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PRÓXIMOS ESPETÁCULOS 
27/05 	— 21:00 hs. — Orquestra, Madrigal e 

Solistas _ U.F.P. (CONCERTO) 
29/05 a 01/06 — 21:00 hs. — Procópio Ferreira — "O 

VENDEDOR DE GARGALHADAS" 
03 a 08/06 	— 21:00 hs. — Dercy Gonçalves — Mar_ 

cus Toledo . "TUDO NA CAMA" 
13 a 16/06 	— 21:00 hs. — "LARRY RICHARDSON 

DANCE COMPANY" 
19 a 22/06 	— 21:00 hs. — Vanda Lacerda _ Átila 

Iório _ "DONA XÊPA" 
25 a 28/06 	— 21:00 hs. — Grupo "EXPERIÊNCIA" 

. "A AMEAÇA". 
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NELSON FREIRE é, para alguns críticos, como Ronaldo 
Miranda, do "Jornal do Brasil", o maior pianista brasileiro do 
momento". 

Ainda que essa hierarquiz:ção, ante tantos valores nacio-
nais que se projetam, seja difícil de estabelecer com precisão 
e geralmente resulte de impactos emocionais, é inegável o ful-
gor do nome de Nelson Freire na constelação dos grandes pia-
nistas jovens da a'cualidede. 

Ele mesmo, sincero e generoso, reparte a sua gloriosa 
trajetória com Artur Moreira Lima, Antonio Guedes Barbosa e 
Roberto Szidon, quando os nomeia entre os pianistas brasilei-
ros que se projetaram no exterior. 

Talento invu gar, sensibilidade refinada, memória pra-
d'giosa, vocação artística inveiáve', cise a cieriir-;.,lel artista, de 
,';s0 anos de idade, há 27 se dedica, com particular devotarnon-
to, ao culto do piano. 

Desde menino, mais do que a palavra, é a música "seu 
meio essencial de comunicação". Seu destino — es:reveu 
"última Hora" — "se desenrola todo sobre o teclado. E par 
mais calorosas que tenham sido as suas experiências pessoais, 
o sentido principal de sua vida, por assim dizer, está no bran-
co e preto". 

Aos 5 anos, "chutou" o seu primeiro professor de piano, 
que lhe puxara as orelhas. Aos 12, gravou um disco, no Bra-
sil. Mas, agora, pertencem-lhe, ao todo, 10 LPs, um de'es lan-
çar.lo recentemente pela Telefunken, com os 24 Prelúdios de 
Chopin, que lhe grangearam o Prêmio Edison, 1972. "É um 
disco esplêndido sob todos os aspectos", comenta a crítica es-
pecializada. 

Nelson faz parte do grupo que não se confessa muito 
entusiasmado pelos métodos didáticos tradicionais. "No en-
sino da música clássica", explica, "começa-se pelas escalas. 
congelando-se a criatividade do aluno". 

Jamais frequentou esco'as de música, no Brasil. Para 
que um grande artista se projete em escala mundial, infeliz-
mente tem que emigrar para centros mais adiantados, na 
Europa ou nos Estados Unidos. Mas não esconde ser, para ele, 
"um dos maiores sacrifícios ter que viver mais no exterior do 
que no Brasil". 

Nelson Freire pertence à classe "dos que xocam com a 
naturalidade de quem respira, como se as difi-ulJades te"cnInas 
fossem um agradável brinquedo", disse-o Maria Abreu. Mas 
no exterior que sua maravilhosa arte tem encontrado maior 
repercussão. Por onde quer que se tenha apresentado, em di- 

versos países da Europa, nos EUA ou no Japão, a crítica e o 
público aplaudem-no com crescente entusiasmo. Em Nova 
Iorque, muito recentemente, o "New York Times" considerou 
o seu recital como "um dos melhores da temporada", da qual 
participaram mestres do tec'ado, como Horowitz e Rubinstein. 
E, há pouco mais de um mês, a crítica holandesa, pela voz do 
"Haagsche Courant", comentou : "Tivemos momentos de ver-
dadeiros fogos de artifício pianisticos, mas sempre caracteriza-
dos por total clareza e perfeição formal. Freire apresentou 
uma "performance de altíssima classe, tanto sob o ponto de 
vista técnico como musical". Foi simplesmente fascinante o 
"toucher" do artista brasileiro durante o primeiro movimento 
da Sonata n» 4, de Scriabin", peça com que, também, Nelson 
Freire nos brindará, no Teatro da Paz. 

ABELARDO SANTOS 

PROGRAMA 

V1LLA_LOBOS — Prelúdio das Bachianas Brasileiras 
(1887 _ 1959) 
	

n.° 4 
J. S. BACH — Suite Inglesa em Sol Menor 
(1685 - 1750) 
	

Prelúdio 
Allemanda 
Courante 
Sarabanda 
Gavotte I — Musette 
Gigue 

BEETHOVEN — Sonata em Mi Bemol Maior Op 81 A 
(1770. 1827) 
	

Adagio_Allegro (Les Adieux) 
Andante expressivo (L'Absence) 
Vivacissimamente (Le Retour) 

II 

ALBENIZ 	— Triana (da Suite IBÉRIA) 
(1860 - 1909) 
SCRIABINE — Sonata n.° 4 Op 30 (1903) 
(1872 _ 1915) 
CHOPIN 	— Noturno em Ré Bemol Maior 
(1810. 1849) 
	

Scherzo n.° 2 

Piano "Steinway & Sons", do Teatro da Paz. 
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Esta é a primeira de uma série de Exposições 

Retrospectivas de nossos artistas que a Galeria An-

gelus do Teatro da Paz reuniu e a Fundação Cul-

tural do Pará expõe publicamente e patrocina. 

Belém, Junho-75. 

Agradecemos ao jovem artista plástico 
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CLÁUDIO JOSÉ DE LA ROCQUE LEAL a colabora- 
- 

ção prestada gentilmente a esta Expoáição. 

Jnauguraçdo dia 23 às 20 horas 

ROMEU MARIZ FILHO 

Esse artista, nascido em Belém do Pará, teve em seu 
tempo grande expressão no meio artístico do nosso Esta-
do, deixando belíssimos trabalhos e que representavam 
quase um sentido revolucionário no processo pictórico de 
sua época. Filho do grande jornalista, intelectual e poeta 
ROMEU MARIZ, caberia ao filho uma enorme responsa-
bilidade em sua arte. De uma sensibilidade à flor da pele 
e um poder criativo admirável, todas as suas obras reve-
lam aque'e anseio de libertação que, então, alimentava os 
ideais de sua geração. Faleceu jovem deixando, entretan-
to, algumas obras primorosas que enriquecem hoje, pina-
cotecas oficiais e particulares de nossa terra. 

VEIGA SANTOS 

José Veiga Santos, natural do Pará, onde iniciou seus 
estudos de desenho na Escola Benjamin Constant. Foi 
aluno do curso técnico de desenho da Escola Nacional de 
Lisboa. Depois de vários anos, seguiu paia a América do 
Norte e frequentou o curso da Escola de Arte ao ar livre 
New Jersey City, N. J., sob a direção de Maurice Schutz. 
Desde 1926, começou a pintar e ensinar pintura. Encon-
tra-se grande número de retratos a óleo de sua pintura 
no Palácio do Governo, em Belfsrn e várias naisagens em 
coleções particulares no Rio, Belém, outros Estados e no 
estrangeiro. 

Em 1936, fez exposição de seus desenhos e pinturas, 
numa organização da I. A. B., em Belém. 

Em 25 de novembro de 1936, foi condecorado com me-
dalha de bronze. 

Faleceu, em Belém, no dia vinte e cinco de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e seis. Otáfogo 
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Tive a alegria de conviver algum tempo com os seis 
artistas já desaparecidos que Waldemar Henr'que selecio-
nou para esta mostra que a Fundação Cultural do Pará 
apresenta, hoje, na Galeria Angelus do Tearo da Paz. 

Essa iniciativa pro:ura traduzir o interesse que se 
deverá atribuir aos pintores do presente, cultuando os que 
no paãsado fixaram sua obra na mais ampla manifesta-
ção da cultura e de amor à terra paraense. 

Na tranqui'idade poética das paisagens de Arthur 
Frazão às de Veiga Santas nossa arte transparece no ver-
de selvagem a derramar opulência e força na exnr -ssSo 
viva de estilos paralelos e a motivação pictórica se funde 
no espírito de seu tempo. 

Na criação de Angelus Nascimento, int,rior, subjeti-
va, insatisfeita, ficou sua inquietação, o seu mundo de 
reflexões, angústia e desespero. Em Leônidas Monte M 
sangue do nordeste e nele debruçamo-nos, todos, diante 
daquela palestriniana paz de seus interiores, na revolta 
de marinhas queimad-s da sol, ro color'clo que se dilui 
na loucura do artista inconformado. 

No Mariz Filho grita a revolta em suas imagens eclo-
dindo na fúria de sua inspiração, revelando seu destino, 
desventuradamente, combalido em seus primeiros dias. 
O nosso Mariz que conheci esgrimindo lampejos de tintas 
cru2s e cores torturadas, criando sanguíneas realidades de 
sua própria vida! 

Em Carmem Sousa, a pedra fria, a massa disforma 
se transmudam no modelar de suas mãos puras. Sua obra 
é toda uma elegia à bondade. Esculpiu como quem rna 
em cantilenas sacras e transmite ao mundo preces do 
céu! 

Esses, os artistas que partiram e a cada instante se 
renovam na irradiação de sua força telúrica impregnada 
em suas obras admiráveis. 

Belém, junho de 1975. 

AUGUSTO MEIRA FILHO  

ANGELUS NASCIMENTO . 

Antonio Angelo de Abreu Nascimento, nasceu na ci-
dade de Turiaçú, Estado .do Maranhão, em dezembro de 
1895. Estudou desenho, com : professora Zuila Soares, 
C otilde Pereira, José Girard e Carlos de Azevedo, da ex-
tinta Esco'a Livre de Belas-Artes do Pará; Lucílio de Ai.. 
buquerque e Fluza, da Escola Nacional de Belas-Artes, 
no Rio do Janeiro. 

Estreou em 1912, como caricaturista, na revista "Ilus 
tração Paraense", de Alfredo Uchôa. Realizou dentre mui-
tas exposições, as dos anos : 1913, 1929, 1943, em Belém; 
1922, 1923, 1924, no Rio de Janeiro, 192a, em Belo Horizon-
te; 1924, em Petrópolis. Detentor de muitos prêmios, co-
mo o primeiro lugar como caricaturista, no Salão Oficial 
de Belas-Artes do Pará em 1940, e em outros anos, no re-
ferido salão, tirou primeiro lugar, como arte decorativa. 

Exerceu atividades na imprensa e em vários colégios 
do Rio e de Belém. 

Faleceu em Belém, no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e cinquenta e nove. 

ARTHUR FRAZÃO 

Arthur Paraguassú Frazão, nasceu em Belem, em 1890. 
Ao iniciar-se na arte recebeu orientação do pintor espa-
nhol, Francisco da Silva y Estrada, em Belém. Com  bol 
sa de estudo, aperfeiçoou-se na Academia de Dresden, 
xonia, na Alemanha, como aluno de Martin Schumann. 
Voltando a Belém, ali expôs por diversas vezes individual-
mente e recebeu premiação em certames artísticos locais. 

Faleceu em Belém, em 1957. 

CARMEM SOUSA 

Nasceu em Lisboa. Iniciou seus estudos em Portugal, 
coaainuando-os no Brasil. Teve os seguintes Mestres : 
em pintura — José Girard e Carlos Chambelland; em as-
cultura — Euclides Fonseca e Humberto Cozzo. Concor 
reu a todos os Salões de Belas-Artes do Pará, sendo pre 
miada muitas vezes em primeiro, segundo e terceiro lu-
gares. Tirou vários prêmios nâo só em escultura, como 
também em pintura, pastel e gravura. 

Expôs no Salão Fluminense, em 1947, obtendo, em 
escultura, uma menção honrosa. 

Tirou vários outros prêmios em Belém e no Rio de 
Janeiro. 

Nasceu em Redenção, no Ceará, em 1905. Pintor e 
professor. Durante pouco mais de um ano ou dois anos, es-
tudou pintura na Escola de Beltas-Artes da Bahia, ali 
sendo designado para lecionar no curso anexo; foi aluno 
de Oséas dos Santos e de Vieira de Campos. Realizando 
sua primeira exposição individual em Belém, no ano de 
1927, passou desde então a residir na capital paraense, on-
de se tornou professor do Colégio Estadual Paes de Car-
valho e do Instituto de Educação do Pará. Foi um dos 
organizadores do VII Salão de Arte do Pará. Ilustrou a 
obra científica de Hideyo Noguchi, XX Lepitora Icteroides. 

Faleceu em Belém, em janeiro de 1970. 

LEONIDAS MONTE 
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SESI 	CONTA TIR ADENTES 

Coringa em dois tempos 

da peça original "Arena conta Tiradentes", .de Augusto Boal e Gianfran- 

cesco Guarnieri 

Função Protagônica : 

Coringa : 

Côro Deuteragônico : 

Côro Antagônico : 

Côro Ambivalente : 

Orquestra Coral : 

Músicas : 

Figurinos : 

Iluminação : 

Contra-regra : 

Direção : 

Coordenação Geral :  

EDSON COSTA 

CLÁUDIO BARRADAS 

UBIRAJARA CAVALLERO 

HAROLDO MELO 

MÁRIO ALBERTO 

JOEL AMORIM 

CARLOS OLIVEIRA 

AUGUSTO MELLO 

HAMILTON SANTOS 

CHAGAS ROCHA 

NADJA RAITT 

PAPI NUNES 

MARILY VELHO 

NILSON CHAVES 

FERNANDO LOPES 

MARILY VELHO 

O ELENCO 

GILSON LUÍS 

ANTÔNIO LIRA 

CRIAÇÃO COLETIVA 

CLÁUDIO BARRADAS 
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O Coringa, técnica que ora experimen tamos, — claro que devidamente ruminada e 
à nossa maneira, pois não queremos ficar na mera e simples cópia — é um nôvo e fasci-
nante sistema de fazer teatro, idealizado pelo Teatro de Arena de São Paulo, à frente Au-
gusto Boal. Mostrado, recentemente, pelo pró prio Arena, em cinco países, (Estados Unidos, 
México, Argentina, Uruguai e Peru), além de no exigentíssimo Festival de Nancy (França), 
por tôda parte foi considerado, unânimemente, pela crítica, uma revolução no conceito de 
teatro. 

A) — Objetivos do Coringa  : 

1) — ESTÉTICOS : 

a) — apresentar, dentro do próprio es petáculo, — que, assim, passa a ter dois ní-
veis: o da fábula e o da conferência ou ju 1 gamento — ao mesmo tempo que a peça, sua 
análise; 

b) — propor um sistema (dramaturgia e encenação) permanente de espetáculo, — 
permanente, mas apenas dentro da transito riedade das técnicas teatrais, não se preten-
dendo, com êle, obter soluções definitivas de problemas estáticos, e, sim, só e só, tornar 
o teatro outra vez exequível no País e contin uar a pensá-lo útil — sistema que, incluindo 
em seu bôjo tõdas as técnicas e processos, generos e estilos, usando, de cada um, segundo 
as conveniências, a totalidade ou parte de seus nstrument ofereça a possibilidade de, num 
só espetáculo, extrema variação formal, consi derando cada cena autônoma — e, portanto, 
resolvida estèticamente segundo os problemas que apresenta, independente das demais den-
tro da organicidade do conjunto. O caráter multiforme do espetáculo se torna orgânico 
— e a pluralidade de estilos referida a um só estilo — através das Explicações do Coringa, 
que transforma o espetáculo em tribunal e forum de fatos e idéias. Apesar de imutável 
e sempre idêntica a si mesma, essa estrutura é inteiramente flexível e capaz de absorver 
quaisquer novas descobertas, igual ao futebol, cujas leis, embora rígidas, não impedem a 
improvisação e a surpresa de cada jogada; 

c) — possibilitar ao espectador — graças (de nôvo como no futebol) à fixidês dessa es-
trutura e seu prè-conhecimento, sem o qual, nada feito — a total fruição do espetáculo; 

d) —• restaurar a liberdade plena do personagem-sujeito, dentro dos esquemas ri-
gidos da análise social. A coordenação dessa liberdade impede o cáos subjetivista, condu-
cente aos estilos líricos: expressionismo, etc. Impede a apresentação do mundo como per-
plexidade, como destino inelutável, bem como interpretações mecanicistas, que reduzem a 
experiência humana à mera ilustração de com pêndios. 

2) — ECONOMICOS :  

a) — possibilitar a apresentação de qu alquer peça com número fixo de atôres, inde-
pendentemente do número de personagens, uma vez que, multiplicando cada ator ao má-
)(imo suas possiblidades de interpretação, — todo mundo fazendo todo mundo, inclusive 
mulher como homem e vice-versa — reduz-se enormemente o custo das montagens, tor-
nando-se viabilíssima ainda mesmo a peça mais dispendiosa; 
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b) — mobilidade para excursões. 

3) — POLITIÇOS : 

a) — aumentar a viabilidade da popu larização do teatro; 

b) — impedir, através da função exegé tica do Coringa; polivalências ou ambiguida-
des de interpretação: cada espetáculo é o que declara ser. 

B) — Estrutura de Texto e de Espetáculo: 

Assim como, na Grécia, tôda tragédia se compunha de prólogo (cena preliminar), 
párodos (canto de entrada do côro), episódios (cenas de acontecimentos), estásimos (canto 
do côro entre um episódio e outro") e êxodo (cena final), assim também todos os textos 
escritos pelo Sistema Coringa ou adaptados a êle, compor-se-ão de sete partes principais : 
dedicatória, explicação, episódio, cena, comen tário, entrevista e exortação. 

DEDICATÓRIA : — Uma canção coletiva, 
mado, no início do espetáculo, (em "Tiraden 
vamente, uma canção coletiva), dedicando-o 

uma cena ou, simplesmente, um texto decla- 
tes", uma canção, um texto, uma cena e, no-
a alguém ou a alguma coisa. 

EXPLICAÇÃO: — uma quebra na con tinuidade da ação dramática, escrita sempre 
em prosa e dita pelo Coringa, em têrmos de conferência, procurando colocar a ação segundo 
a perspectiva de quem a conta. São as Expli cações que dão o estilo geral do espetáculo: 
plicação Introdutória apresenta o texto, auto ria, elenco, técnicas utilizadas, etc. 
conferência, forum, debate, tribunal, exegese, análise, defesa de tese, plataforma, etc. A Ex- 

 

EPISÓDIOS: — A reunião de cenas mais ou menos interdependentes. O 1.0 Tempo con-
2x 1, 3 x 2, 4 x 3, etc. terá sempre um episódio a mais que o 2.0: 

CENA: — Um todo completo de peque 
riação no desenvolvimento qualitativo da ação 

na magnitude, contendo ao menos uma va-
dramática. 

COMENTÁRIO: — a ligação lógica en tre uma cena e outra, podendo consistir na 
simples enunciação do local (e tempo) onde se passa a ação. Como cada cena tem seu 
estilo próprio, o comentário deverá advertir a platéia sôbre cada mudança, quando neces-
sário. 

ENTREVISTA: — Muitas vêzes, a platéia necessita de informações que os personagens 
não podem oferecer diante dos outros, no curso da ação — problema já resolvido, pelo 
teatro, ora através do aparte, ora do monólo go, ora do pensamento falado, etc. Aqui, com 
a paralisação momentânea da ação, pelo Co ringa, para interrogar diretamente a êste ou 
àquêle personagem, à maneira dos cronistas esportivos, nos intervalos dos jogos, nos es-
tádios. 

EXORTAÇÃO: — Cena final, em que o Coringa exorta a platéia, segundo o tema tra- 
tado. 

C: — ESTRUTURA DO ELENCO 
No Sistema Coringa, cada ator tem sua posição pré-determinada, movendo-se dentro 

das regras estabelecidas pàra essa posição.'Aqui, ao invés de receber papéis, os atôres 
recebem funções, de acôrdo com a estruturação geral dos conflitos do texto. 

. 



FUNÇÕES 

a) — PROGATONICA: — que no Sistema 
gráfica. É a única função na qual se dá a vin 
gem. Um só ator desempenha só o protagonis 
protagônico (no caso, o que interpreta Tirad 
e não a do ator que o interpreta. Seu compor 
obedecer a critérios de verossimilhança. Está 
gundo Lipps, sentimento que se projeta no 
para se participar de um sentimento real no 
tende a um alto grau de abstração. Em tais 
diato com o personagem e sua experiência 
racional. 

b) —  CORINGA:  — Exatamente o opor 
tual. Sua realidade é mágica, êle próprio a 
personagem da peça, inclusive substituir o 
pela realidade naturalista dêste. Oniciente, po 
cerimônias, exegeta, conferencista, explicador, 
contraregra, etc. Pode interromper a ação 
ou qualquer material: slides, filmes, diagra 
mas, documentos, notícias, etc. É êle que, co 
dade ao espetáculo. É um sujeito da época e 
Para e por isso, o esfriamento de suas expli 
gens, sua aproximação dos espectadores. 

c) —  CORO DEUTERAGONISTA:  — U 
nosso caso, três: os de camisa vermelha). Os 
péis de apôio ao protagonista, podendo, em 
tá-los do côro oposto. Usam figurinos, não de 
ciais que os personagens desempenham den 

d) — CORO ANTAGONISTA:  — Tudo 
seus componentes desempenham os papéis 
atôres de camisa amarela. 

representa a realidade mais concreta e foto-
c•ulação perfeita e permanente ator-persona 
ta e mais nenhum outro personagem. O ator 
entes), deve ter a consciência do personagem 
tamento e sua concepção cenográfica devem 
função procura reconquistar a empatia (se-

mundo interior de outro indivíduo, esfôrço 
outro) que se perde tôda vez que o e-SPetáculo 
casos, a platéia perde o contato emocional ime-
tende a se reduzir ao conhecimento paramente 

to do Protagonista: a abstração mais concei-
cria. Polivalente, pode representar qualquer 
Protagonista, nos impedimentos determinados 
limorfo, úbiquo: meneur du jeu, mestre de 
juiz, raisonneur, kurogo do teatro chinês, 

e, em suas explicações, usar qualquer meio 
mas, estatísticas, citações bibliográficas, poe-
mo já se disse, com suas explicações, dá uni-
do lugar onde a peça está sendo apresentada. 

cações, seu afastamento dos demais persona- 

m corifeu e qualquer número de atôres (em 
atôres dêste côro desempenham todos os pa-

caso de necessidade, mudar de côro, ou acei-
personagens, mas das funções ou papéis so-

tro do texto. 

como o Deuteragonista, menos num ponto: 
hostis ao Protagonista. Em nosso caso, os 

e) — CORO AMBIVALENTE: — Criação nossa. As duas atrizes, que desempenham os 
papéis femininos tanto pró como contra Tira dentes e, quando necessário, também más- 
culinos. 

f) — OSQUESTRA CORAL: — Na prese nte montagem, violão, bateria e um so4sta. 
Fornece apôio musical, podendo, eventualme nte, cantar a rubrica da peça e colaborar 
com o Coringa no que fôr necessário às Expli cações. 

D) — TÉCNICAS DESTA MONTAGEM: — 

1) — Total desvinculação ator-persona gem. Todos os atôres — à exceção do prota-
gônico, que só representa (e mais que repre senta, vive-o) um personagem, o personagem 
título — representam,,e o que é mais, critican do-os, todos os personagens; 

2) — o agrupamento de todos os atôres em uma única perspectiva de narradores; 

3) — A Música — que tem o poder de, independentemente de conceitos, preparar a 
platéia a curto praso, ladicamente, para rece ber textos simplificados, que só poderão ser 
absorvidos dentro da experiência simultânea razão-música; 

---~11111111W 

mo' 

e 
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4) — A abolição do cenário, móveis, utensílios e adereços — não por indigência, 
mas propositadamente, por motivos estéticos — e a consequente absorção de tôdas essas 
funções pelo corpo do ator, pois, a nosso ver, nada mais feliz e oportuna que a atual rc-
descoberta do corpo no Teatro, redescoberta que, citando um de nossos autores, Bráulio 
Pedroso, é uma tentativa de redescobrir êsse homem perdido e sufocado nesta sociedade 
que o destruiu; 

5) — ecletismo de gêneros e estilos — urna vez que tôda unidade de estilo traz o 
empobrecimento inevitável dos processos pos síveis de serem utilizados; 

6) — Quanto aos dois tipos de figurinos 
tivo à função e ao Côro; outro, referente não 
papéis sociais desempenhados no texto e em 
apenas para o ator protagônico. Com  relação  

propostos pelo Sistema — um, básico, rela-
a cada personagem, mas, sim, aos diferentes 
conflito na trama — utilizamo-nos do 2.' 
aos demais, sómente o 1.0: aqui, calças blue- 

jeans da mesma côr para todos, obedecendo, na escôlha das camisas, ao simbolismo do 
teatro chinês: vermelho (lealdade, honestida de, amor ao seu país) para o côro deutera: 
pinico; (amarelo, dissimulação, cinismo) para o côro antagônico; vermelho-amarelo, para o 
córo ambivalente; azul (atributo dos intelec Liais ativos) para o Coringa e a Orquestra 
Coral — sendo que no rim, quando todos deixam Tiradentes sózinho, amarelo também 
para os coros deuteragonista e ambivalente. 

O personagem será identificado pelo público, em seus múltiplos intérpretes, graças 

à máscara (conjunto de ações e reações me canizadas do personagem), a mesma em cada 
um dos atôres que o apresentarem; 

7) — A emoção foi usada de tôdas as formas julgadas possíveis, sempre, porém, 
criticamente, ainda que em alguns casos esti vesse o nível crítico defasado. No último epi-
sódio, idéia e emoção se desconjugam em lan .es isólados, ainda que estejam conjugadas, 
urna vez considerada a totalidade da obra. 

Explicando melhor: uma vez compreen didas as estruturas (ou supostamente compre-
endidas), o próprio Coringa, que até o último episódio se distancia racionalmente da trama, 
passa, no último, a dela participar, nela se integrando, como se, subitamente, não mais 
interessassem peça, personagens, idéia central, nada-nada, a não ser acompanhar o herói em 
seu martírio. Em outras palavras: a morte de Tiradentes era evitável — mas não foi evi-
tada. A Inconfidência tinha todos os meios concretos para libertar o Brasil e proclamar 
a República, mas a liberdade não veio e não se proclamou a República. Portanto, depois 
de mostrar tôdas as evitabilidades e possibi lidades de êxito, o espetáculo se comove com 
o inevitado e o fracasso, sem que, nesse mo mento, simultâneamente, mantenha qualquer 
distância crítica, que 'só será recuperada no epílogo. 
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Hoje, costuma-se pensar em Tiradentes como o Mártir da 

Independência, e esquece-se de pensá-lo como herói revolucionário, 

transformador da sua realidade. O mito está mistificado. Não é o mito 

que deve ser destruido, é a mistificação. Não é o herói que deve ser 

empequenecido — é a sua luta que deve ser magnificada. 



M OA CIR BEZERRA 

EM 

Corpo a Corpo 

MOACIR BEZERRA 

Sempre alimentei a esperança de fazer um 
teatro sério, e esta sempre foi a tônica em todos 
os trabalhos que me propus realizar. 

Já passei por várias experiências com auto-
res diversos. Continuo estudando, em busca de 
novos conhecimentos no campo da arte cênica. 

É muito dificil fazer teatro...mau teatro. O 
ator deve dar tudo de si para levar ao espectador 
um bom trabalho. 

O público merece respeito absoluto. 

AQUILES ANDRADE 

A criatividade humana encontra no teatro 
um manancial inesgotável de fatos, formas, 
atitudes.... 

s • 

E tudo isso me toca profundamente, e hoje, 
encontro em CORPO A CORPO, algo novo, como 
um desafio, e sinto-me livre para criar. 

Procuramos dar ao VIVACQUA um compor-
tamento que retrata uma realidade comum do 
nosso dia-a-dia. 

DE 

ODUVALDO VIANNA FILHO 



"CORPO A CORPO" 

de Oduvaldo Vianna Filho 

Ato Único 

Vivacqua — MOACIR BEZERRA 

FICHA TÉCNICA 
Cenografia — Aquiles Andrade 

Iluminação -- Moacir/Aquiles 

Sonoplastia — Faveri 

Direção 	— Aquiles Andrade 

Prêmio Govêrno do Estado do Amazonas 

1977 

Fundação Cultural do Amazonas 

Temporada de 1978 

Patrocinio da Temp. Paraense - PMB SEMEC 

ADI-NÚCLEO UNIVERSITARIO - DCE 

O MEU CORPO A CORPO — Oduvaldo V. Filho 

"Quem vê o teatro de hoje, feito à bofetada, 
aos urros, desgrenhando, desdenhando a plateia, 
julgando, o público, desafiando o espectador com 
repelões, invectivas, meneios e nudez e sensua-
lidade; quem vê esses espetáculos retorcidos, 
intransigentes, escarnecedores, niilistas, elitistas; 
quem vê este teatro e passa ao largo e trata-o 
como modismo passageiro, quem não se abala, se 
inquieta, se amedronta com este teatro não sabe 
o que está perdendo como conhecimento bruto 
de sua época, de sua realidade." 

"Esta insuportável distinção entre artista e 
público; o artista, este ser livre, novo, e o espec-
tador, esta pessoa de gravata e tudo. Este tipo 
de teatro, atrás de um novo em bruto, não me 
interessa como autor. Interessa-me isto sim, o 
aparecimento do novo, o trânsito do novo para 
a superfície da realidade, as lutas do novo para 
se impor, seus recuos, suas quedas, suas obscu-
ridades. Interessa-me muito neste outro teatro a 
imperiosa necessidade de resposta que ele impõe. 
Neste sentido, CORPO A CORPO, não é uma 
experiência formal nova. É tradicional. Mas a 
sensação de ir tirando pedaços de sua superfície 
para chegar mais e mais até a sua intimidade, seus 
núcleos, foi o meu propósito. A tonteira da razão". 

"Com CORPO A CORPO pretendo por a bola 
no chão. Eu não sei que faria se estivesse no 
lugar de VIVACQUA, o personagem de CORPO 
A CORPO." 

(Trecho transcrito de "O MEU CORPO A 
CORPO" de Oduvaldo Vianna Filho - Revista de 
Teatro n.° 387 Maio e Junho de 1972) 
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— Cr$ 1.200.00 

— Cr$ 1 . 400,00 

— Cr$ 	900.00 

Até 30/06/79 — Associado 

Não Associado 

Estudante 

VII ENCONTRO NACIONAL DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS 

Um encontro que objetiva a reflexão e análise da realidade 
educacional brasileira onde atua o Orientador Educacional. 

Temos consciência de que é um objetivo muito amplo e 
que exigirá de todos nós, educadores, não só a disponibilidade 
para participar de sua organização como também do questiona-

mento da problemática educacional, procurando juntos alterna-
tivas de soluções. 

Os limites físicos, financeiros e humanos não diminuiram 
nossa coragem e nosso empenho em assumir esse desafio. Um 
desafio que extrapola os limites do Estado para ser UM DESAFIO 
PARA A AMAZÔNIA uma região riquíssima em recursos mine-
rais, agrícolas e humanos, mas ainda pouco valorizados. O setor 
educacional muito carente, precisa ser dinamizado. 

Entretanto muita coisa temos a oferecer aos nossos visi-
tantes o cheiro, a arte o folclore, junto com a força e a coragem 
de nosso povo. 

ALDALICE MOURA DA CRUZ OTTERLOO 
Pesidente 

O MAIS IMPORTANTE DO ENCONTRO: O TEMAM() 

TEMA 1 — A Orientação Educacional e o processo de educa-
ção global. 

Sub-temas : 

a) Teorias filosóficas e a Orientação Educacional 

b) Teorias psicológicas e a Orientação Educacional 

c) Metodologia científica e sua aplicação a Orien-
tação Educacional. 

Tema 2 — O acompanhamento e a avaliação do educando 

Sub-temas : 

a) O trabalho integrado do OE e SE na avaliação 
do educando. 

b) O papel da equipe interdisciplinar na avaliação 
do educando. 

c) O processo de orientação Vocacional dentro do 
processo ensino-aprendizagem. 

Conferências : 1.8  — Novas interpretações da Educaçãn Era-
sileira. 

2.° — A realidade brasileira e a Orientação 
Educacional. 

3.° — O OE e sua incerção na dinâmica global 
da sociedade. 

1.°  — O debate das idéias 

2.° — A troca de experiência 

3.° — A tomada de posição 

Por isso estamos aguardando um grande número de expe-
riências que certamente enriquecerão o VII ENOE. Acreditamos 
na colaboração e na iniciativa das colegas. 

Para facilitar a sua decisão, a nossa Comissão de Análise 
do Trabalhos, elaborou as seguintes instruções : 

1 — A primeira folha deve conter apenas : 

a) Título do trabalho 

b) Autor (es) 

c) Entidade Mantenedora 

d) Amplitude (campo de ação) 

e) Endereço para correspondência. 

2 — Apresonte um resumo * de aproximadamente 500 pa-

lavras incluindo : 

a) Uma breve discussão do problema. 

b) Uma breve descriçào da Metodologia empregada. 

c) As conclusões a que chegaram 

OBS. : * Fara efeito de publicação nos anais. 

3 — Anexe ao resumo um roteiro de apresentação oral. 

conteúdo : 

a) Material necessário 

b) Tempo necessário 

c) Questdes para debates e/ou reflexões. 

AVISO IMPORTANTE: 

Esses trabalhos serão selecionados, de acordo com os cri-

térios abaixo : 

Tendo em vista a limitação do tempo para as comunica-
ções de experiências, serão prioritárias aquelas cujos recursos 
de exposição, contenham as seguintes características. 

a) Apresentem conteúdo relacionado ao ternário do VII 

ENOE. 

b) Incluam objetivamente, no seu quadro referencial teó-

rico, uma problemática rigorosamente definida. 

OBS. : Os resumos deverão ser enviados à Comissão até dia 

31/05/79 

Enderêço : Secretaria Executiva do VII ENOE 

Colégio Nazaré 

Av. Nazaré, 902 

66.000 — Belém — Pará 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o VII ENOE 

Belém é uma cidade muito requisitada no mês de julho, 
por ser verão e ficar próxima de praias maravilhosas. Por isso, 
gostaríamos de receber nos prazos abaixo relacionados sua 
inscrição. 

Até 30/05/79 — Associado 

Não Associado 

Estudante 

Ato 15/03/79 — Associado 

Não Associado 

Estudante 

— Cr$ 	800,00 

— Cr$ 1.000,00 

— Cr$ 	500,00 

— Cr$ 1.000,00 

— Cr$ 1.200,00 

— Cr$ 	700,00 

RELAÇÕES !)OS PREÇOS DOS HOTÉIS 

Os preços para apartamentos duplos variam entre CrS 453,71 

a Cr$ 1.500,00, sendo melhor especificado no próximo boletim 

informativo. 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 	 c) Apresentem oportunidade de questionamento. 

d) Apresentem uma redação clara e precisa. 

e) Estejam de acordo com as normas formais estabeleci-

das pelo VII ENOE. 

41  

A realização de um Encontro possibilita o desenvolvimento 

de três aspectos fundamentais. 



III 

v,.49J ,qs  

SERVIÇC POBLICC PEDLAAL 
UNIV/SIDADr.. FLDLrds DO P111 

CL11"90 DE PILO3C / E CIÊNCIAS -UNA,v,S 

DA)AiTANENTO 	HIXT'ólI E AN"/OPOLCGIA 

PLANO DE TiOUND Pskall O SLGUNDO SEMESTa-1978 DO MONDO 1 LUIZ OTVIO 
PINHE/t0 DA CUIM 	"WMOS 	iE3OLUÇIC N 02/74 CCNCLUTIDL. 

- ATIVIDA,DLS Di. ACOMPANHAM-N'! O DIDÁTICO. 
DIA 
	

HOilA 
	

LOCAL 

3a. eira 
	

18/20 
	

A-3 
5a. 2eire 
	 18/20 
	

A-3 

II 	- ATIVIDADES DE COMPLENENTAÇIC 
- controle cios textos didáticos 
- controle de feequênts des alunos 
- montagem de textos sob orientaçrlo do irof. ',ciente or 

ATIVIDADLS 
- O monitor deverá frequentar o Oura° de Lxtenção Universitária 

TEÀIA AffidOPOLóGICA no seg iate horãrio$ 
4a. Feira 	08/11 
	 3-5 

IV CLN IMENTO DISCLNTL, 

O Monitor devera estar presente ao LaboratOri 
noz*rafia do Brasil no segain-e horário: 

2a. Feira 	09/11 
6a. Feira 	08/11 

de l'itnologia e r& 

Laboratório 
Laboratório 

Bali% 15 de agosto de 1978 
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Belém, 03 de maio de 1978 

Ilma. Sra. Chefe do Departamento 

de História e Antropologia 

Apraz-me encaminhar, em anexo, o plano de trabalho 

para o 19 semestre de 1978 do monitor de Antropologia Cultural* 

LUIZ OTÁVIO PINHEIRO DA CUNHA. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Sa. meus 

protestos de consideração e apreço. 

Raymundo Heraldo Maues 

Prof. Orientador 



111,10MUMN 

'' _Ma 
foi.Q 	cacig 

• 

PLANO DE TRABALHO PARA O IP SEMESTRE DE 1978 PARA O MONITOR 

LUIZ OTÁVIO PINEIRO DA CUNHA 

u presente Plano é montado nos termos do item 6.6 do art. 6 da Resolução 

02/74 da CONCRET1DE: 

1 - ATIVIDADES DE AGUAIPANAHAmENTu D1BÁTICO 

Horário : 

Dia - 3a. Feira - 16,00-18,00 Horas - Sala D-2 

5a. Feira - 16,00-18,00 Horas - Sala D-2 

2a. Feira - 20,00-22,00 Horas - Sala D-1 

II- ATIVMDES DE COMeLEMENTiNçÃO 

14.1-xeparo, classificação e catalognOo de material didntico(textos) 

2. Controle do aproveitamento escolar 

3. Atividade cientifica( participação nos Seminarios seminais do URU 

PO DE ANTROPuLUGIA) 

Dia - 3a Feira 	14,00-16,00 Horas - Laboratórió de Etnologia 

ba Feira - 14,00-16,00 Horas - Laboratório de Etnologia 
ba Feira - 14,00-16,00 Horas - Laboratório de Etnologia 

OBS: A frequencin do citado Monitor será contrplada na rolha de irequen 

cia as aulas, nas salas D-I e D-2, emitida pelo Departamento -e em 

Livro de Ponto no Laboratório de Etnologia e comunicada mensalmen-
te no Departamento de História e .AAitropologia. 

RAYMUNDO hERALDO MAUES 
Prof. Orientador 

Ciente : 

 

  

Laia OtavioPinheiro da Cunha 

Monitor 
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Prof. RO XIMENES PO 
ORIENTADOR 

. 11)7 
LUIZ OT' IO PINH IRO âtiA6NH 

MONITOR 

Po' e, p. 03).2ms 

SERVIÇO POBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA E ANTROPOLOGIA 

PLANO DE TRABALHO PARA 0 W,  SEMESTRE DE 1979 do MONITOR LUIZ  OTAVIO PINHEI-

RO DA CUNHA 

I. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO 

DIA 	 HORA 	 LOCAL 

3a. FEIRA 	18 40 as 18.00 	D-2 

5a. FEIRA 	16.00 as 18.00 	D-2 

II. ATIVIDADE DE COMPLEMENTAM) 

1. Controle de textos didáticos 

2. Controle de frequinéia dos alunos 

3. Montagem de textos sobre a orientação do Prof. Orientador 

III. ATIVIDADE DE EXTENGÃO 

X 

IV. ATENDIMENTO DISCENTE 

1. Omonitor dever estar presente ao Laboratgrio de Etnologia e Etnogra- 

fia do Brasil, no seguinte horário: 

2a. Feira 

4a. Feira 

14.00 as 18.00 Horas 

14.00 as 18.00 Horas 



/19  /1  

----Assinatura do Monitor 

• • 	
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

WIVERSIDADE FEDERAL DO PAPA 

RELAT6RIO SEMESTRAL DO MONITOR 

1. Nome do Monitor LUIZ VIVIO PINHEIRO PA CUNHA 

  

2. Matricula n9 761U14 

  

3. Centro FILOSOFIA E C1tUCIÂS HUHANAS 

4. Departamento HISTVRIA E ANTPOPOLOCIA 

5. Disciplina ANTROPOLOGIA CULTURAL I 

  

6. Professor a que se vincula RAYWINVO H€RALV0  MAUÈS 

7. Relatório do 	PRIMEIRO  Semestre de 19/8 

    

7.1. Atividades de ensino (horário que exerceu, professor que auxiliou, 

tarefas que lhe foram atribuidas). 

Olaenlaçlo de atuno4 em Itíteta de textaa e em taxelch 'teclo...Lona -  
daá ao "!Tr. 
Aááíátincia da6 au/aá no4 hoAtáío41 tetça e quínta- ei.4a de 16,:0 
aá. 18,00 HoA44. 

Paittícípaçaa em Stá.bjicíaá 6emana2á aá 4exteu-Seíxa4, &cã 14,00 '  
?14 18, 	Houtá 
He 	ki,o na fab. dt 	 e-  ftrrag. zta axaà4I aá rekça4 e qu4ntaá- 
SeíAaá M44 aá 14,C0 iiVádÁ  

7.2. Atividades de pesquisa (projetos em que colaborou e 	professores 

que o orientaram, e tarefas que lhe foram atribuidas). 

7.3. Atividades de extensão (descreva quais as atividades exercidas e 

em que horário). 

8. Prorrogação: 	
X 

a- se pretende ou não 	( ) 
	

Sim 	( 	) 	não 

b- em caso negativo 	( ) 
	

por formatura 	( ) outros motivos 

9. Comentários especiais ( se desejar fazer algum, faça-o em papel â parte). 

Belém 	4?.0  

tmv. 
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1. Parecer do Professor: 

1. Julgamento ( ) Excelente 

( ) Insuficiente 

Bom 

Mau 

( ) Regular 

) Em Rendimento 

À. 

2. Sugestões: 

(() que seja 

( ) que seja 

3. Comentário ( 

sunto). 

prorogada a bolsa de Monitoria 

( ) por desenpenho insuficiente do 

cancelada 	 Monitor. 

( ) Outro motivo 

se julgar necessário esclarecer algum aspé.cto do as- 

   

.é£ „Á 1  
Professor. 

em. 	/ .  6  	/19 ;x.  

   

   

2. PronunciamentojAdo Departamento 

Assinatura do 

em reunião havida 
(X ) que seja prorrogada a bolsa de Monitoria 

( ) que seja cancelada a bolsa de monitoria pelo seguint' motivo: 

t), 7:Jt. 	 L: L, •  

Chefe do Departmehte. 
3. Pronunciamento do Conselho de Centro 

Presidente do Conselho 

tmv. 



q)  p. 

CHAPA 	CABANAGE M. 

APOIE 

PARTICIPE 

VOTE. 

2-rSIDENTE: 

OTÁVIO PINHEIROPDA CUNHA 	 Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

Mat: 7611014. 

'ICE-PRESIDENTE: 

L;UP1. ARLENE DE MELO SARE 

19 SECRETÁRIO: 

PELISRFFTO ASSUNÇÃO MMASCENO 

4- 29 SECRETÁRIO: 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 

SIGO). 

5- 19 TESOUREIRO: 

SIDNEY JOSÉ DA COSTA PINON 

Curso: HISTdRIA 

Mat: 7736033. 

Curso: FIFEITO 

Mat: 78=5047. 

Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS(BÁ 

Mat: 7811067. 

Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

6- 29 TESOUREIRO: 

ANGELA MALATO RIBEIRO DE ARAUJO 	 

Mat: 7611045. 

Curso: TEOLOGIA 

Mat: 7764002. 

  

7-- DIRETOR DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA: 

- JOSÉ LUIS LAGUNA MELAllINI 	 

LINDOVAL QUEIROZ ALCZNIAAA 	 

LILIAN MELO HIDALGO 

NIZE MARIA TAVARES JIPUINGS 

JOÃO DE ANDRADE UCHOA 

JOÃO MARIA TAVARES RIBEIRO  

Curso: PSICOLOGIA( BÁSICO) 

Mat: 7854021. 

Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

Mat: 7430931. 

Curso: HISTdRIA 

Mat: 7636004. 

	Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

Mat: 7611085. 

Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

Mat.  7611040. 

Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

7611037. 

8- 	SOCIAL: 

JWSA MARGA ROTHEIDA5 NEVES 	Curso: TEOLOGIA 

Mat: 7664001. 

ROSEMIRO SALGADO CANTO FILHO 	 Curso: TEOLOGIA 

Mat: 7764031. 

JOSÉ SANTOS CROELHAS 	  Curso: ECONOMIA( BÁSICO) 

Mat: 7308039. 

MARLENE AMARAL LOPES 	 Curso: 
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ASTRID MARIA FIEL CABRAL 

ROSANGRLA NOVAES LIMA  

	Curso: HISTdRIA 

Mat: 7636012. 

Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

TEREZINHA MARIA DE JESUS DINIZ 

sito). 

Mat: 76110'1. 

DA CONCEIÇÃO_Curá : BIBLIOTECONOMIA ( Bj 

Mat: 7805058. 

9- DIRETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIL: 

- IRACEMA JANDIRA OLIVEIRA 

ROSEANA NAZARÉ SIMOES NOGUEIRA 

ANA LÍGIA ARANHA MOURA  

DA SILVA---- Curso: PSICOLOGIA 

Mat: 7554011. 

	 Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

Mat: 7611002. 

Curso: PSICOLOGIA 

BERNARDO HOYOS MONTOYA 

IRIS MARITZA LAGUNA MELAllINI 

Mat: 7754004. 

Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

Mat: 7431176. 

Curso: TURISMO( BÁSICO) 

Mat: 7882017. 

10-DIRETOR DE ASSINTÊNCIA CIÊNTIFICO CULTURAL: 

- JOANA CARVALHO PEREIRA Curso: HISTÓRIA 

Mat: 7636007. 

Curso: HISTÓRIA 

Mat: 7736027. 

Curso: CIÊNCIAS 

Mat: 7611021. 

Curso: CIERCIAS 

Mat: 7611002. 

Cureo: CIÊNCIAS 

Mat: 7611075. 

Curso: HISTÓRIA 

Mat: 7736017. 

 

PAULO JORGE DOS SANTOS WATRIM 

RAIMUNDO DEJARD VIEIRA FILHO 	 

ALEXANDRE PACHECO RODRIGUES 

    

   

SOCIAIS 

SOCIAIS 

SOCIAIS 

   

ZAÍRA DE OLIVEIRA FERNANDES 

GILSON BARBOSA LERAY 

     

      

         

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

COLEGAS VOTEM NA CHAPA CABANAGEM. 

APOIE 

Participe 

VOTE 	 
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Colegas,tendo em vista a aproxima-

ção das eleições para o Diretório Acadêmico dc Centro de Filosofia 

e Ciências Humanas desta Universidade, estamos convidando os alu -

nos dos Cursos de Ciências Sociais, Geografia, História, Psicolo  

gía, Filosofia, Teologia e demais Cursos vinculados ao Basi.co 	da  

área de Humanas a participarem de uma reunião aberta nesta 5a fei-

ra (31 de agosto/1978), as 18:00 Horas na Sala de Palestras.do Se. 

tcr de Recreações (VADIÃO), no andar superior, para discutirmos a 

composição de uma CHAPA AMPLA e o programa de trabalho e atuação ' 

da mesma. 

É indispensável a participação dos 

colegas interessados pela melhoria do ensino. 

PROPOSTA: CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABAVAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 

CHAPA CABANAGEM 
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IV9 ENCONTRO DE ARTE DE BELÉM 

. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - FUNARTE  

. DURAÇAO: de 10 a 23 de Outubro de 1977. 

. LOCAL: Sala "Gentil Bittencourt" 

INSCRIÇÕES: 1. SERVIÇO DE ATIVIDADES MUSICAIS DA UFPa. 
Av. Genera159simo Deodoro n9 413 

2. CONSERVATO= "CARLOS GOMES" 
Av. Gentil llittencourt n9 977. 

. Cr$ 30,00 - estudantes 

. Cr$ 50,00 - não estudantes 

. Com direito ao Curso de Cultura Artística e todos os espe-
taculos. Serão conferidos Certificados. 

PRCGRAMA 

Curso de Cultura artística:  

. ABERTURA: dia 10, pelo Magnifico Reitor da UFPa. e Maestro 
Marlos Nobre. às 21:00 hs 

. Dia 11 e 12/10 - Maestro Isaac Karabtchevsky 
"Arreciação Musical" 

. 	Dia 13 às 18:00 hs - Maestro Piero Bastianelle 
"Musica" 

. 	Dia 14 e 18/10 àr 18:00 hs - Claudio Barradas 
"Teatro" 

. 	Dia 19 e 20/10 às 18:00 hs - Pedro Veriano e Paes Loureiro 
"Cinema" 

• Dia 21 às 18:00 hs - ,leirevaldo Paiva 
'Literatura" 

Concertos e Espetaculos:  

. Concerto do Duo Pianistico da UFPa. (dia 11) - Orquestra Ju-

venil da UFPa.sc.212ARagenniado Maestro Isaac Karabtchavskv  I  

(dia 12) - Recital Marina Monarcha (dia 13) - Concerto de Mú-

sica Barroca pelo Quinteto de Corda da Bahia (dia 14) - Q211= 

certo Sinfónico sob_a_Rezancia da J4aestroPiero  

(dia 15) - Teatro da UFPa. (dias 16 e 18) -jes.i.tal da Pianis-

ta Luiza Maia da Silva (dia 20) - Concerto do Instituto "Car-

los Gomes" (dia 19) - Paes Loureiro: O Poeta e seu Canto (dia' 

21) -.22ncerto Bach:tladrigal..,Qrsuiestra_LIERa,, Concerto para 

3 Pianos (Conservatorio) (dia 22) - Noite de Dança sob a dire-

ça6 do Prof. Clyde Morgan da UFBa. e Terezinha Ferreira - Par-

ticipação do Grupo Coreografico da UFPa. 

INGRESSOS: Cr$ 5,00 - estudantes 

Cr$ 10,00 - não estudantes 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

COPERT 

9o1.v.29/299 

MONITORIA- IrFORMACX0 

Informamos aos senhores monitores em ati-
vidades regulares ou concluintes de curso de graduação na Uni - 

versidade aue devem se dirigir aos seus respectivos Departamen-

tos a fim de preencherem Relatório de Atividades referente ao 
1Q semestre de 1979. O preenchimento deve ter como base a Reso-
lução /IQ 148/77 - COPERT, que poderá ser fornecida pelo Departa 
mento. 

Informamos Que, em virtude de o mes de ju 

lho ser de férias escolares, os monitores poderão ficar desobri 

gados de suas atividades normais, junto ao Departamento, a cri-
tério do professor orientador. 

Outras informações à respeito de monito -

ria poderão ser obtidas na COPERT (COMISSX0 PERMANENTE DOS REGI 

MF,•- DE TRABALHO) - Centro de Letras e Artes, 19 andar, com 	a 

professora Regina Moreira Gonçalves - Assessora para Assuntos 
de Monitoria. 

Acimor Coutinho 

Representante Discente 
na COPERT. 

SIU 001 010 



:tut.L,51  -21/V-15 

PLANO DE TRABALHO P1RA O 2P SEMESTRE Di 1978 PARA O MONITOR 

LUIZ OTÁVIO PINE1R0 DA CUNHA 

o 1)resente Plano é montado nos termos do item 6.6 do art. 6 da Resoluçiio 

#2/74 da CONCRFTIDE: 

1 - ::TIViDDES DE ACOMPANAHAMENTU D1BATTCO 

HorArio : 

Dia - 3a. Feira - 16,00-18,00 Horas - Sala D-2 

5a. Feira - 16,00-18,o0 Horas - Sala D-2 

2a. Feira - 20,00-22,00 Horas - Sala D-1 

11- VrIVIDADES DE COMVLEMENTAÇÃO 

1. Preparo, classificação e catalogdçTto de "..termal dietico(te\tos) 

2. Controle do aproveitamento escolar 

3. Atividade cientifica( participação nos Seminrios sem• mais do GRU 

PO DE ANTRuPoLOGIA) 

Dia - 3a Feira - 14,00-1.6,00 Horas - Laboratório de Etnologia 

5a Feira - 14,00-16,00 Horas - Laboratório de Etnoloia 

6a Veira - 14,00-16,00 Horas - Láboratório de Etnologia 

OBS: A frequncia do citado x!oniior sena contrplda na folha de frequen 

eia às aulas, nas salas D-2 e D-2, emitida pelo Departamento e em 

Livro de Ponto no 6,boratOrio de Etnologia e comunicada mensalmen-

te ao Departamento de Nist4ria e Antropologi. 

/tCzt-d-Q 
RAY1 NDO HERALDO MAUÉS 

Prof. Orient a dar 

Ciente : 	 f.Cat.„Q_ 
LNUAOtá • Pinheiro da Cunha 

Monitor 



LUIZ 	O PINHEIRO PA CUNHA 
42,9À£7,,eji-#90 

Pol.% p .591/2'iS 
D 	DIRETóRIO 

C 

E 	

CENTRAL DOS 

ESTUDANTES 

O. DCE - 86 / 78 	 Se/ém, uó de julho 	n7t. 

Pxezado Senh.01. 

SoUcítarno4 a Vossa Senhoitía que coloque a dípo4.i.ç.ão 

do DCE a sala do Selo/1. de Reckeaçio onde 6unciona a A44ocíação Attetica do 

Centto de Educação, címiLante o peltrodo de 07 	28 de julho ce,fitente. 

Cen-tot, de podeiuno4 corti:air. com c apoLo de Vossa Senho- 

apitoveítamo4 o ensejo poeuL apire4entammo4 nossos pitute4tos de elevada' 

eAtíma o_ cante idenaç _o. 

Atencj..o4amente 

- Px.tritc..fito Sedletlfao do DCE - 

Ao 

11m2 Sk. 

Phe4ídente da Associação Atl'el-Lca do Centko de Educação 

NESTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO - BELÉM - PARÁ 



tUTZ OT VIC I NH EIRO N CUNHA 

-PALpeíAo SecketUin d n DeF - 

404.1k3.-v--Ç 

D 	DIRETóRIO 

C 	 CENTRAL DOS 

E 	 ESTUDANTES 

7 
04. DCE 	41/ 71s 	 32.t2m, 93 de julho de 1978. 

Ptezado Senhora, 

fr!RE"11RIO CENTRAL VOS ESTUDANTES - 1",'Cr., vem 

tz. V. Sa., n f;Lbt -tiaío 	EápoAteí 	tiFPa., no pe.."4otio de 10 

a 29 de julho do cottene ailo, pcn.c. que po.s.sa <44e_n ge2ta a oitqa.n-ciza-

ci.iiio do Éle4R10, rata a teaUzaeão do XECEAI - BRASIL ( Xf? Encontxo 

enZ:r.“co de .7.4-tudante,s de Med,f.c.Lna) 

ApAoveítamo4 o en4 ejo pana peno vara-.Lhe 

404 ptoite4to4 de ut.i.nia e canis ídexa ,;5e.4. 

Aíencio4amente, 

Ao: 

S. ARMANDO ALCÂNTARA DE VON GRAP 

votetox do SeAvíço de Educação FLIÁ.ca e Recreação 	LIFPa. 

Ne.sta 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — BELÉM - PARÁ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS UNIVERSITÁRIO — BELÉM - PARA 

,kLQ I  e , 2912,99 . 

D 	DIRETÓRIO 

C 	 CENTRAL DOS 

E 	 ESTUDANTES 

OF. DCE N? 17/18 	 8elím,15 de junho de 1978. 

Prezado Senhoa, 

Pelo pkeáente, comunícamoá a V.Sa., que em 15. ,=.78, 

7L4 1:30 káf em xeuníio extxaoxdína'aía do DCE, íoí escoláído paxa o cango 

de 19 Secaetíxío, o díácente LUIZ OTAVIO PINHEIRO CUNHA, CUA40 CíRncíaá' 

SOCíaí4, mat. 7671074, em subátítuíçio a PAULA FRANCINETH CONTINUO, que' 

áolícítou deálígameato alegando motivos paatígulakeá. Entketanto em gace 

do Y? Secxetaxío, nao compaaecek a4 Aeunaeá , a díaetoaía xeáolveu íaz-

zea seu desligamento oíícíal da ent4dade, com base no axt. 62 do Regímen 

to desta DítetUío, cf‘i eáclhída pata ocupak o cango SETSUKO MORO, CUA40 

Eníexmagem ( 7118046). Foí tambrue aprovado o nome de VERA LDCIA DA SILVA 

ALVES, Cu 4o Líe. QuZmíea (7855039), paxa e:te/teta o cango de Díaetok de' 

Assuntos Cuttuitaíá e Cíentí‘ícoá, víáto que este cargo atava vago desde 

1971, e alada o amime de JORGE MORAES COSTA ; CU!~ Páícología (7854019 ) 

paxa o cargo de Díaetox de Dívulga4o e Imprensa, áubátítuíndo o díácen-

te JOSÉ OTAVIO MAGNO PIRES, que colou grau . 

Em anexo envíamoá a relação da ~1 Dí4etoftía. 

Nada Maí4 paxa o momento,kenovamoá votos de eá.íma e 

conáídexaçao. 

Paeáídente do DCE. 
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D 	DIRETÓRIO 

C 	 CENTRAL DOS 

E 
	

ESTUDANTES 

RELAÇÃO 	DA DIRETORIA DO D.C.E. 

1- PRESIDENTE:  

PAULO ROBERTO FERREIRA - CuX40: APMINISTRAÇÃO 

2- VICE- PRESIDENTE: 

JOSÉ CARLOS BOLÇÃO DA SILVA- CuA40: ENG. Qd7MICA - 

3- SECRETÁRIO:  

LUIZ YruI0 PINHEIRO DA CUNHA- CUh40: CIÉNCIAS SOCIAIS. 

4- SECRET- 10:  

SETSUKO MORO - CUh40: ENFERMAGEM 

5- 1V TESOUREIRO: 

LAMPA ARLENE DF MELO SAR' - Cluío: ADMINISTRAÇÃO 

6- 2J TESOUREIRO: 

WALDEMAR JOSÉ SÃ JE AZEVEDO - C.Lt40: ENG, CIVIL 

7- DIRETOR DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA: 

JORGE MORAES COSTA - Culuo: PSICOLOGIA 

8- DIRETOR SOCIAL:  

ALONSO EDLER FERREIRA PE ALMEIDA LINS- CUA40: ENG. ELETRO- 

TÉCNICA. 

9- DIRETOR DE ASSISTÉNCIA ESTUVANTiL : 

ANA ELIZABETH PETROCELLI - Cunkor'COMUN/CAÇÃO SOCIAL 

1 1- DIRETOR DE ASSUNTOS CULTURAIS E CIÉNT1fICOS: 

VERA LOCA VA SILVA ALVES - Cuh40: LICENCIATURA / QUÍMICA. 

Betem, 15 de fungo d.e 1;75. 

Láb. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — BELÉM - PARÁ 
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D 	DIRETóRIO 

C 	 CENTRAL DOS 

E 	 ESTUDANTES 

OF. DCE N9 78/78. 	
Bel".',E, 15 de junho de 1918. 

ï'nezado Senhora, 

Envíamoá anexo a este, conSoltme áolíeítaçao a_ 
txavé4 de telegone do Gabínete do Magn2:6íeo ReítoA, da UFPa. "a Secketa 
nía do DCE, a natação da atua/ NaetoAía do MRETJRIO CENTRAL DOS LSTU-
DANTES- PCE, du ta Uníveuídadok- aa.tím como uma c5pía zenox du Regímen-
to du te Dínet;ALo. 

No cruejo AtréCUCNOIN U06604 pauteàto4 depi_evada e4 
Uma e conáídeAaçao. 

Ate.reeío4amente 

C6U)01-11  
LUIZ OT1-  10 1' N.EIRO DA CUNHA 

19 Sweet-á/do do DCE. 

P arras 

GABINETE DO MAGMTEICO REITOR DÁ UFPa. 

Láb. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - CAMPUS UNIVERSITÁRIO - BELÉM - PARÁ 



DIRETÓRIO ACADÉMICO 

DO CENTRO DE FILOSOFIA E Cl2NCIS HUMANAS 

Of. CIRCULAR DACFCH Nº 002/78 	 Belém, 31 de dezembro de 1978' 

Presado(a) Senhor(a) 

Enviamos pelo presente, a V.S2., a minuta da 12P,  Reunião 

sobre a criação do Curso de Licenciatura em Estudos Sociais e suas con 

sequências no que diz respeito: ao nivel de ensino, mercado de traba 
lho dos Licenciados e Estudantes de Ciências Sociais, Geografia e His-

tória, assim como a possível extinção destes tres Cursos. A Reunião 

promoção da Comissão Ampla que trata deste assunto, foi realizada na 

Sede do Sindicato dos Professores do Pará(Al. Barroso/Lomas). SeLue 

-bambem, em anexo, caso V.S2. não tenha comparecido à Reunião, o doeu -

mento que foi entre[ue quando da realização da nesma. 
Aproveitamos a oportunidade para convidar V.S., a parti 

ciar da próxima Reunião, ficando este Diretório comprometido a encarei 
n2-lhe em outra ocasiãQ, local, dia e hora da realização da 13a Reu-

nião. 

Enviamos nossas; 
SAUDAÇÕES UNIVERSITÁRIAS 

\ • 	JIA., der.Z., 
uiz Qtávio Pinheiro C.a Cunha 

Presidente 

ILw(LI) sr(): 

BE.3TA 



- FILOSOFIA E Cl2NCIAS HUMANAS (UFP) 

Of. CIRCULAR N2 003/78 	 Belám, 31 de dezembro de 1978 

Presado(L1) Senhoree: 

Comunicamos a V.S-q., a formação de uma Comissão Ampla, cri 

ada com o intuito de encaminhar a questão da criação do Curso de Licen 

cintura em Estudos Sociais e suas consequências para o nivel de ensino 

e mercado de trabalho com relação aos Cursos de Licenciatura em Ciôn - 

cias Sociais, Geografia e História, e ainda, a pocsivel extinção dos 

mesmos. Esta Comissão já promoveu a realização de 12 reuniões, sendo,' 
que 2 integraram um Ciclo de Debates. 

Assim sendo, aproveitamos o ensejo para enviar a V.W., em 

anexo, a Minuta da 12-q Reunião promovida por esta Comissão Ampla, bem 

como um documento entregue por ocasião da realização da referida Reu -• 

nião. 
Esperamos que V.S-q. acuse ter recebido a presente circular 

assi:i como nos envie noticias de corno esta questão esta sendo encamin-

nhada em seu Estado. 
Certos de podermos contar com seu apoio, enviamos nossas; 

SAUDAÇÕES UNIVSITÁRIAS 

-0(eGt;24:•YÇ 	tUft,  
Luiz Ot:ávio Pi erro da Uunha 

Presidente 

) Sr(5-'): 

i‘T E 	T A 



JORGE le_sDEIROS 

esen ante Diecente 

17 o  1  01  . qj leis 

OF. RDCDS 	Nº 018/79 

REPRESENTAÇAO DISCENTE 

3e.JA, 07 de outubro de 1979 

Ref. Encaminhawento da Lei n4 6.680 

e Decreto n2 84035 

DIRETORIA DO DIRTÓRIO 

Encaminhamos a Egregia Diretoria deste Diretório a 

n2  6.680, de 16 de agosto de 1979 e o Decreto 	n2  84.035, 

I° de outubro de 1979, que falam sobre representação estudantil, 

fim de elucidar este grzgo em. termos jurídicos. 

No ensejo, apresentamos protestos de alta estima e consie. 

ração. 

Atenciosamente 

ao 

DIRETÓRIO ACADÊMICO DO CENTRC 	FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

"I'T ES m 
END: Seke de Reereopio e ~Morea Estudantil 

Comeu* do Universidade Federal do Poro' 

68000 Delfim - Poro' 

( DACFCH ) 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

    

o 

7 	5i 

   

SEÇÃO I - PARTE I 
DECRETO N.° 46.237 - DE 18 JUNHO DE 1959 

CXVII — N' 158 
	

CAPITAL FEDERAL 
	

SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE I979 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
LEI N9 6.680, de 16 de 	agosto 	de 1 979. 

Dispõe sobre as relações entre o cor 
po discente e a instituição de ensin6 
superior, e de outras providencias. 

O PRESIDENTE DA R - PUBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 19 - O corpo discente dos estabelecimentos 

de ensino superior sere representado nos õrgãos colegiados aca 

Únicos com direito a voz e voto. 

Paragrafo único - A representação terá por ob 

jetico promover a cooperação da comunidade académica e o apri-

moramento da instituição, vedadas atividades de natureza poli 

tico-partidária. 

Art. 29 - São órgãos 'da representação estudan 

4111/il, coo atribuições definidas nos estatutos e regimentos dos 

estabelecimentos de ensino superior: 

a) o Diretório Central dos Estudantes da Univer 

sidade, da Federação de Escolas e de estabelecimentos isolados 

e ensino superior; 

b) os Diretórios académicos em unidades de en 

sino dos estabelecimentos mencionados na letra a. 

Parígrafo único - Aos Direterios é vedada a par 

ticipação ou representação em entidades alheias i instituição 

de ensino superior a que estejam vinculados. 

Art. 34? - Na forma dos estatutos e regimentos 

dos estabelecimentos de ensino, caberí ao Diretório indicar a 

representação estudantil. 

Parígrafo único - Na forma desses documentos, 

os Biretõrios serio mantidos por contribuições de seus associa 

dos e por doações a eles destinadas, através do estabelecimen 

to ao qual estejam vinculados. 

Art. 40 - Serio estabelecidos nos estatutos e 

regimentos de cada instituição os processos de escolha dos mem 

bros dos Diretórios e demais dispositivos que regulem suas ati 

cidades. 

Art. 59 - Ficam revogados os artigos 38 e 39 da 

Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, o Decreto-lei nO 228, 

de 28 de fevereiro de 1967, e o Decreto-lei n9 477, de 26 de 

fevereiro de 1969. 

Paregrafo único - O Ministério da Educação e 

Cultura baixarí normas que orientarão os regimentos discipli 

nares dos estabeleciMentos de ensino superior. 

Art. 6Q - O Ministério da Educação e Cultura 

baixare, no prazo de cento e vinte dias, normas que regulamen 

tario as atividades da representação estudantil, nos termos da 

presente Lei. 

Art. 79 - E assegurada a legitimidade da repre 

sentação estudantil exercida nos moldes da legislação ora re 

vogada, enquanto não forem constituidos os Orgios de represen 

tação de acordo com as normas previstas no artigo 69 desta Lei. 

Art. 89 - Nos estabelecimentos de ensino de 19 

e 29 graus somente poderio ser constituidos grémios estudantis 

com finalidades civicas, culturais, sociais e desportivas,cuja 

atividade se restringirá aos limites estabelecidos em regimen 

to, devendo ser sempre assistidos por membros do corpo docen 

te. 

Art. 99 - Esta Lei entrare em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, em 16 de 	agosto 
	

de 1 979; 

1589 da Independencia e 919 da República. 

JOAO B. DE FIGUEIREDO 

E. Portella 

LEI N9 6.681, de 16 de 	agosto 	de 1 979. 

Dispõe sobre a inscrição de médicos, 
cirurgiões-dentistas e farmaceuticos 
militares em Conselhos Regionais de 
Medicina, Odontologia e Farmácia, e 
cã outras providencias. 

O PRESI.DENTE DA REPUBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 



• 
	

• 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO I - PARTE I 
DECRETO N.° 46.237 — DE 18 JUNHO DE 1959 

	

4Ib 	 

ANO CXVII — 188 
	

CAPITAL FEDERAL 
	

SEGUNDA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 1979 

e 	 

SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO 
NI 42, DE 1979 

- Suspende a execução do Inciso II do art. 119 da Lei n? 5.406, de 16 de dezembro de 
1989, do Estado de Minas Gerais. 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no D.O. de 6-9-79, página n? 12.985, em seu artigo único, 

Onde se lé: 

... a° 84.194-3 ... 

Leia-se: 

n? 89.194-3... 

RESOLUÇÃO 

N! 49, DE 1979 

Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal relativas ao Exercício de 1977 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no D.O. de 6-9-79. página n° 12.985, em sua ementa, 

Onde se lê: 

... exercício de 1979. 

Leia-se: 

... exercício de 1977. 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Decreto nr 	84.035 . de 19 de outubro de 19 79 

Dispõe sobre a destituição das di-

retorias de entidades de represen-

tação estudantil na hipótese do pa 

rãgrafo único do artigo 29 da Lei 

n9 6.680, de 16 de agosto de 1979. 

O Presidente da República, 

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 

III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no pará 

grafo único do artigo 29 da Lei n9 6.680, de 16 de agosto 

de 1979, 

DECRETA: 

Art. 19 - A participação ou representação de 

Diretório Central de Estudantes ou de Diretório Acadêmico 

em qualquer entidade alheia à instituição de ensino supe 

rior a que esteja vinculado acarretará a destituição da 

respectiva diretoria. 

§ 19 - A destituição se fará por ato do diri 

gente da instituição de ensino a que esteja vinculado o  

Diret§rio, cabendo à mesma autoridade promover a eleição 

de nova diretoria, no prazo de sessenta dias. 

§ 29 - Os membros da diretoria destituída não 

poderão concorrer .a nova eleição, ficando inabilitados,por 

dois anos, para o exercício de mandato Ge representação es 

tudantil. • 

§ 39 - Ate a posse da nova diretoria, ficará 

suspenso o funcionamento da entidade de representação estu 

dantil. 

Art. 29 - A destituição prevista no artigo an 

terior não exclui a aplicação de sanções disciplinares, na 

forma do estatuto ou regimento da instituição de ensino su 

perior. 

Art. 39 - Este decreto entra em vigor na data 

da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de outubro de 1979; 1589 da Inde 

pendência e 919 da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

E. Fortelle 

•-.1.••••• 

   

   

   

• 
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)IRETóRIO ACADENICO 

DO 1.7-Ti?n DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Of. C.:ECULAR PACI?::7E 	091/78 
	

Belém, 12 .7e outubro 11, .- 	!(' Sr. 

ES 

'rezado(a) enlor(a): 

De acordo com as eleições realizadas no dia 13 de setembro 

foi eleita a CHAPA CABA A,GM para o Diretório Académico do Centro ' 

(7e Filosofia e C.sineias Humanas da UFPa.(DIREMRIO DF. HUMANAS), ten 

!o a mesma tomado posse no dia 12 de outubro deste ano, cor,  a 

auint eomposic»;o: 

PRESIT)= 
	

Lui, Otávio Pinheiro da Cun;la 

VICÏ-PrS=?F 
	

Laura Arlene de Melo Sa ,5 

19 SY.."F`PitPro 	Felisberto Assunção Damasceno 

2P cr=,:ílun 
	

Raimundo Nonato de Oliveira Bor- 

ges 

1P riSOUREIRO 
	

Sideney José da Costa Pinon 

29 	SOU:V_UO 
	

Angola Malato Ribeiro de Araújo 

DI=OR Dr Drv. E TIPRENSA 	Josc Luis Laguna Melazziri 

0IPT7TOP SOCIAL 
	

Pose Marga Rothe das Neves 

r'IREvOR OL ASSISTS'NCIA ESTUP'=Irar.ema Jandira Oliveira da Silva 

ASSUN'. 	E CULT. 	Joana Carvalho Pereira 

07wPOS =POP DO DIRET5RIO 

Lir"oval nueiro-: Alcantrc, Lilian Melo Hidalgo, Nize Maria Tavares ' 

Jin».ings, Jogo de Andrade Uchoa, Jogo Tavares Ribeiro, '?osemiro Sal- 

(1-z 7o Canto Filho, Jose; Santos Croelhas, Aetrid 	 Cabral 

IrrniVe Soares Barata, Ros.c-r,zgela NOvrres L'ma, Terezin 'a Maria de Je 

rjUa Diftin ,1(7  ConceiçFo, Roseana Nazarè.  Simões NOgueira, Ana 	A- 

i7oura, nernar(lo o:ios Montowa, Iris Maritza Laguna Melazzini 

Paulo Jorge dcri SYntos Watrir, Raimundo Diard Vieira Filho, Ale an 

Pac;ieeo Rodrinues, Z i-a de Oliveira Fernandes, Gilson Barbosa 

Lcraj, Jorge "ornes 	 , Paulo Eleot"e'rio Silva Pinto e Tecr?oro 

A;,reaortamos nossas: SA"DAÇffES UNIVERSITÁRIAS. 

r,UIY, OTÁVIO PINHÉIM- DA CUNHA 

Presidente do DACFCH 



1' 
	 DIRETÓRIO ACADÊMICO DO CENTRO 

DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UFPa. 

Of. CIR. DACFCH. N9 001/79 	 Belé.m, 23 de março de 1979. 

Prezado(a) Senhor(a), 

Vimos atravjs da presente circular, comunicar a realiza 

ção da SEMANA DE HISTÓRIA-79, encontro no qual esta entidade de repre-

sentação estudantil participa ao lado do Dept9 de Hist. e AntrolpoOgia 

como organizador. 

Segue anexo a programação da referida SEMANA, assim co-

mo a sua Comissão Organizadora. 

Enviamos nossas: SAUDAÇÕES UNIVERSITãRIAS. 

LUIZ OT 

(. 	I 
^ 

VIO PINHEIRO DA CUNHA 
Presidente 

ILmo(a) Sr(a) 
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;Mcsrr'J D CIMEM.A nr...."‘Pron-rArÃo rnoT-r.rTn7,, 	poç'UNC,NTJIMISTAS 1  

DO PARA - ABD -Pa 

Dentro da programação do X9 E=, fomos solicitados a reali 

zar rima X' 	1(' DE CINEMA com a raricipação do 1--ealíradores 
t-.ncentes a ASSOCIAÇÁO D DOCUMENTISTAS DO PARA- Infelizen 
a produção mais recente e talvez mais de acordo com nossa manei-

ra*de-..encar.ar a J-9:‘:ividtde cinematogrãfica hoje, não está disponi..• 
velainda para exibição, principalmente porque se encontra inacal • 
da por falta de recursos para edição final dos filmes, . 

Nossa posição com rclaçao ao cinema i a de cue de um modo 
ele não tem prestado à couunidade um serviço de acordo com eTue 
lhe permitem suas potencialidades. suas possibilidades nunca fo-
ram exploradas numa perspectiva de .1.nfOrmação cultural e pedaq5-
aica, elPenvolverdc um mero-No de 4-rm,-1',o e 
çjgn de Mão de obra iceal, documentando um património cultural,ec. 

Assim, s,5 nos interessa realizar um cinema auo vá ç'iireto z',es 
problemas da região e do homem aue ac•xli babita, para isso çuer‹,,,.• 

mos que nossa cri.acão tenha como fim mais amplo nossa comunidade 
amaz5nica, numa foi-ma de ajudá-la, atravs do cinema documental 
ou de ficção, a reconquistar sua prria idontiade, 	urada 

ho4e per deliberadas distores alie=tes e pela destruição sis 
d.e seu Patrmenie cultural. 

Nossns filmes independentes do b. tola - Super-8, 16mm e 
futuro dmm 	tóm p:-  e' 	se aj-.-:.oimar dos objetivos traçados, 
apesar da falta de 	wais 	 entidaes cututm.is 
Estado o das dficm1iiyi,:s sempre existentes, dada a clisncia a ' 
quc.; noz encontwmos Ci`.:5 centres produtores.  de 	do 7.N9.s c;ne 

ura j.ntra-n2trut11ra tecnia 'rL 	 eec,m 

disponiUda 	cãmeras, laboratrior 2stildíos 
na p,r, cnta amostra são trc °e, pmrt.iipas, 

pertencentos a=-Pa, cujos É:42.rsaona waloria anteriores a 
1977 

- JoSo Januârio c;uedes - "Festa de S. Pedro na Vigia,:dire _ 

- Vicente c.:-Jcim 

- Martins Muni:3 

çao, "..'.otografia. Documentario. 
Super-. 
"As rlas da Acadoia.•, direção, 
fotfria, montau(.,:m, FicçãO: 
'.:1.7.v.--:... 	k 	- 	, 	. 	„ 	.• • c- 	•.. 	. 	 . 	. 	. 

- " omns', direçao, fotNgratia e r  
:,.g.-..intc,rem. bocuMenrio.Super-8. 

- "A Cavada de Piren6;)lis", foto-
gra- -2,c)cumentric. 16 mm. 
Direç...,,.). {.." ,s Petrillo. 

LOCAT,- SETOR DE mwREAçfo (vADII:o) 	 ic 

DWA=ENTO SOCIAL DO X9 ECM. 
COMISSM D.E CULTURA DO D.C-E. 

PARn- 
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ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS SOCIOLOGOS 

ARS--REGIÃO NORTE 

BELÉM - PARA 

A DIVISÃO INTERNACIONAL DO CAPITAL SOCIAL 

E A QUESTÃO AGRARIA NA AMAZÔNIA 

Considerações Teóricas 

Juan Bardalez 

Godofredo Stockinger 

19 Congresso Nacional 

dos Sociólogos da A S B 

Belo Horizonte, Maio -- 1979 - 
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" QU=ÃO AGRÃRIA NA AMAZÔNIA 	E 

DIVISÃO INTERNACIONAL DO CAPITAL SOCIAL" 

Autores (*): GODOFREDO STOCKI1 

JUAN BARDALEZ 

Ao tratarmos 	de focalizar nossas analises inter 

pretativas acima de uma área geográfica específica, não po 

demos esquecer sua parametrização dentro de um contexto que 

diga respeito ao processo histórico que levou a dita área 

à situação em que se encontra. Desta forma observamos que se 

o nosso objeto de estudo ê a ArazOnia e ela forma parte de 

um espaço maior conhecido como Brasil, que por sua vez acha-

se inserido num outro espaço regido pelas normas e modelos 

operacionais de características capitalistas, devemos, pois, 

encontrar uma resposta aos "problemas amazónicos" na com 

preensão da divisão internacional do capital social7seja ela 

em termos da simples subdivisão do espaço geográfico em ra 

zão da especialização da produção, seja ela na expansão do 

capital entendido como relação social; o que não significa 

que ambas as análises tenham que ser exclusivas. 

Temos que observar, igualmente, que em ambas moda-

lidades de interpretação a razão da presença invariável de 

um único processo histórico tem que servir de reforço perma 

nente para c'aegar até" um posicionamento verdadeiro que 

plique e mostre as tendências dos problemas que agora preocu 

pam. 

(*) Os autores são professores visitantes da Universidade 

Federal do Pará, e desenvolvem suas atividades de Do 

cência e Pesquisa no Curso Internacional de Mestrado 

em Planejamento do Desenvolvimento -PLADES - do Nucleo 

de Altos Estudos Amazónicos - 

• 
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Descer ã compreensão de um problema mais especl 

fico, significa não desprezar as relações e interrelações de 

le com o contexto geral da natureza capitalista. Desta forma 

a questão agrária guarda relação não s6 funcional mas, tar 

bém, estruturalmente com os diferentes circuitos do capital 

sejam eles circuito financeiro (dinheiro); circuito produti-

vo (capital industrial) ou mercantil (capital mercadorias ). 

Neste contexto a questão agrária, não vista iso 

ladamente, mas em sua ligação com as outras questões de uma 

formação social2conte'm uma çrama de problemas chaves da econo 

mia política. 

Ela representa a problemática da gestão e repro 

dução dos meios de produção humanos ou não humanos : 

a) Gestão de alimentos para a reprodução 

da força de trabalho, quaisquer que se 

jarras suas atividades (Capital-Mercado 

ria de Consumo) 

b) A Gestão das matérias primas a serem 

transformadas em certos tipos de merca 

dorias para servir a todo tipo de for 

ças produtivas não humanas (Capital -

Mercadorias de produção). E, 

c) Geftão de reserva de Forças de Traba-

lho (cumulação primitiva do capital 

social). 

Isto requer : 

Primeiro - Solução do problema da dominação, pelas classes do 

minantes articuladas sob o Estado, de certas rela 

ções de pro-3ucão. 

Segundo - reprodução do Capital social dentro de uma dada 

divisão do trabalho (ir.,ra conseguir a geração de dí 

tas nercadorias. E, 

• 

• 
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.3. 

Terceiro -.0 Desenvolvimento suficiente das Forças Produti 

vas rara possibilitar A) (-2 11. 

Acreditamos ser esta uma modalidade cie aborda 
gem dos 'problemas amazõnicos" atuais que possa nos condu 

zir a um entendimento das macro-causas que os estudiosos 

contemporâneos deixam implícitas no tratamento dos assun 

tos vinculados 'á expansão de fronteiras econOnicas, apare-

cimento de frentes pioneiras, lutas camponesas, disparida-

des regionais, transferências de receitas, elevação da pró 

dutividade agrícola, sub-desenvolvimento, etc. 

Por outro lado, queremos chamar atenção para 

deixar explicito que as considerações teóricas aqui levan 

tadas representam a parte inicial da montagem de uma pes 
guisa que, os autores, pretendem desenvolver acima da Ama 

zOnia Legal. 
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A AMAZÔNIA E A NÃO-AMAZÔNIA—Marco Referencial fiara Análise 

Lm todas as etapas históricas, até os nossos dias, 

a Amazónia mostra uma inclinação de se voltar para fora 

e )rocurar resolver a nroblematica de seu destino histórico 

a partir de necessidades alheias.(1)  Essa tendência esta en 

raizada e compreensível pela própria formação histOrica,que 

lhe deu origem e"razão de ser". nita inclinação se mostra : 

a) na sua estabilidade em pertencer a uma certa formacão 

Social Internacional, fato que : 

a.l. ajudou decisivamente na manutenção e perpetuação 

desse sistema, que lhe deu origem ; 

a.2. lhe forneceu os meios para, cada vez mais decidi 

danente, participar dessa formação social 	que 

lhe permite alcançar seu "destino histórico". 

b) nas contradições que surgem dessa pertinência, contradi 

çOes, essas inerentes 	ao próprio sistema. 

Isso posto, parece esclarecido o caminho que possa levar a 

compreensão da Amazônia. Tpmos que partir,portanto, da com 

preensão da eão-Amazónia, para denois sintetizarmos as rela 

ções que existem entre ambas as partes dessa unidade dial. 

tica. 

1- Os Sistemas Não-Amazônicos e suas PosiçOs 

O nosso século esta marcado celas contraposições 

Os Ciclos Econômicos na Amazónia foram 	dados pela con 
centrarão de Investimentos acima da Extração de Produto-S" 
Naturais com demanda acentuada no mercado exterior : Ci 
clo das Drogas do Lertão, 1616-1750: Ciclo da Empresa A 
gricola (1750-1820); Ciclo 1,.nterinr ao Rush da Borracha1  
Transição (1E20-1850); Ciclo do Rush da Borracha (1850 -
1920); Cidlo- da Decadência da Borracha -repressão (1920-
1950); Ciclo dos Incentivos Fiscais (1950-1064); Ciclo 
dos Incentivos Fiscais Reformulado (1964-1971). 

Y 

(1) 
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de 	sistemas : O sistema capitalista imperialista; e 

o sistema socialista internactonalista, ambos se excluindo 

mutuamente ,mas juntos formando o sistema mundial. 

Observamos uma tendència histOrica da doca 

dencia de um a favor da expansão do outro. Com  isso 	não 

queremos dizer, que o sistema em decadência esteja em cami 

nho de desaparecimento, mas sim, que a expansão do sistema 

socialista através de movimentos de articulação ou rear 

ticulação nacional mais ou menos bem sucedidas, agrava as 

contradições internas do outro sistema e assim, suas 	pos 

sibilidades de revitalizar-se. Vamos considerar, mais 	de 

perto, aquele sistema que inclui, como complemento, a nos 

sa região: 

1.1. O Sistema Capitalista: A Divisão Internacional do 

Capital Social  

1.1.1. A Sua Unidade: 

A divisão internacional do capital social (2)  

se baseia, fundamentalmentena dinâmica dos três circuitos 

do capital social acima mencionadas : capital financeiro , 

capital produtivo e capital marcantil. (3)  

Tomando o capital como ele sendo relações scci 

ais, teríamos : 

(2) Entendemos por capital social todas as relações sociais 

materializadas que entram em movimento para reproduzir 

um dado sistema de geração, apropriação e consumo dentro 

de uma formação social ,na qual domina o Modo de Produ 

rão Capitalista. 

(3) MARX, Xarl. "Das Kapital".,29 Pand, Dietz - Verlag . 

Eerlin, 1974. 
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41.1.1: O Capital como sobretrabalho realizado em 

forma de dinheiro; capital-dinheiro. 

1.1..1..2.:O Capital que .circula em forma de trabalho 

.socialmente necessãrio realizado em forma 

:.e2 produtos -- bens de consumo e bens de 

produção --; capital-mercadoria e incluin-

do a força do trabalho. 

1.1.1.3. O Capital no seu processo de reprodução ar:  

aliada, dentro de uma dada divisão técnica 

de trabalho, ou seja7uma combinação 	das 

forças produtivas, meios de produção e for 

ça de trabalho; capital produtivo. 

Esses três circuitos formam a lenidade total de 

uma dada formação social, ou seja7incluem todas as relações 

sociais de produçgo presentes num dado momento histórico. 

Isso não quer dizer qüe a reprodução dessa unida 

de se dã de maneira igual em todas as Formações Sociais, por 

ele dominadas, com a mesma intensidaded D►.ado os diferentes gralk: , - 
do desenvolvimento e de exploração daã forças prodútivas —pre 

dominãncia da apropriação de mais valia relativa numas e 	de 

mais valia absoluta noutras — observamos que ditas Formações 

estão ligadas uma a outra através de relações que compreendem 

dominação e subordinação- 

VejEmos entãb: 

Na perspectiva histórica veremos que as forças 

produtivas,tanto humanas como não humanas paraentrarem 	no 

processo de produção precisam de energia para produzir .No la 

do da força de trabalho trata-se de alimentos e outros bens 

que ela precisa rara reproduzir-se ; no lado dos instnumentos 

de trabalho - necessários para a transformação da natureza 
trata-se de matérias primas e fontes de energia. 

P gerarão desses produtos á por isso a condição 

fundamental para qualquer processo de nrodução. Esse á o cai-- 

lo oriihal da atuação de todas as forças produtivas 	no 

clual todos os três circuitos entram em ação. 
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Tais circuitos , em sincroniza ão dialática ccn 

o c1,2. -nvolvimerto dls for-c.a nrodutivarligerar,  a di -= rica do 

modo de produção capitalista. É 7 portanto, aquele modo de 

produção que consiga a mais rerfeita sincronização que pa 

sara a organizar o Modelo Operacional no conjunto das For 

mações Sociais dentro da Divisão Internacional. 

Lsse Modo de Produção organizador desse conjunto 

hierarquiza as modalidades de articulação dos agentes e agen 

cias Ca produção; dos mecanismos de apropriação dos exceden-

tes da producão, e norma a distribuição e o consumo, consoli 

dando um modelo que representa a síntese da sua organização. 

Articulado o Modo de Produção Dominante os ci 

cultos do capital-dinheiro, capital-produtivo, capital-mercar: 

til estão vinculados estreitamente ã procura do lucro, acele 

rando o processo de acumulação e iniciando novos processos di 

retamente ligados ao desenvolvimento das forças produtivas. O 

grau de acumulação atingido faz com que as classes dominantts 

se rearticulem em função dos circuitos de capital predominar 

te. 

Observa-se, então, a polarização cada vez mais 

acentuada dos mecanismos de produção e apropriação — sociali 

zação das forças produtivas versus apropriação dos meios de 

produção — sem afetar a estrutura básica da sua organização 

(Capital-Trabalhoy) que faz com que a acumulação assuma int 

portância decisiva em outras Formações Sociais não dominantes.  

(4) Sobre os conceitos de Produção, Consumo, Distribuição e 

Geração, Apropriação e Transferência de : Ver GODELIER 

Maurice 	Racionalidade e Irracionalidade na Economia' 

Tempo Brasileiro, São Paulo, 1967. E AMIN, Samir, n C 

Desenvolvimento Desigual ", Forense, Rio de Janeiro ,1976. 

90( 

„. 
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Desta forma observa-se quelsem alterar-se o j. 

rirão central da função de geração-obtenção de lucro, o ca-i 

talismo apresenta o deslocamento de eixos de dominação obedu 

cendo ao grau de desenvolvimento que consegue alcançar se 

Modo de Produção correspondente. (5) 

Essa unidadc encontra seus limites nas contradi 

ções do 7)rOprió sistema e que continuamente a pCem em peri 
go. 

1 .1.2. As Contradições  

Devido a suas contradições o sistema se encontr, _ 

num continuo esforço de, a partir da solução das contradiçOe': 

mais agudas, manter e/ou estender a sua hegemonia. O conto 

no dessas contradições absorve cada vez mais forças e cap., 

cidades produtivas criativas, o que leva a periodos de cr 

ses cada vez mais frequentes. 

Essas crises se mostram na interrupção do fluxo 

de capital em seus diversos circuitos: 

1.1.2.a. Interrupção do circuito de capital-

nheiro; guando não existe campo parr' 
aplicacão lucrativa de mais valia acuro...  

lada. 

1.1.2.b. Interrupção do circuito de capital-mer 

cadoria; 

(5) Uma abordagem inicial da movimentarão de Eixos de Domin-

ção pode-se encontrar em Quijano, Anibal, "Macionalismc, 

Neo Imperialismo y Militarismo en el Peru ", Ediciones Pe 

riferia, Santiago de Chile, 1971. 
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2.b.l. Na falta de matérias primas 

serem transformadas em merca.  

dorias acabadas. 

2.b.2. Na falta de marcadoria força (3,: 

trabalho que carrega essa trana 

formação. 

2.b.3. Quando as mercadorias produzi - 

das não encontram possibilida - 

des de comercializar-se . 

1.1.2.a. Interrupção do circuito produtivo,quan 
do a força de trabalho se organiza p[  

ra sair da dominação; isso levanta a 

uma forma típica de crise política P12. 

is profunda. 

Em todos os tres casos o capital procura una saí 

da através do estabelecimento e rearticulação de novas alian-

ças. 

1.2. O Capital Social na sua Fase Imperialista 

2 mais ou menos a partir do inicio deste século, 
que o capitalismo entra numa fase nova, superior, como pre 

visto pelos estudiosos da matéria. (6) A concentração do ca 

pital e concomitantemente formação de monopólio nos ramos ma 

is dinãmicos despreza e dâ nova forma ã estrutura concorren 

cial anterior. 2 sobretudo o fortalecimento do circuito finan 
ceire , que carrega esse processo através do exercício de seu 

poder de controle, que ele assume nos seios dos circuitos 

produtivos e mercantil dos estados-nações capitalistas daque 

la época. 

(6) MARX, ENGELS, LENIN, MAO TSE TUNG ,etc. 
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O aumento das contradições, provocado por ess 

tendencia, permite pela primeira vez a uma nação de corta 

decisivamente as suas relações com o sistema internacional, 

através de um processo revolucionário carregado pelas cama-

das populares e burguesas mais conscientes. Esse aconteci 

mento, "dias, que abalaram o mundo ; (7) marcaá a parti; 

dai decisivamente o rumo que o capitalismo-imperialismo ia 

tomar. Perdido o seu elo mais fraco (Rússia), o imperiali 

mo avançará estabelecendo nos elos mais fracos seguintes 

(Itália e Alemanha) regimes autoritários de cunho fascistas, 

o que lhe permite contrabalançar o perigo. 

Dessa forma, aparece uma nova reestruturação 

interna do Capital Social que se baseia num enorme avançc 

cientifico-técnico o que dá novo conteúdo às formações .9.0 

ciais; e com isso novas formas ãs estruturas de classe,de 

empresas internacionais, que começam a exercer e expandir 

deu domínio econômico: 

- Reprodução ampliada do Capital Social a nivel internacio 

nal. 

- Reestruturação das classes sociais dominantes sob a hege 

monia da fração financeira junto ou não com outras fra 

ções da burguesia, que estabelecem seu domínio através 

do Estado, o qual, consequentemente, assume novas funções 

e rearticula as antigas . (8)  

- Participação das classes dominadas, nos centros da hegemo 

nia, da exploração ecentuada da periferia, o que lhe re-

verte uma fração maior do produto social, agora gerado 

em escala ampliadissima internacionalmente; em consequén-

cia disso o enfraquecimento do poder revolucionário daque 

las classes. 

(7) Reed, John. "Dez dias que abalaram o Mundo". Paz e Te 

Rio de Janeiro, 1974. 
(8) PoUlantzas, Pelicos. "As Classes Sociais", em Zentego, 

Benitez, "As Classes Sociais na América Latina', 2 

Terra. Rio de Janeiro, 1977. 
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-.Centralização do Capital Planejador - Repressivo (Estado), 

com concomitante descentralização das atividades empresari 

ais -industriais, que naciçarente começam a alocar-se nos., 

sub-elemento:A periféricos do domínio imperialista, 	onde 

estabelecer um favorável "clima de investir:ente" através 

dos governos dominados pelas burguesias entrecluistas" que 

participam dos lucros crescentes possibilitados pela apro-

priação de mais-valia relativa. (9)  

- fortalecimento da pressão ideológica, que ter a sua base 

sobretudo no maccarthismo (anti-comunismo, preponderantemen 

te na sua forma de anti-sovietismo); concomitantemente desa 

gregação dos sistemas culturais ao nível nacional ou regio-

nal, que prepara o caminho para a dominação da fase monopo-

lista do modo de produção capitalista. 

• 
E dentro dessas condições, e a partir delas, que 

se cristaliza uma nova divisão internacional do capital que r 

pupõe: 

- exploração cada vez mais extensa dos recursos , materiais 

humanos e, 

- a necessidade da coordenação dessa exploração. 

Sem dúVida deve ser este sistema de coordenação 

que a partir daí merece especial atenção, jã que ele e o único 

que permite a manutenção do sistema e quem pode proporcionar a 

racionalidwde exigida para que essa manutenção ( ou ampliação) 

possa ser bem sucedida. 

São predominantemente três tipos de preocupação 

que cabem ã Coordenação do sistema : 

1.2.a. garantir o domínio ( ou 

um número suficiente de 

ate eventualmente ampli-lo)de 

regiões mundiais, cujos recur- 

sos naturais e humanos proporcionem ao sistema uma rc-

lativa autonomia. 

(9) Sobre o Conceito dê"burguesia nacional" e "burguesia en-

_treguista" Ver: Poulantzas. on. cit. 
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1.2.b. planejamento racional (dentro dos limites que o èis 

tema permite) da exploração desses recursos, e 

1.2.c. impedir movimentos srciais que ponham em perigo a in 

tegridade internacional do sistema de exploração. 

1.2.1. Coordenação (Planejamento) da Reprodução Ampliada 

do Capital Social. 

Desde o inicio tem que ficar certo, que a Coor 

deflação do Sistema Capitalista sõ pode ser compreendida nas 

suas contradições que ela mantem com o postulado básico do 

M.P.C. da "concorrência ", entre frações do Capital Social. 

Por isso é Obvio que não se pode tratar de um planejamento 

racional da satisfação das necessidades do homem, mas sim 

o planejamento racional da combinação dos fatores de pro 

dução, no qual o homem é um desses fatores , tendo em vista 

a " razão " máxima da geração de lucro; como sendo lucro in 

dividual de cada produtor. 

Trata-se, portanto, de considerar as contradi 

ções entre o planejamento de cada micro-economia (empresa) 

e o planejamento do macro-sistema. Originalmente o que exis-

te é apenas o primeiro, os micro-elementos atuando num mer-
cado de livre concorrência, essa concorrência constituindo 

um fator decisivo desse planejamento , não existindo (ao ní-

vel da super-estrutura -Estatal) o planejamento coordenador 

de atividades econômicas 7 estrito senso", mas sim apenas 

a coordenação política-ideológica é social deixado para o 

"Estado-vigilante" - assistência social - reprodução da for 

ça de trabalho excedente, educação - reprodução da ideologia 

dominante, mediação dos conhecimentos necessãrios para execu'r 

tar tarefas produtivas; manutenção do aparelho legislativo e 

repressivo, etc. - 

À medida em que a concenàação (monopolização) 

do capital progride,(o que significa no mesmo momento a des 

truição ou enfraquecimento de certos mecanismos do mercado 

da concorrência livre) observamos uma reformulação de alian 



ças de interesses diretamente econômicos. O papel desenpe 

nhado pelo Estado muda, e e siS a partir da anãlise dessa re 

formulação de alianças que podemos entender seu novo papel. 

1.2.2.  Aliança de Classes e Jstado . 

) A comprensão das Alianças(10  e aposições de- 

classes em escala internacional e imprescindivel, se quere-

mos analisar um dado processo de expansão do capital social 

numa determinada Formação Social. Como jã dito, falar de a-

lianças automaticamente implica em falar de oposições, dada 

a natureza do sistema em anãlise. 

Queremos distinguir, para melhor entendimen-

to, dois tipos de alianças de classe dominantes, as que se-

encontram em estreita ligação: a aliança possibilitada pela 

monopolização em certos circuitos de capital (aliança inter-

capital), e a aliança possibilitada pela multinacionalização 

do processo de reprodução ampliada do capital social (alian-

ça inter-nacional). Todas duas formando uma unidade dialeti-

ca, mas a primeira determinando em Ultima instância a segun - 

da. 

Ambos tipos de alianças contribuem de manei-

ra particular na formação do Estado: ernquanto o primeiro ti 

po de aliança nos mostrara o papel do Estado desempenhado - 

em cada unidade nação, o segundo tipo nos permitira anali - 

sar as relações de dominação-subordinação existentes entre 

essas unidades a nivel da divisão internacional do capital-

social. 

1.2.2.1. A aliança  tipo "1"  se mostra na fc) 

ma de Capitalismo Monopolista do Estado: Sem entrar em deta- 

(10) MASSIAII, Gustave. "Divisão Internacional e Aliança de-
Classes" em Amir,Samin."A Crisse do Imperialis 
mo", Graal, Rio, 1977, p. 93-164. 
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lhes, significa a dominação do Estado-Nação pela hegemonia 

da fração monopolista da classe burguesa, as outras frações 

passando a desempenhar uma influência mais amenos secunda-

ria, embora essa influencia em certas circunstãncias também 

possa ser decissiva. 

1.2.2.2. A aliança de tipo "2" se resume na-

fOrmula:internacionalização do capital social: O que signi-

fica a fixação dos papeis dos Estado-Nação hierarquizados -

dentro Co sistema de exploração capitalista internacional;-

papéis esses determinados pelos movimentos do capital socia;„ 

que se refletem nas decissões dos Estados (capitalistas mono 

polistas) do centro hegemónico. 

Isto posto, queremos explicar as relações en-

tre os dois tipos de aliança tendo em vista a implicação dos 

dois para o deslocamento dos eixos de dominação, baseãndo-no-3 

nas idUtás seguintes: 

A.) A reprodução ampliada do capital social - 

provoca mudanças nas alianças inter-capital, que gera por sua 

vez alterações nos papéis assumidos pelas Nações-Estado que -

compõem a hierãrquia da aliança inter-nacional. 

B.) O deslocamento dos eixos de dominação que 

se baseia no reforço intnacionalizado do capital financei-

ro, faz com que em certos momentos a acumulação periférica,-

dado o seu grail mais alto de exploração da força de trabalho, 

possa estabelecer uma ameaça para a hegemonia da aliança tipo 

"1", a qual então urge uma alteração da aliança tipo "2" , -

lhe impondo seu domínio. 

C.) A coordenaçao da acumulação possibilitada 

a partir da concentração maciça de capital ( aliança "1" ) a: 

quire uma certa independencia em relação ã aliança tipo "2" 

se sobrepõe a ela e entra assim em conflito com os interesses 

das proprias nações centrais o que provoca uma crise do Esta-

do (aliança-oposição tino "1") ,:ue se mostra consequentemente 

como crise do capitalismo em escala mundial, agravada pelas - 
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lutas sociais da oposição permanente (classes dominadas). 

D.) Dada a importância da reprodução ampliada 

periférica, não se pode correr o risco de enfraquecer a ali 

ça til o r2, o qur- r c. d rar(en para aorternRr a crise 	a- 

través d- sira)les ,7,.:taç-nac7c, c'oq circuito'; de ca-?ital anterio' 

ner'te deslooados. 

E.) A única saída, portanto, parece ser refor- 

çar j ciada a irreversibilidade do avanço Ca aliança 	- a - 

aliança tipo "2", tentando expandir o dominio e intensificar 

o controle do processo e dos meios de produção. 

F.) Isto presupõe, por sua vez,que a Aliança - 

tipo "1" possa assegurar sua hegemonia na periferia através 

do controle do aparelho estatal, enquanto se dá tamb6m igual-

mente ao capital não diretamente participante da aliança "1" 

a possibilidade de se valorizar em domínios ainda não sufi -

cientemente e;cplorados. Nasce aqui o fenómeno do sub-imperia-

lismo com duas modalidades: a primeira, voltado para dentro -

colonialismo interno- intensificando a exploração de antigos 

domínios dentro da nova forma assumida pela divisão interna - 

cional do capital social; e a segunda voltado para fora, ou - 

torgando â aliança tipo "2" o caráter de "ponta de lança" pa 

ra alcançar mercados com potencial de consumo que permita a - 

realização da mais valia.(11)  

G.) O deslbcamento do eixo financeiro (aliança 

"1') fortaleçe cada vez mais o circuito do capital produtivo- 

o que beneficia a ambas as alianças. Dita dinâmica de reprode 

ção ampliada de capital afeta de maneira direta a produção ne 

campo, rearticulando sua influencia entre os circuitos produ 

tivos para reforçar a sua posição de fornecedor de alimentos 

em grande escala e de fornecedor primordial de matérias primas 

e de força de trabalho. 

H.) É cada vez mais através do Estado que se - 

articulam as alianças de classe numa tentativa de resolver as 

(11) A respeito das discussões sobre colonialismo interno ver: 
Lambert,Jacques "Os dois Brasis",Rio,INEP,Centro Brasileiro dr 
Pesquisas Educacionais,1952;FRANK,Andre Gunther "A Agriculturf 
Brasileira:Capitalismo e o Mito do Feudalismo",Revista Brasil: 
se,São Paulo;OLIVEIRA,Francisco de"Critica ã Razão Dualista",` 
CEBRAP 2,Brasiliense,1977. 
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"queStões" que vem aparecendo; quer dizer 	pouco a pouco 

o estado assume as funções mais importantes no que diz respe:  

á garantia da dominação da geração e apropriação da mais va - 

lia e do planejamento dessa dominação. 

É obvio que falar em Nação-Estado como sendo -

una unidade sócio-política que tende para a autonomia não va 

muito além de uma concepção ideolOgica, 	pois 	a pr6 

pria divisão internacional do capital social faz perder a sué 

autonomia em favor de inter-dependência cada vez mais acentua 

da. O que distingue, porém, as nações hegemOnicas de seus alie 

dos dominados não é a autonomia relativa, dos primeiros, a -

respeito dos meios de produção necessãrios, mas sim o proce 

sso do desenvolvimento desigual das forças produtivas, o que-

garante a dominação da aliança tipo "1" sobre a aliança tipo-

"2",Têm que ficar claro, que a troca desigual não se dá entr 

diferentes frações da burguesia (Centrica-Periférica), pois 

isto significaria a troca desigual de mais valia apropriada , 

porém, entre diferentes grails de exploração de força de tra - 

balho, quer dizer, entre modalidades desiguais de geração dei: 

ta mais.valla.(*) 



PP! .c1 	9.fn 

A QUESTÃO ARGRÃRIA E A PENETRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NA AMA-
ZÔNIA 

Dentro do Marco Referencial apresentado quere 

mos colocar a Questão Agraria, Isto a: abordar o problema -

em termos da relação que ela mantém com a acumulação do ca-

pita/ social (reprodução ampliada das relações de produção 

capitalistas). A Questão Agraria, entendida assim, aparece 
portanto 	vinculada a reprodução, na medida em que ela 

contribue para contrabalançar certas contradições que essa-

reprodução traz consigo, ou acelera e articula certos confli 

tos sociais, colocando obstaculos a sua reproduçao.(12)  

Colocando neste contexto, a tarefa e portanto: 

identificar as alterações das relações de produção que se re 

gistram a partir do deslocamento para a região de certos cir 

cuitos do capital social não reproduzíveis plenamente dentro 

do nível atual do desenvolvimento das forças produtivas, ob-

jetivando concretamente a analise da transição das relações 

de produção baseadas no trabalho concreto para aquelas hasea 

das no trabalho abstrato (plalejamento científico da explora 

çao). 

Em outras palavras; as mudanças da relação de-

propriedade dos meios de produção "força de trabalho" e "na-

tureza transformada". Isto implica, em nosso entender,que a 

propriedade da terra surge quando o circuito financeiro se 

desloca, enquanto Ohomen que nela trabalhava perde a proprie-

dade, o domínio, de sua praia força de trabalho. 

Em detalhe trat-t-se das seguintes questões : 

quais as formas que assume a especulação encima da mais--

valia potencialmente apropria7e1 pela exploração de trabal 

ho alheio, que entrara no circuito de produção de mercado- 
*(12) Cabe, porem, tomar em conta uma particularidade, que se 

encontra acentuadamente no Brasil, e sobretodo nas suas re 
giões menos desenvolvidas: a incorporação de relações de F 
produção não tipicamente capitalistas nos circuitos do ca-
pital social internacional. 
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rias úteis para a manutenão do sistema, ou dito em termos ece 

nOmicos; a questão da renda da terra.Isto implica, que dita -

renda-a qual passa ser objeto principal-oscila com a utilida-

de dos produtos a serem gerados e com o grau de exploração da 

força de trabalho que pode ser obtido. Esse grau de exploração:  

ee encontra em função direta com o grau de concentração dos - 

meios de produção(questão da ocupação), e do valor dos meios 

de subsistancia da força de trabalho( questão das relações de 

produção dentro dos quais se produz esses meios). 

Isto traz a tona o estudo da contradição entre 

o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de - 

produção; contradição essa que emana diretamente da forma e-

do conteudo das relações entre capital e trabalho. Teremos - 

que analisar, portanto, a natureza da geração, apropriação e 

distribuição da força de trabalho, dos meios de subsistenci-

e das matérias primas; enquanto o circuito total do capital-

social se realiza ou inicia sua ativação. 

Embora cientes, que não se trata de tres pro-

cessos diferentes, os separaremos para fins de analise. 

2.1.  Geração, Apropfiação e Distribuição de For 

ca de Trabalho 

A economia cíclica que a AmazOnia apresenta ao 

longo de sua história é cíclica apenas se ela for considera-

da na sua função de gerÇ ão de sobretrabalho gratuito apropri 

ado pelo capital social internac:.onal. Na verdade, esse cara 

ter cíclico, não é outra coisa dp que basicamente a reprodu-

ção de relações de produção baseadas em produtores autiOnomos 

de valores de uso- que são donos de seu prOprio trabalho- e 

que somente entram em troca entre si mesmos ou com o capital 

mercantil mundial para suprir certas necessidades complemen-

tares, de caráter natural ou criadas através do contato cor 

dita relação social, trocando produtos que não podem ser pr2 

duzidos dentro das relações de produção inteiramente famili-

ares. 

Noutro lado, ditas unidades familiares, consti 
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tuem elementos de fornecimento permanente de empréstimos de -

mão de obra barata para o estabelecimento e aprofundamento de 

relaçôes de exploragão capitalistas, em termos da geração de 

excedente potencialmente comercializáveis, que interessam di-

retamente ao.aaente do capital mercantil. (13) 

Isto significaria que o deslocamento do capital 

social se dá num primeiro momento na base de um desinteresse 

pela ddãgregação da produção dos valores de uso que formam 

parte das necessidades básicas das unidades familiares; mas - 

sim utiliza-se das relações não-capitalistas existentes no 

conjunto das unidades familiares para poder retirar delas o 

excedente de produtos comercializáveis ou industrializáveis 

necessários para o processo de acumulação. Nessa fase ativa-

se apenas o circuito comercial principalmente através da ali-

ança tipo "2". 

Vale a pena salientar que a desaareqação das - 

relaçôes não-capitalistas, no conjunto das unidades familia-

res, acontecerá no momento em que - por exigências da manu-

tenção da força de trabalho limado ao circuito ativado (co-

mércio, ex-ratvismo ,etc.) - a produção de valores de uso -

passa a ser diretamente vinculado ã troca desses valores -

por dinheiro-mercadoria, em função Co interesse do capita' 

no fornecimento dos mt,ios de subsisè'ência para dita força 

de trabalho absorvida por ele. (14)  

(13) 1^. respeito do probltera Ca incorporação de produtores au- 
tônomos ao circuito mercantil e/ou ,:Todutivo, ver: 
Wilkinson, rlicard C., "Pobreza e progresso", Rio, Zahar,1975 

Myint, Hla, "A economia do subdesenvolvimento". Rio, Zahar 4--
1966; Harroy,,Uan raul, "La economia e los puelllos sin maqui 
nismo", Madrid, Guadarama, 1973; Foster, George,;: *"As cultur 
as tradicionais e o impacto cia tecnolmia", Pio, Fundo de cul 
tura , 1962; Schultz, Theodor, "A transformação da agricultu:: 
ra tradicional", Rio, Zahar, 1965; Furtado, Aná:Maria Medei-
ros, et. ali.,"A competência do homen rural amazônico e o pa-
pel da educação", UAEA, UfPa. Programa FrPM, Belém, 1975 7 
Velho, Otávio Guilherme, "Frentes de Expansão e Estrutura a-
grária", Rio, Zahar, 19721 
(14) Ver a esse respeito: Sant9s, Roberto, "O equilíbrio da 

firma aviadóra e a signifcação económica institucional do a-

viamento" ,Rev. Pari desenvolvimento, IDErP N9 3. 
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Essa desagregação se dá por polarização dentr 

das relações de produção o que significa num lado a capitali-

zação, enquanto ocorre a proletarização no outro lado. 

nesse momento, que surge um surto de geração 

de força de trabalho "livre", que ovai para cidade ou tenta 

fugir das relações de produção capitalistas conseguindo assim  

de permanecer nas atividades de subsistencia , embora sempre-

mantendo certos vínculos com o circuito do capital mercantil- 

Gerado o excedente social - do ponto de vitta 

do capital social - , a sua apropriação acontece lentamente, 

porem não sem uso de força e de certas medidas estatais ( pro 

teção das terras devolutas que passam a ter proprietário ou -

pelo menos um preço simbólico ) , assim que os emprendimentos 

agro-extrativistas ou agro-pecuários de cunho capitalista nãs 

terão dificuldade em encontrar força de trabalho suficiente 

por preços baratíssimos para ativar os circuito do capital --

produtivo na região. O que 'e importante anotar, 'j.! que a não 

apropriação inmediata do excedente sccial, tarrthert, não passe 

a preocupar já que ele abre novas fronteiras. (151 rle está assi 

reservado para futuras apropriações nas novas áreas. 

Dito isso parece: claro o mecanismo de distri 

buição da força de trabalho liberada sob o domínio das rela - 

çOes de produção capitalistas: ou ela consegue manter a pro 

priedade de seu trabalho para usa-lo em seu prdprio proveito 

- não proletarização a.-traves da abertura de novas fronteiras 

-, ou ela passa a colonizar &rigida ou não dirigidamente -

(na verdade toda colonização 5 mais ou menos dirigida pelas-

circunstâncias) certas áreas destinadas pelo estado'a agri -

cultura ou destinadas a outras atividades futuras ou inmedia 

tas, o alue faz ou fará dela -ar] possível objeto de exploração 

capitalista. 

(15) A expansão da fronteira não significa no mesmo momento - 
a desarticulação de todas as relações de produção familiares-
nela envolvidas, pelo contrario, são essas unidades produtiva 
que num primeiro momento avançam ocupando terras novas, o que-
permite o avanço da frente capitalista caracterizada por rela-
ções de exploração da força de trabalho. 
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Essa Ultima característica é propria da Região, 

dada a disponibilidade do meio de produção terra que pôde garan 

tir a subsistência(16): Fora dessapeculiaridade, que parece um 

fenômeno histórico limitado e por isso éemporario, podíamos falar 

de uma acumulação priritiva do capital social, o que assume as ca 

racterísticas acima descritas; acumulação essa que se dá de forra 

muito violenta, ff-á que o capital-dinheiro em escala mundial já e:c. 

perimentbuseu processo de acumulação em épocas históricas passa 

das e se mostra no momento altamente fortalecido, quando da sua 

procura do seu processo complementar (Acumulação Social) em re 

giões como a nossa. Isto faz com que 	exista uma super-acume.  
lação -do capital social em forma de força de trabalho não absorvi 

da pelas relações de produção cristalizadas (Capital-Dinheiro) 

que guiam dita acumulação. 

) O 101::edente Social Relativo (17 passa a ser reserve 

de valor nas maõs dos donos das relações de produção deslocadas e 

aguarda sua ativação; por enquanto reproduzindo-se dentro de rela 

ções de produção que lhe são prôprias ou seja que correspondem ao 

nível do desenvolvimento alcançado pelas forças produtivas (p. 

(16) Taxas Efetivas e Aparentes 
de Ocupação na Região Norte 1975-1976  

(Diferencial entre posse e uso das Terras) 

Região Norte 	Taxa Efetiva 	Taxa Aparente 
Unid. Federação 	1975 	 1976  

PARA 	 13,0 	 22 
AMAZONAS 	 2,9 	 14 
ACRE 	 24,4 	 75 
RORAIMA 	 7,1 	 12 
RONDONIA 	 12,7 	 13 
AMAPÁ 	 5,3 	 12 

REGIÃO NORTE 
	

8,3 	 19 

Fonte: IBGE-INCRA 'Evolução e Situação Atual da Agricu2-
tura na Amazónia-ContribuOes para o Estudo",Amil 
car Alves Tupiassú et Simao Robison Jatene,Super 
sor José Marcelino Monteiro da Costa,UFPA,NAEA,BE 
1978. 	 e 

OBS.: A coluna relativa a posse efetiva acha-se vinculaL 
ao conceito de "estabelecimento" dado pelo IBGE, e 
segunda ao conceito de "inmOvel" do INCRA onde são 
cluidas as unidades totalmente inexploradas. 

(17) Entendemos por excedente social toda forp de trabalho que nu~ 
dado momento não tem acesso ã meios de produçao dentro de um dete-
nado modo de produção.Isto significa que do punto de vista de Mo( 
Produção capitalista toda força de trabalho que está inserida em 
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"mercado informal" na cidade, busca da reestabilização de relações 

de produção de subsistência através de migração, colonização "não-

dirigida", embora nunca escapando totalmente das relações dominan-

tes que reivindicam seu tributo, transformando seus produtos e s, 

força de trabalho parcialmente em mercadorias). 

2.2. C3ração, Apropriação e Distribuição dos Me 

de Subsistência. 

Além dos ciclos de atividades extrativas em funç ,: 

de uma demanda interna, que relativamente pouco contribuiram pan—

a desagregação maciça das relações de produção familiares (econo 

mia cabocla) outro tipo de demanda externa e interna vem surginde; 

a demanda por produtos alimentícios que servem como meios de subsí 

tência da força de trabalho regional, nacional e internacional. 

Como mostramos no nosso marco referencial, a repa,' 

dução ampliada das relações de produção capitalistas a nível mund 

leva o capital social ã busca de novas fontes de acumulação e con-

colmitantemente de fontes de abastecimento das suas forçaà produt:._ 

vas. Ora, o alimento, no sentido de abastecer a força produtiva -

"trabalho" tem que ser produzido em escala ampliada, ã medida em - 

que a força de trabalho se dedica cada vez mais a atividades rije 

agrícolas. A produção desses bens nos centros hegemOnicos está 1 

mitada pela escassez de terras e pelo grall de produtividade já 

atingido neste setor, assim que o capital procura se abastecer 

da vez mais na periferia do sistema. 

Mas, a agricultura, pelas dificultades técnicas 

que ela apresenta no que se refiere ao aumento da produtividade, 

e pela importáncia na manutenção da força de trabalho humana, aprr 

senta no seu bojo uma contradição insuperável: produção capitaliS, 

na base de lucro e no rresmo momento produção de alimentos mais bar  

tes possíveis, para se mnter baixo o preço da força de trabalhõ". 

Dada essa constelação, o capital procura aproveit -

até o seu ponto máximo as relações de produção existentes origin;,3 

lações de produção não tipicamente capitalistas, representa um e: 
dente social ainda não realizado. 
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mente no campo, os quais, dado o graú de auto-exploração do traba 

lho familiar( ,18)  quando da dominação pelo capital, alcança o objeta, 

vo da produção barata, mas não o objetivo de produzir suficiente - 

quando se começa a ativar o circuito do capital mercantil, produ-

tivo e financeiro. Assim, o capital num lado é forçado a desagre-

gar as relações de produção familiares e substitui-las por relacj 

capitalistas, ou seja introduzir uma nova divisão (técnica) do 

balho, ,enquanto noutro lado teria :nteresse em mantê-las. 

Em função disso um duplo processo observamos, e 

que acelera o confronto com relações de produção não,)originárias-

da região (e por isso, dado o nível do desenvolvimento das forç. 

produtivas, não reproduzíveis sem que haja intervenções de fora), 

contribuindo para a desagregação das comunidades caboclas: 

- A instalação de projetos agro-pecuários grande-

que iniciam o processo de ativação do circuito do capital produti-

vo, incentivados por mais-valia extra-regionalmente apropriada (in 

centivos fiscais) transferidas para a Regiao.(19)  

- O interesse na produção ampliada dos próprios 

lores de uso, ou seja reprodução ampliada da; relações de prodi. 

capitalistas. 

Isto significa o primeiro passo para uma potenci,  

integração estável daquelas relações ao circuito do capital mercar-

til, estimulado pela troca desigual entre mercadorias produzidas 

(18) Vesse, que a produtividade (graú de utilização) é muito ma: 
alta nos pequenos estabelecimentos, o que indica também um 
graú mais alto da exploração da força de trabalho. 

PRODUTIVIDADE MÉDIA DA TERRA 
(1972) 

Estabelecimentos 	 REGIÃO NORTE 
por tamanho (HA)  ÁREA TOTAL (HA) (a)  VPB (CR$1.000) (b  (b/a)( 

Menos de 50 

50 	a 1.000 

Mais de 1.000 

80.92'7 

97:939 

129.838 

610.546 

4.795.048 

27.081.693 

PONTE: INCRA-Recadastramento de 1972 - BASA-ASPLAk. 
(19) Nas tabelas seguintes veja-se a predominência do setor agro-p 

cuario nos projetos aprovados pela Superintendência de Deser 
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relações de produção mais avançadas e valores de uso (transforma-

das em mercadorias somente pela troca) produzidas a.-través de re-

lações de produção familiares (troca desigual no sentido de ambo3 

os tipos de produto envolverem "custos sociais", ou seja, traba - 

lho socialmente necessário,em quantidade diferente, enquanto úni-

camente a relação de produção dominante determina o valor do pro 

duto; numa palavra, o valor de troca dos produtos é estabelecido/ 

como se ambos os lados produzissem dentro de relações de produç 

do tipo dominante = capitalista). 

Isto cria a dependência irreversível, ja que as - 

relações de produção deslocadas dado o nivel tecnológico, não sêc 

reproduzíveis dentro da economia dominada, a não ser que ela acei-

te a introdução de forças produtivas alheias. 

E baixo desse duplo processo que se estabelece a 

contradição principal inherente ás relações de produção importa( 

contradição essa que se mostra por inúmeros conflitos e lutas E. 

ciais: trata-se da contradição entre trabalho morto apropriado e  

trabalho vivo em vi=1 de apropriação continua, entre capital-dinhe-

ro e forma de trabalho. 

volvimento da 
no valor dos 

PROJETOS 

Amazénia-SUDAM, 
incentivos dados 

SUDAM COM 
APROVADOS 	ATn 

essa 
aos 

COLABORAÇÃO 
19/8 

predominãncia 
diferentes 

FINANCEIRA 

tatuagom 
setores. 

se mostr 

Unidades da 
Federação 

Projetos aprovados,e Participaçao dos IncenttvoE 
Investimento total (CR$ Milhões correntes 

e 	 e 

Agro-Pecuarios 	Industrial :Serv.Básicos :Agro-T. 
g 	e 	I 	 I 	g 

P .A . INC.INV. P.A.:INC.INV4EAFINC.INV. 	PA,:IN' 
i 	v't 

1 	1 1 
TOTAIS 547 - 7.519 376 	'6.793 	'32' 	1.189 I- 

 14: 	43 
T I 

ACRE 4 	282 2 	6 	I 	3: 	69 -' g 	- 

AMAPA - 7 	• 	70 2i 	168 — I 

AMAZONAS 23 396 97 2 000 ,,ç' 4 145 3 .100 

GOIAS -37 277 18I  343 2 41 

MARANHÃO 11 394 
.
57 629 3 112 - 

MATO GROSSO 317 4.142 17 537 7 152 1 21. 

PARA 154 1.964 169 3.094 9 392 10 209 

RONDONIA 1 14 9 114 1 70 

- - 	- 11  40 RORAIMA 

FONTE: SUDAM - D.I. 
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Como uma forma de exploração não exclue a outra , 

vemos a penetração do capital na agricultura sob este duplo aspe,-

to acima descrito. 

A primeira (a instalação de grandes projetos agro-

pecuários), só á realizável á base da grande propiedade(20), fato 

que traz certas vantagens para o capital, que não tem diretament,  

a ver com a produção de alimentos; uma dessas é a 	aceleração 

geração (liberação) de força de trabalho "livre", e outra, que o 

bina bem com as características da- ocupação da amazônia, e a au 

veremos mais adiante. 

A segunda, (apropriação do excedente produzido n 

pequena propriedade dentro de uma economia de traços de subsiste 

(20) Observa-se a crescente concentração da terra nas maas dos c 
des proprietários. 

REGIÃO NORTE  

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTABELECIMENTOS POR 
GRUPO DE AREA 

GRUPOS DE AREA 

(HA) 

ESTABELECIMENTOS AREA - E'. 

1969 1970 1975 1960 1970 	1,  

de 10 48,84 41,08 44,72 1,14 1,65 

10 de 20 15,96 12,19 12,46 1,15 1,82 

20 de 50 20,52 20,25 19,40 3,44 6,60 

50 de 100 5,96 8,51 8,10 2,32 6,65 

100 1.-- de 1000 5,96 15,08 14,45 9,62 35,24 

1.000 de 10.800 1,14 0,85 0,75 19,69 24,74 

10.000 de 100.000 0,30 0,05 0,07 48,04 12,79 
100.000 e tais 0,01 0,00 0,00 14,60 10,51 

Fonte: Censo Agrícola 1960 - Censo Agropecuãrio? 	1970 e SinOpse Prelim 
do Censo Agropecuário 1975. 



49,9 7,6 4,4 42,0 	72,3 
29,2 10,2 3,9 61,7 	161,2 
52,1 3,7 2,1 41,5 	70,9 
31,1 33,7 17,0 49,7 	98,7 
44,2 15,5 8,7 43,8 	77,9 
35,9 23,5 11,8 50,1 	100,2 

cadastrais/2 INCHA (1976) Extraída de Graziano 

RONDONIA 
	

86,0 

ACRE 
	

76,4 

AMAZONAS 
	

89,1 

RORAIMA 
	

61,9 

PARA 
	

78,7 

AMAPA 
	

71,8 

Fonte: Estadisticas 
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cia) leva o produtor ã auto-exploração cada vez mais acentuada, e r 

presenta assim uma instabilidade no que diz respeito à provãvel desa 

gregação. É aqui, que as classes dominantes, atuando a..-través do Es-

tado, intervem em favor d+anutenção da exploração das terras pelo - 

pequeno produtor, tentando integra-lo cada vez mais no mercado capi-

talista através da entrada no circulo do consumo tecnológico; o que -

presupõe a ligação ao circuito financeiro (crédito). 

O "caboclo" ansioso de não ter que assalariar-se 

sujeita a esse tipo de dependência , o que faz com que ele comece 1.:1 

processo de intensifico de exploração da sua propria torça de tr:4.-

balho e da sua familia ; recorrendo de vez em quando à compra de foi-

ça de trabalho assalariada, ou ele mesmo vendendo temporariamente a 

sua força de trabalho para outros propietãrios.(21)  

No que se refere a distribuição do excedente prod. 

do nos seios desses dois tipos marcantes de exploração agrícola (o 

agro,-..peuakiá), o primeiro se desloca sobretudo para abastecimento - 

do mercado externo, tendo seu produto beneficiado através de indústri 

de transformação locais, ou, o que é mais frequente, exportando o pro-

duto em forma natural. A pequena propriedade por tanto, destina sua r 

COMPOSIÇÃO MEDIA DA MÃO DE OBRA TOTAL OCUPADA 
(Unidades Federativas da Regido Norte-1972)  

Assalaráados 	 Assalariados 
Familiar 

  

permanentes 

  

Temporãrios 

      

UNIDADES  mãximo mínimo mãximo  mínimo 	mãximo propor 
relação a 
obra perlw,. 

ª/ inclui os dependentes que trabalham. 
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dução excedente sobretudo ao mercado regional ou interno, e permite, 

atraves dos preços baratos de certos produtos básicos, a reproduç-

da'força de trabalho excedente ou sub-remunerada em cidade e campo 

2.3. Geração, Apropriação e Distribuição dos  

Meios de Produção.  

O campo, entendido cmmo o ambiente natural, contém 

uma terceira riqueza, cada vez mais preciosa, dada a reprodução 

tesca das relações de produção capitalista-monopolista: recursos 

turais renováveis e não renováveis.(22)  

É a partir dos dois processos acima descritos, q1,-

a sua exploração se torna viável, mas, dado o lugar da região e da -

nação dentro da divisão internacional do capital social, ela s6 é 

salvei. com  o uso das próprias relações técnicas de produção desenv. 

vidas noutro lugar da D.I.C.S. - relações de produção essas que a 

de gera-los, também se aprppriam dos produtos-. Observar 5 

desse tipo de exploração, como o desenvolvimento desigual das f.e: 

produtivas passa autr-,ãticamente o controle sobre estes recursos 

circuitos do capital dominantes. Os recursos naturais só tem valc_ 

social enquanto exploráveis, o que presupõe no mesmo momento relE - 

ções de produção especificas. 

Numa nação, cujo subdesenvolvimento das forças 

dutivas provocado através da ligação a um sistema mundial dlet expler: 

ção é notório, o valor desses produtos ,recursos naturais) converge 

para zero, a não ser que se abra mão de um processo auto-sustentp=ç 

de desenvolvimento. 

(22) S6 para afeito de ilustração pôde ver-se a seguinte tabela: 

DEPÉNDENCIA DOS ESTADOS UNIDOS, DO MERCADO COMUN EUROPE° 
E DO JAPÃO DE MINERAIS POTEr2IALMENTE EXPLORAVEIS. 

(% de Importações C_1975) 

Mineráis EUA CEE JAPÃO 

Alwninio 84 75 100 
Wiquel 72 100 100 
Estanho 84 93 . 	97 
Manganês 98 99 88 
Ferro 29 55 99 

Fonte: "A Trilateral", Assman H. et Alli, Vozes, Rio, 1979 
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Nesse caso,o deslocamento das relações de produçi: 

necessárias para se ter accesso a ditos recursos, é uma condição "s 

qua non", e se dá mão a rJío com o negligenciamento das suas própria:: 

forças produtivas que passam a desempenhar no máximo papéis de auxi-

liares, e assistem, por assim dizer, seu próprio processo de explora 

ção , embora n.ão seja do camarote ( como o fazem as burguesias locas 

internacionalizadas) mas sim encontrando-se no prOptcho palco, no cas,,; 

de ter "sorte", ou até mesmo na simples "platéia" formada por desempre 

gados e subempregados. 

Atualmente, dada a forma de articulação da Divis, 

Internacional do Capital Social - veja-se os primeiros capítulos - 

ue mais preocupa a liderança econômica monopolista, não é apenas e 

lucro imediato que pc5d,  ser tirado destes tipos de exploração, mas 

sim a manutenção ampliada do sistema a médio e longo prazo; o que 

presup6e um planejamento racional da exploração de ditos recursos. 

E, esse planejamento, num primeiro passo consiste-

em assegurar as pos iço 2s mais favoráveis, visando emprendimentos fu 

turos. Ë por isso que nos falávamos no capitulo anterior de uma peca 

liaridade do processo de ocupaçãp da Amazônia pelo boi (pecuária), - 

porque é esse tipo de emprendimento que garante a maior ocupação de 

terras pelo menor esforço possível, e garante sobretudo um pequeno - 

extra-lucro através da produção da mercadoria carne bovina.(23)  

A ocupação das terras talvez se desse menos em funç 

ção de apropriarse concoritantemente do sub-solo, mas sobretudo da-

oportunidade de se construir perto de lugar futuras explorações e rira 

cleos poyulacionais, ou até ocupar a terra para avançar pesquisas mais 

(23}'A pecuária-una Amazônia em relação ao Brasil e outras Região prc 
dutora por excelência de carne, resulta na verdade pouco rentá 
vel: 

Regiões escolhidas 	% cabeças abatidas 	carne/cabeça 
ao ano 

ARGENTINA 	 25 500 kg e 
BRASIL 	 11,5 	 187Kg. 
AMAZÓNIA 	 9 	 145 Kg. 

Fonte: do artigo "Gado esta doente e mal alimentado",JB 9-7-
1, pag 34. 

RENDIMENTO DO GADO 
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detalhadas a res)eito do sub-solo. 

• Seja como for, a terra ocupada nas margens ou em 

cima de recursos naturais de qualquer jeito representa uma reserva 

de valor para o excedente econC:ico não realizável no momento por-

outros empreddimentos. 

Além .os minéf±os é a madeira que serve como uma 

fonte complementar e cuja aaploração e um presuposto para futuras 

exploraç6es minerais, yue se dão de "ceu aberto", assim que o de-

vastamento florestal e sua condição necessária. 

3. CONCLUSÕES DERIVANTES DO TRATAMENTO  

O grande surto na amaznia, no que se refere a - 

sua ocupação e explorção, ainda está per vir. O que estamos obser 

vando ao longo da sua história, e mais ixentiladamente a partir da 

Década de 60, é apen a "abertura" do :ais intenso ciclo econOmicf, 

ao qual esta terra jamais assistia. É -:ovável que se trate do seu 

último ciclo, que poL suas crracterist-cas, mais uma vez, não deixa 

rã nenhum beneficio para a população .::abalhadora e camponesa, mas 

também relativamente pouco para 'eis bv juesias locais. 

N dizemos isso p:que gostamos de pintar um qua 

dro pessimista, mas sim porque enxelamos com realismo as tendenciw:. 

atuais e assim tambe interpretamos a histdria. Resta aparas de colo:.  

car nossas esperanças em certos MC.  -r-'4-rN9 sociais que vem ocorrendc-, 

cada vez mais acentúclamente, e que -astram, que a população afetada 

por esse processo começa a tomar ccciencia crescente daquilo que 

aconteeee 

F3elér, Maio de 1979  
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ASSOCIAÇÃO DOS SOCIOLOGOS DO BRASIL 

-A S B - 

I CONGRESSO NACIONAL DOS SOCIOLOGOS 

O primeiro c-mgresso Nacional de Sociologos - o primeiro encon-

tro de profissionais e estudantes em toda história da categoria - / 

realizado em Belo Horizonte, de 22 a 26 de Maio de 1979, discutiu-

as questões mais relevantes da sociedade brasileira, e em particu 

lar, dos problemas que tocam diretamente ao sociéldgo , enquanto 

profissional. A função do I CNS, pensada desde que se deci3iu rea-

liza-lo, foi a troca de informações entre profissionais e futuros -

profissionais de todo o pais - função essa efetivamente cumprida, -

já que compareceram e participaram em Plenário e Grupos, Sociologos 

e Estudantes de todas as regiões, numa expressiva presença de 610 -

congressistas - numero que excedeu a expectativa priveira da Direto 

ria da ASB e sua Comissão Organizadora, esta dirigida pela Sociedade 

mineira de Sociologia. 

O quadro de amplitude democrática, que referendou o curso de todos 

os debates, tornou possível este documento. Seu conteúdo reflete o-

pensamento (los Congressistas, pois nesta síntese estão contidas as-

resoluções le todos os Grupos de debates, cujos relatórios foras, rc 

ferendados em Plenário. 

Belo Horizonte, 26 de Maio de 1979 

Diretoria da ASB 

Presidente: Maria Luiza Jaeger 

Vice-pres. Norte: José Mariano Klautau de A. 

Tesoureiro: Lincoln Moraes de Souza 

Secretaria: Cláudio Nogueira 

Vice-nres.Ne: José Arlindo Soares 

Vice-pres. Centro-Oeste: José '1. Nunes 

Vice-pres. sudeste: Wellington T. Gomes 

Vice-pres. sul: Vanessa Fleischfresser 
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I CONGRESSO NACIONAL DOS SOCIOLOGOS  

BELO HORIZONTE 

..-)POSTA DE DOCUMENTO FINAL  

A atual crise do regime politico brasileiro que revela a - 

falência do seu modelo de desenvolvimento, está intimamente vincu 

lada com o avanço da luta pela democratização do pais. 

Neste contexto, tornasse.2,1adavuezmáis necessária a elabo-

ração de um projeto social que tenha por fundamento os interesses-

organizados das classes populares na cidade e no campo. 

NCs sociOlogos, reunidos no 19  Congresso Nacional visando 

contribuir para o debate democrático que permitirá a elaboração 

deste projeto, discutimos as questões que consideramos fundamentàis 

)ara a necessária e urgente democratização do pais. 

TOVIMENTOS POPULARES E A QUESTA() DEMOCRÁTICA 

Consideramos que movimentos dos trabalhadores urbanos e ru-

rais, dos seus sindicatos e associações com os movimentos populares 

em geral por melhores condições de vida, representam reinvindicações 

,ue pressionam no sentido da democratização do pais. O movimento o 

-erário, partindo de suas reinvindicáções se organiza atualmente em 

torno de seus sindicatos, tanto em suas diretorias como nas oposi-

ções sindicais. Esta mobilização permitiu a deflagração não só de-

í-reves, como também de uma luta a nível nacional, pela autonomia e 

liberdade sindical, o direito à greve, salário mínimo unificado e-

justo e pela garantia rio emprego. 

Destaca-se, também, a importancia dos debates no meio do -

movimento dos trabalhadores e no movimento sindical para a tomada-

(13 posição acerca da CLT e do projeto de 'reformulação nroposto atu 

;-:_mente pelo governo, do FGTS, das condiçães de trabalho nas unida 

les de produção, da politica salarial e previdenciária e da necessi 

Jade de formação de uma Central Unica dos Trabalhadores. 

A luta pela posse da terra, por melhores salários e condi'. 

ç.":-.)s de vida contrapõe os interesses da massa camponesa ã expansão-

J  c capitalismo naárea rural e à chamada modernização do campo, agra 

-.indo as contradições entre o pequeno produtor assalariados rurais-

um lado e os latifundiários e empresários rurais, bem como, em - 



Poi 	p. -f3/02.45  	I 

3rtas áreas, os capitalistas industriais, comerciais e financeiros 

outro lado. 

Presentemente, os modelos de desenvolvimento agrícola,_cla,,. 

J.:orados pelo governo, são formas pelas quais este busca viabilizar 

seu modelo economico, assim como sua legitimação. 

Nesse contexto, o projeto de Reforma Agrária deve ser enten 

sido basicamente dentro da perspectiva da massa camponesa. 

Compreendemos a R.A..não apenas como uma simpres distribui-

ção de terras. Significa também garantia da posse da terra, através 

de títulos definitivos, a apropriação por parte do pequeno produtor 

do resultado do seu trabalho, de facilidades de acesso ao crédito - 

arícola, assistência técnica e comercialização sem intermediários-

.atravessadores). 

Na ;gestão Agrária, particularmente, foram apontadas as - 

:.istorções que a expansão das fronteiras agrícolas provocam na Ama 

zOnia, no que toca ao desenfreado: desmatamento, ã expulsão das po-

211ações, posseiros e indios - causa das tensões sociais no campo - 

.:1:-quela região. Redefinição dos Incentivos Fiscais cujos mecanismos 

hoje, só viabilizam e fortalecem os latiftindios(Jari, Volkswagen, - 

iquigás, ete.). 

A não-instituição do propalado Contrato de Risco é a condi- 

para preservar as Reservas Biológicas. A Constituição de uma em 

?resa de economia mista, é a melhor maneira de explorar racional -

mente as Tlórestas de Rendimento. 

A organização dos moradores de vilas, mocambos e favelas,-

em associações de vairroS, clúbes de mães, grupos de jovens e movi 

mentos comunitários para a discussão das soluções para os problemas 

çue atingem as classes populares, devem ser reconhecidas, como legi 

Limas práticas. democráticas. 

Entre os movimentos sociais populares, os movimentos contra 

a Zarestia vem cumprindo um papel extremamente importante no proces 

3 de democratização do país. 

Estas formas próprias de organizçãb , possibilitam a ruptura 

.1c bloqueio imposto ãs classes populares pelo sistema sócio-politi- 

cultural vigente. Isto porque criam canais que permitem o acesso 

informação, o debate de seus problemas e de suas soluções. Ao mes 

-o tempo estabelecem formas de participação, principalmente ã mulher 

:listóricamente alijada do processo. decisório a nível familiar e po- 
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»JUCAÇÃO E SAODE  

Uma política de educação deve ser vista como um dos elemen 

r.os fundamentais de um projeto social que atenda os reais interes-

ses das classes populares na sociedade brasileira. 

Consideramos ser relevante entender a educação popular, co 

mo um processo de conscientização e de organização, através do qual 

as classes oprimidas reafirmem seus interesses, valores e identida 

de, abafadas pelo regime vigente no pais. 

Entendemos,portanto, a educação popular, como uma prática- 
, 

dolitica que busque formas de ação a partir dos interesse e experi 

ências de organização das próprias classes oprimidas. 

As instituiçêes de saúde no Brasil têm como caráter princi 

pal o de progressiva privatização e mercantilização da medicina e-

por práticas autoritárias e anti-populares tem sido tratada, como-

Problema estritamente físico, como se a doença fosse desvinculada-

.ins condiçOes de pobreza da maioria da população brasileira. 

Destaque especial cabe as experiências de saúde comunitá 

ria as quais baseadas em uma visão das causas sociais da doença - 

iscam passar da medicina meramente curativa para a medicina preven 

7.,‘STORAIS  

A adoção da teologia da libertação pelos setores progresis 

t-s da Igreja, a partir de Medlin e reafirmada em Puebla, reforçou 

consideravelmente a luta pela defesa dos D.H., consequentemente, - 

a-!pliou as forças democráticas e populares no processo de transfor 

:"ação da Sociedade brasileira.Através das diversas pastorais, este 

setor rompe com a posição tradicional assistencialista e adota um-

caráter promocional, no sentido de criar condiçêes rara emergência 

de lideranças populares autênticas. Pela Evangelização libertadora 

as C.E.B.S. se organizam para as reinvindicaçêes de suas neceJsida 

cies fundamentais de melhoria de suas condições de vida, assumindo-

as próprias comunidades a condução de suas lutas. 

,-,rJESTÃO RACIAL DO NEGRO  

Apesar da propalada democracia racial no Brasil, o racismo 

caíste de forma latente ou manifesta em nossa sociedade. Ele se re 

vala sobretudo, quando o negro, não acreditanto mais nessa democra 

cia racial, se conscientiza de seus direitos, reinvindicam melhores 
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condições sociais , politicas, economicas e culturais, e procura - 

,-omper as fronteiras discriminatórias existentes na sociedade bra-

-ileira. 

WIMENTO ESTUDANTIL  

O Regime atual atingiu violentamente o M.E. em todo o Brasil. 

',traves de diversos mecanismos repressivos, o M.E. foi desarticula 

o, em seus diversos níveis. 

Nesse sentido, no momento em que os estudantes reconstroem-

c seu órgão máximo - a UNE - tal fato adquire uma importancia cru-

cial parà a retomada das lutas pela democratização do ensino e por 

:uas melhores condições , bem como o fortalecimento dó movimento -

democrático que cada vez mais avança em todo o território nacional. 

ANISTIA 

A luta pela Anistia, ampla, geral, e irrestrita é agora mais 

do que nunca uma tarefa que efetivamente deve ser assumida por to-

dos os setores da população brasileira. Nesse sentido é fundamen 

tal sua ampliação e popularização. Assim repudiamos todo projeto - 

anistia parcial, como uma farsa, pois visa dividir e discriminar 

opositores do Regime. 
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O Nflun PAPEL DOS SOCIOLOGOS 

A participação do Sociologo deve se revestir de uma concretitude-

Não apenas produzir Ciência, mas produzi-la e instrumentaliza-la. -

Que a apreeensão da realidade não seja um fim em si, porém o meio-¡ 

agente de apropriar socialmente a realidade. 

A sarda do purismo acadêmicb deve se dar a partir de propostas de 

contra-hegemonias das classes dominantes, de modo que o Sociólogo -

atue ao , ,fiado das classes oprimidas, num procedimento de trabalho -

que fortaleça a organização dessas wrsp -'s camadas, levando-as à per 

cepção critica de suas realidades objetivas. 

O Sociólogo tem de ter a idéia clara de que é detentor de um saber 

diferenciado do saber popular- e em razão disto, sair do seu gueto - 

teoricista reconhecendo e ajudando a retonhecer como legitimas as ma 

nifestações do povo brasileiro, através de organizações autênticas -

ou institucionalizadas, .no sentido de conquistar melhores condições-

de vida : e participação nas decisões de caráter local ou nacional. 

Finalmente, o Sociólogo deve romper com ,o mito do neutralismo cien 

tifico a que ainda esta atrelado por vícios de sua formação acadêmi-

ca, e como consequência necessária da elaboração teórica, exercitar-

a " praxis" social. 
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Enfim, reafirmamos nossas posições a 

favor de: 

- LIBERDADES DEMOCRÁTICAS DE I&F0RMAÇÃO,EXPRESSÃO E ORGA-

NIZAÇÃO; 

MELHORES CONDIÇÕES DE.VIDA;., 

- DIREITO DE. GREVE,AUTONOMIA E- LIBERDADE SINDICAL; 

- POR UMA REFORMA AGRARIA QUE ATENDA AOS INTERESSES DOS 

CAMPONESES; 

-RECONSTRUÇÃO DA UNE; 

-ANISTIA,AMPLA,GERAL E IRRESTRITA;. 

.7ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE,4IVRE - E SOBERANA. ,!. 

Belo Horizonte, I CONGRESSO NACIONAL DOS SOCICS-

LOGOS, 26 de maio de 1979. 
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SEMANA DE HISTÔRIA/79 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

DR. DINIZ LOPES FERREIRA 

Pré-Reitor de Extensão - Presidente de Honra 

PROF. DIDIO CRUZ NETO 

Diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas - Presidente 

MEMBROS: 

ANAIZA VERGOLINO E SILVA 

Prof.Adjunto - Chefe do Departamento de Histeria e Antropologia 

ASTRID MARIA FIEL CABRAL 

Curso de Histéria 

ELSON LUIZ ROCHA MONTEIRO 

Prof.Colaborador - Departamento de Histéria e Antropologia 

IVANEIDE BASTOS NOGUEIRA 

Prof.Assistente - Departamento de História e Antropologia 

JORGE PAULO DOS SANTOS WATRIN 

Curso de História - Representante Discente 

LAURA ARLENE DE MELO SARr 

Curso de Histeria - Representante Discente - Vice-Presidente 
do D.A.F.C.H. 

MECENAS PANTOJA GONÇALVES 

Prof, de História do Núcleo Pedagógico Integrado da UFPa. 

NATANAEL GUEDES DE OLIVEIRA 

Curso de Histeria - Estagiário NAEA 	UFPa. 

NILZA FIALHO DE ANDRADE 

Prof.Adjunto - Coordenadora do Curso de História 

ROBERTO SEBASTIAO DE ALCANTARA 

Prof.Assistente - Assessor Pré-Reitoria de Extensão 

SILVIO RAIMUNDO SARMANHO SOUZA 

Curso de História - Representante Discente 

/cos. 



DIA HCRA LOCAL 

PROGRAMAÇÃO 

TEMARIO PARTICIPANTES 

1.4. 1!:00 Aud.Odontol. Conferencia Roberto Santos-NAEA-UFPa. 

2.4. 07:00 S.Palestras Curso: "O LIBERALISMO BRASILEIRO" Nelson Saldanha - UFPe. 
1!:00 41 	 11 Painel:"AvaliaçOes e Perspectivas do C.Hist." 
1!:00 " Ping-Pong Temas de H.Antiga (Projeçao) Ivaneide Nogueira/Braga Eloy 

S.P. 07:00 " Palestras Curso:"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" Nelson Saldanha - UFPe. 
11:00 I/ "A Concepção Marxiana de Colonialismo" Romero Ximenes Ponte - Depto.Hist. 

Ping-Pong "Um reexame da adesão do Pará ã Indep." Geraldo M.Coelhp 	Depto. Hist. 
1!:00 // "A Pré-História Brasileira" 	(I) Napoleão Figueiredo -Depto.Hist. 

Palestras "O Pensamento Liberal no Brasil" (I) Nelson Saldanha - UFPe. 

4.4. 07:00 11 Palestras Curso:"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" Nelson Saldanha - UFPe. 
15:00 Reunião das Comiss5es 

Ir Bilhar Comunicações Livres 
1!:00 Ping-Pong "Viagem Pitoresca de Debret"(Projeção) Elson Monteiro - Depto.Hist. 

5.4. 07:00 Palestras Curso:"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" Nelson Saldanha - UFPe. 
15:00 Bilhar Reunião das Comissões 	- PLENÁRIA 

Palestras Comunicações Livres 
1!;:00 .Ping-Pong "Cultura Africana no Brasil"(Projeção) Anaiza V.e Silva - Depto.Hist. 

6.4. 07:00 Palestras Curso:"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" Nelson Saldanha - UFPe. 
15:00 11 	 /1 . 17 "Belém no contexto continental da Urbaniz José U. Rosário - Depto.Hist. 

Bilhar "Incorporação das classes populares" Zuleide X.Ponte - Depto.S.Polit. 
19: 00 Ping-Pong "A Pré-Historia Brasileira" (II) Napoleão Figueiredo - Depto.Hist. 

7.4. 07:00 
15:00 

Palestras 
il 	 71 

ft 

"O Pensamento Liberal no Brasil" (II) 

-Curso:"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" 
"Parã/1935:um estudo sobre liderança e con 

flitO" 

Nelson Saldanha 	UFPe. 

Nelson Saldanha - UFPe. 
Denise Rodrigues-Depto.S.Polit. 

" Ping-Pong "Transformações demográficas numa economia 
extrativista 	(1872/1920) Ruth Moraes - De?to.História 

" Bilhar "Antonio Lemos e sua época" Carlos Rocque 
19:00 " Ping-Pong "A Pré-História Brasileira" 	(III) Napoleão Figueir3do-Depto.Hist. 

" Palestras "O Pensamento Liberal no Brasil" (III) Nelson Saldanha - UFPe. 

8.4. 08:00 S.Palestras Encerramento , 
Leitura Relatório elaborado p/Comiss5es 
Entrega Atestados aos Participantes 

11:00 Terrace Vadião Lanche Regional Prof.Nivel Médio e Estudantes - 	 (Vadião) 
INSCRIÇOES: De 26 a 30.03 	 LOCAL: 	Prof.Nivel Superior - Departamento de História 
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"VIAGEM PITORESCA DE DEBRET" (Projeção) 

ELSON MONTEIRO 

- Licenciado em História pela UFPa. (1976) 
- Ex-Representante Discente no Departamento de História 
- Curso de Extensão em "Jornalismo Atual e Tècnicas de Reportagem" pela 

Funda,.;ão "Projeto Rondon" 

- Curso de Extensão sobre "Populismo e Partidos Políticos no Brasil" pela 
Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo 

- Professor de História Medieval da UFPa. Atualmente(lecimaialstOria do 
Brasil III. 

DEBRET, Jean Baptiste (1768-1848). Pintor e gravador frances, nas-
cido e falecido em Paris. Foi aluno de Davi, seu primo, na Escola de Be. 
las Artes, e com ele visitou a Itália. Expôs pela primeira vez, com exito 
imediato, no "3alon" de 1798. Veio para o Brasil em 1816, integrando 	a 
Missão Artística Francesa de Lebreton. No Brasil passaria 15 anos, duran- 
te os quais produziu bastante. Em sua prodp.çao no Brasil, DEBRET 	fixou 
principalmente em pequenos quadros, os acontecimentos palacianos da época 

como o "Desembarque de D.I'Leopoldina", "A'Sagração de D. Pedro I", "O Ca-

samento de D. Pedro I". Entretanto, sua obra mais importante es. "Viagem 

Pitoresca e Histórica ao Brasil", dedicada' ao Instituto de França da qual 

era membro. É um "In-Folio" de 3 volumes e 156 estampas com legendas expli 
cativas, fruto das suas observações durante a sua estada no Rio, e da sua 

viagem ao interior dos quatro Estados do Sul. Nelas DEBRET nos dá um va-
lioso documentrio sobre os costumes da sociedade brasileira, assim como 

da fauna e da flora do pais. 
Seu primeiro volume, publicado em 1834, refere-se aos índios brasi 

leiros, seus costumes, suas armas e seus utensílios. No segundo tomo, de 

1835, descreve a vida cotidiana da sociedade brasileira em todas as suas 
minúcias. O terceiro, datado de 1839, reproduz os costumes da sociedade 
fluminense (como era então chamada a gente do Rio), retratos da Família 
Imperial e de personagens ilUstres assim como frutas e flores brasileira 

e plantas arquitetOnicas. 
DEBRET foi ainda, no Brasil, professor e grande animador das Artes. 

Por sua iniciativa, e ás suas expensas, inaugurou-sé em 1829, a primeira 
exposição oficial de arte no Brasil. 

DEBRET foi mais desenhista que pintor, sua "Voyage Pittoresque et 
Historique au Bresil" ("Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil"), editada 

em Paris em 1834, e preciosa fonte iconogrefica da vida colonial brasilel 
ra. 

Com a abdicação de D. Pedro I, seu protetor, regressou á 	França 
(1831). 
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CULTURAS AFRICANAS NO  BRASIL (Projeção) 

ANAfZA VERGOLINO 

Bacharel e Licenciada em História pela UFPa. Foi membro do Direto-

rio Acadêmico da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da UFPa. Possui 

trabalhos publicados no campo da História e Antropologia, 	destacando-se 

"O Negro no Para: a noticia histórica" e "Festas de Santos e Encantados" 

(Premio de Folclore Amazónico). Mestre em Antropologia SocialpelaUNICAMP, 

com a tese "O Tambor das Flores: as bases sociológicas do poder religioso" 

Atualmente e chefe do Departamento de Historia e Antropologia e Professor 

da Disciplina Antropologia Cultural II. 

A seleção de slides faz inicialmente uma apresentação histórica dos 

primitivos focos de entrada de escravo no Brasil, bem como dos stocks etni 

cos aqui entrados e registrados por Nina Rodrigues, Arthur Ramos e outros 

"africanistas". Todavial o objetivo maior da apresentação e focalizar° sin 
cretismo religioso afro (gege, nago„ bantu) católico. Na sequencia daapre 

sentação, tentar-se-á visualizar o sincretismo não como uma "coexistência 

pacifica de religiões" porém um fenomeno que ocorre no bojo de um proces-

so de dominação, configurando-se como uma pratica paralela ao catolicismo 
oficial. Nesse sentido o sincretismo passa a ser entendido mais como uma 

forma de resistmcia, de reagrupamento de uma "comunidade" negra que,atra 

ves de símbolos como o "peji", o "axe", a "feitura", etc., constroi 	um 
processo de resistencia - acomodação, mostrando que a religião e um vei-

culo pelo qual grupos manifestam seus conteúdos latentes e simbólicos. 
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"A Concepção Marxiana de Colonialismo" 

Romero Ximenes Ponte 

. Licenciado em História pela UFPa. ( 1972) 

. Curso de Atualização para Professores de C. Sociais na Universidade Fe 

deral de Minas Gerais - Dept9 de C. Política ( 1973). 

. Curso de Especialização em Educação Superior no Dept9 de Educação 	da 

Universidade Nacional de Brasília - DF ( 1974). 

• Realizando Pós-Graduação em 211tropologia Social no Dept9 de C. Sociais 

da Universidade de São Paulo. 

Discussão das relaçOes estabelecidas entre povos e etnias após a expan 

são do capitalismo europeu no restante do mundo 

Analise das Obra de Marx e Gramsci em torno da natureza e característica 

do fenómeno que levou à "incorporação" dos povos não europeu no 	ãmbito 

da economia capitalista, gerando o aparecimento de povos dominados. 	O 

exame se extende à concepção marxiana de História e mudança 	histórica 

através do problema da passagem de um modo de produção a outro. 

O estudo privilegia o estudo de Marx sobre a Inglaterra do sec. XIX 	e 

suas cartas com os "Narodniks" em torno da obrigatoriedade ou não da des 

truição das comunidades primitivas pelo capitalismo. 

Finalmente examina-se a coincidencia entre Max e Gramsci em torno da des 

truição do modo de produção pró-capitalistas 
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UM REEXAME DA ADESÃO DO PARÁ A INDEPENDNCIA DO BRASIL 

GERALDO M. COELHO 

Licenciado em Histeria pela UFPa. Pós-Graduação em Métodos e Tecni 
cas de Ensino na Universidade de Brasilia em 1974. Representante Discente 
no Departamento de Histeria em 1971. Representante Discente no Conselho 
Universitrio da UFPa. em 1972. 1Q lugar no Conaurso a Cadeira de Histe-
ria Contemporanea da UFPa. Atualmente e Auxiliar de Ensino ministrando as 
disciplinas TEORIA DA HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA e HISTÓRIA 1)0 
BRASIL I. 

MESTRE em HISTÓRIA DO BRASIL pela Universidade Federal Fluminen-
se com a tese: AÇ*0 E REAÇÃO NA PROVINCIA DO PARI: O CONFLITO POLÍTICO-S0 
CIAL DE 1823. 

• 

A adesão do Para a Independencia em 1823, foi objeto, com alguma: 

persistência, dos ensaios e monografias dos historiadores clássicos para-

enses, visto se tratar de um fato considerado como dos mais relevantes pe 
la historie.grafia regional. 

Desses estudos, o mais.  celebre - e em certo sentido, o mais abran-
gente de.todos - pertence a Palma Muniz, sendo justamente denominado de 

Adesão do-Pará á Independencia, reeditado em 1973 pelo Conselho Estadual 
de Cultural  ao lado de outros ensaios de pesquisadores da história do Pará. 

Existe um dado comum a todos esses trabalhos, qual seja, o trata-

mento empírico da conjuntura de 1823 no Par, uma espécie de observação e 
mesmo de analise dos componen-Ees que acompanharam a incorporação da Pro-

víncia  ao Império sob um estrito prisma político. O quadro econômico da 
região ás primeiras décadas do século XIX e a conjuntura social dele de-

correnté, não se situam como elementes dominantes da análise histórica, 

mas representam um pano de fundo para a dimensão política do processol jus 

tamente o objeto central das reflexões e das preocupações de nossos histo 

riadores classicos. 
Colocada a questão neste nível, fica reduzida a dimensão do impor-

tantíssimo processo de levante dos componentes da sociedade paraense con-

tra a estrutura de dominação colonial, herança da colonização, mas já vi-
sivelmente enfraquecida pela curva de decadencia do capitalismo comercial, 

cujas relaçges com a região garantiram a consolidação do poder político 

do grupo exportador. 
Assim, a partir de trabalhos como o de Palma Muniz, a adesão do Pa 

• A 
ra a Independencia - e mais particularmente, a analise do conflito 	de 

1823 - fica restrita ao nível do episódico, do factual, do anedótico, si-
tuando de um lado os elementos da ordem, concentrados na Junta de governo, 
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e do outro, os marginais a essa ordem, representados pelos diversos seg-

mentos da sociedade paraense que se ergueram contra a sobrevivencia da do 

minaçao de fundo colonial. Em outras palavras, o movimento de 1823, liga-

do
. 
 as lideranças de Batista Campos, Patroni, Clemente Malcher, Pereira da 

Serfa, Cerqueira e Silva, ficou colocada na historiografia clssica regio 

nal como um levante contra a pacifica ordem imperial, independente de todo 

o policialismo de John Pascoe Grenfell, emissário do Império no Para. 

Quanto á participação popular no processo revolucionário, represeis 

tada pela açao'politica de soldados, libertos, escravos, a historiografia 

paraense mais tradicional, refletindo o pensamento oficial brasileiro (nas 

tido sobretudo no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), 	rotulou 

como motins, indisciplina, insubordinação, anarquia. Uma visão, por certo, 

de conotação ideológica, e que contribuiu para desfigurar a natureza do 

movimento popular que se instala no Para nas primeiras décadas do século 

XIX, e cujo desdobramento encontrará sua expressão maior na Cabanagem. 

O objetivo da presente Comunicação, que será ampliada pelo 	autor 

no encontro com esse fim destinado, será levantar algumas questges sobre 
• 

p significado mais amplo da adesão do Para a Independência, propondo no-

vas vias de abordagem e de analise para a conjuntura de 1823 no Para. Se-

rá, como estamos propondo, a tentativa de rever, determinados moveis desse 

processo, assim como o desejo de apresentar outra linha de análise e não 

aquela encerrada em nossa historiografia elssica. Em suma, buscamàs abrir 

o debate sobre as múltiplas representações contidas em 1823; acreditando 

que a Historia, na medida em constitui um conhecimento produzido, não com 

porta verdades definitivas e rejeita o argumento de autoridade. 
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BELÉM NO CONTEXTO CONTINENTAL DA URBANIZAÇg0 

JOS'á UBIRATAN ROSÁRIO 

Bacharel e Licenciado em Histeria pela Faculdade de Filosofia Cie'n 
cias e Letras da UFPa. Especialização em Desenvolvimento de Àrea Amazgni 
ca - FIPAM/NAEA, especialização em Geografiá Agrária, UFPa. 

Publicações; "Independencia do Brasil", 1972 

"Belém, Crescimento e Urbanização", 1971 (mimeo.) 

"Ecologia e Amazomia", 1974 (mimeo.) 
A 

"Belém, Urbe .Amazónica" (EPB) inédito. 
A 

Premias: 1979= Academia Paraense de Letras, 1Q lugar com a Peça 

"O Lord e a Esquadra-Fantasma na Amazónia" 

1956= UECSP, lçà lugar com o canto "Incendiou 

Professor Adjunto da UFPa. ministrando ás Disciplinas: Cultura Bra- 
sileira, Histeria da Cultura e Estudo de Problemas Brasileiro. 

O fato urbano como parte da Histeria e ás mudanças no fenómeno da 
urbanização - A America Latina no processo de mudança e o Brasil no retar 
lamento e ativação do processo no pais. 0 envolvimentb colonial das cida-
des continentais. O modé%lo sui-gÊneris da Amazônia e as características de 
macrocefalia na sua rede urbana. As adaptações e transformações de Belém 

desde a Revolução Mercantil até o limiar da Revoluço Termonuclear. Fun-
ções e mudanças de funções. Especulações em torno de seu destino no passa 
do e no presente. A sustentação de seu processo de Urbanização. Perspecti 
vas urbanísticas e urbanizadoras na mudança de sua estrutura econômica e 
em seu papel cultural. 
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CURRICULUM 	VITAE 

ZULEIDE PAMPLONA XIMENES PONTE, auxiliar de ensino da UFPa., minis 

trando a disciplina Política Social. Pás - Graduada em Ciência Política ' 

pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo- anexo da USP. 

Realizou cursos sobre: Teoria das Ideologias; Teoria dos Partidos' 

Políticos ; Formação do Estado Populista Brasileiro e outros. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

INCORPORAÇÃO DAS CLASSES POPULARES NO ESTADO DO 

PARI ( 1930- 1935)  

Interpretar a incorporação das classes subalternas brasileiras,e 

especificamente, paraense no Estado pós 1930, requer entendimento das con 

dições econámicas , sociais , políticas e culturais da sociedade brasilei 

ra e paraense antes e apás trinta. 

C movimento operário nos principais centros urbanos do pais (Rio 

e São Paulo) era visto pelas classes dominantes brasileiras como 'ameaça" 

á ordem capitalista. A ideologia da "incapacidade"dos grupos subalternos' 

na solução dos seus problemas , fazia parte tanto dos discursos das clas-

ses dominantes brasileiras quanto dos "tenentes" revolucionários . Távora 

como Barata ou Vargas , embora se autodefinissem como defensores dos hu - 

mildes , defendiam a permanência do Estado autoritário em decorrência do 

povo não "Saber exercer " á cidadania. 

O atrelamento de cima para baixo das classes suba'ternas pelo a 

parato burocrático do Estado , tanto no Pará , como no Brasil encontra 

sua justificativa nas condições objeti"as da sociedade brasileira, de um 

lado, e de outro , ,a ideologia da"incapacidade" das classes subalternas. 

A incorporação foi o meio encontrado pelo aparato burocrático ' 

do estado de, ao mesmo tempo que garante o desenvolvimento do processo de 

acumulação capitalista brasileira, controla ás classes subalternas á pro-

dução e limita o desenvolvimento da luta operária. Embora, algumas vezes, 

tenha reproduzido o seu contrário. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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PAR, 1935: "UM ESTUDO SOBRE LIDERANÇA E CONFLITO"  

DENISE S. SIMGES RODRIGUES 

- Licenciada em 0i:enojas Sociais pela UFPa 

- Pós-Graduação; Mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário 	de 
Pesquisa do Rio de Janeiro - I.U.PE.R.J. 

- Auxiliar de Ensino da UFPa., lecionandocs disciplinas: Introdução a So-

ciologia; Sociologia II e Sociologia III. 

Análise sociológica do movimento revolucionário de 1930 no Par‘„, 

especificamente de um momento de crise - a sucessão do governo estadual 

em 1935. 
O objetivo central será determinar o papel assumido pelos indivi 

duos ou grupos, numa analise de conjuntura da crise politica.Compreender_ 

e explicar o desempenho das lideranças políticas; suas articulaçoes, as 

decisões assumidad, importante no desenrolar da crise. 
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" TRANSFORMAÇOES DEMOGRÁFICAS NUMA ECONOMIA EXTRATIVISTA: 

PARA, 1872 - 1920". 

RUTH BURLAMAQUI DE MORAES, Professora Assistente do Departamento de 

História e Antropologia. 

ATIVIDADES: Professora das disciplinas "História do Brasil II","His- 

féria Econômica Geral e do Brasil II" 	e 

"Métodos e Técnicas de Pesquisa I". 

CURSOS: Bacharelado e Licenciatura em Histéria, Curso de 	Mestrado 

em História do Brasil, concentração 	em 

HistOria Demográfica pela Universidade Fe 

deral do Para (Em fase de redação da Dis-

sertação). 

Projeto de Dissertação de Mestrado de História do 	Brasil, 

concentração em História Demográfica, da Universidade Federal do Pa-

raná. 

Trata-se de um estudo de história demográfica do Para 	no 

qual se procura demonstrar a interrelação entre o comportamento demo 

grafico e a economia do Para no período de 1872 a 1929 e suas cone - 

xões com o capitalismo internacional. 
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YASP 
"-i:OVIrIZNTO DE ART 3 DO SOUZA FRANCO" 

DONONC ,\. 2AZ CUITUTES  — 2..1nA IN2ANTIL DE FÁBIO GAYA 

ELENCO: 

 

   

 

DONONÇ„,., 	, , , , , , „JOSINHA PEIXOTO 

RAP—OSO 	 WANDERLEI CHAVES 
ERNANI CHAVES 

FICHA 

LUPUS 	PP „, ,,,,, ,GUXJACY GUERRA 
lin, O 12a LEAR 	„„„,CAUTiOS SOARES 
BICHINHO DA DONONÇA„„„,OTAVIO ARRAES 
GUAIXA DO REI Lr 	EDU VIEIRA 

T 5 C N. I.C.A. 
ILUMINAÇ7: O , 	 DAPILL PINHEIRO 
FIGURINISTA 	,....,MILTON GOÉS 

CONTRA—REGRA 	 ,m.Lunonmromm 
DIREÇn PPPPW , NELSON PANTOJA 
COORDENAÇXO GERAL 	MÁRIO ALBERTO 

 

"O Teatro feito por adultos para o pábliço infantil, 

tem por principal objetivo, iniciar a criança na arte. 
Partindo deste princípio, o MASP resolveu atraves 

de seu grupo de teatro, partir para uma experitncia deste estilo. 
Salientamos que este espetáculo não serve apenas 1)2 

ra a criança. A nossa mensagem e para atingir a. todas as camadas. 
Eis aí, uma peça dedicada a criança, evidenciando o 

nosso objetivo; fazer teatro sério, quer seja para a criança, ou 
rara o adulto". 

Agradecemos a Sra. Maria do Faro Lopes Chaves, Pri—
meira Dama do Estado, a quem dedicanos nosso trabalho e a Prof ' 
Rose Mary Medeiros, Diretora,do "Souza Franco", pelo incentivo e 

apoio que nos tem dispensado. 
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Pianista: NICOLE WICKIHALDER 

PROGRAMA 

I PARTE 

FAURÉ 	- Noturno n9  6 

RAVEL 	- Valses Nobles et Sentimentales 

Scarbo 

II PARTE 

SCRIABINE 	Sonata n9  9, op. 68 (1912-1913) 

Moderato quasi andante 

Allegro - Piu vivo 

Allegro molto 

Alla marcia - Piu vivo 

Allegro - Piu vivo 

PROKOFIEFF 	7a. Sonata, op. 83 

Allegro inquieto - Andantino - Tempo prima 

Andante caloroso 

Precipitado 

TEATRO DA PAZ 

Noite de 09.11.72 
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XXXI Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciéncia 
Fortaleza, Ceara 

Simpósio 

AMAZÔNIA E SEU USO AGRrCOLA 
16 e 17 de julho de 1979 

O DENDÊ NA AMAZÔNIA  

Antonio Agostinho Muller 
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico úmido 

Belém, Para 

Resumo 

O dendé (Elaeis guineensis, Jacq) é uma palmeira de origem africana que 

pode produzir dois tipos de óleo (polpa e amêndoa), ambos com amplo 	emprego 

alimentar e industrial. 

g a oleaginosa de maior produtividade conhecida no mundo, podendo fome 

cer anualmente 4 a 6 toneladas de óleo por hectare quando na plenitude de pro 

dução, o que ocorre no sétimo ano apus o plantio. 

O maior produtor mundial atualmente é a Malásia, que produziu 1.643.800 

toneladas de óleo em 1977, detendo 43,82% da produção mundial. 

Por ser uma cultura tipicamente tropical, adapta-se perfeitamente ao am 

biente amaiénico, onde existem grandes áreas com aptidão ótima ao seu cultivo, 

destacando-se principalmente os Estados do Amazonas e Para. 

No momento s6 existe uma plantação em escala industrial em fase de pro 

dução, localizada no Estado do Para, com uma área plantada de 2.500 hectares. 

O plantio feito em 1973 esta com uma produção anual de 18,5 toneladas de 

cachos por hectare, com taxa de extração em torno de 20%. 

Existem também alguns aspectos negativos como: dificuldade na aquisi(lo 

de sementes, ocorréncia de pragas e necessidade de beneficiamento imediato da 

produção, que constituem os principais problemas desta cultura. 



II SEMANA DE PEDAGOGIA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

DIRETÓRIO ACADÊMICO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
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OBJETIVO: 	 Dia 11: Mesa Redonda — "Mercado de Tra- 

balho do Profissional de Pedago- 

. Sensibilizar os futuros especialistas em edu- 	 gia" 

cação da grande importância do curso de Peda- 	 Participantes: várias Instituições de 

gogia. 	 Belém. 

. Analisar o posicionamento do especialista 	 Dia 12: Encerramento: 8 horas 

em educação no mercado de trabalho. 	 Coquetel 

PROGRAMA: 	 CURSOS 

Local: Centro Recreativo da U.F.Pa. 	 Local: Pavilhão V 

Horário: 19 horas 	 Data : 9, 10 e 11/05/79  

NUMERO DE PARTICIPANTES 

Alunos de Pedagogia 	  25 

Profissionais 	  15 

INSCRIÇOES 

Sala do Diretório Acadêmico do Centro de 

Educação — Centro Recreativo — UFPa. — 

Campus, de 30/04 a 04/05/79 no horário de 8 às 

12:30 e de 15 às 18 horas. 

Dia 	8: — Abertura 	 Horário: 8 às 11 horas 

Palestra "Educação Libertadora" 

Prof Bernardo HOYOS MONTOYA 	 . "Metodologia das Ciências" 

Profa. Terezinha Walli 	 TAXA 

Dia 	9: — Palestra — "Educação Especial em 

Belém" 

Participantes: CEDESP e várias Insti- 

tuições de Belém.  

. "Metodologia das Comunicações" 

Prof.a  Ana Maria C. da Costa 

Horário: 14:30 às 17:30 horas 

II SEMANA DE PEDAGOGIA 

Dia 10: Palestra — "Importância do Estágio 

de Extensão para o Discente de 	 . "Metodologia da Matemática" 	 Cr$ 100,00 	  Profissionais 

Educação". 	 Prof.a  Maria da Penha A. 

Participantes: CRUTAC - CEUTUR 	 Bittencourt 	 Cr$ 50,00 	 Alunos de Pedagogia 

Prof.a  Oscarina Waldisa Sousa de 

Souza 	 "Metodologia das Ciências" 	 Cr$ 20,00 	  por Curso 

Alunos de Pedagogia 	 Prof.a  Sandra Picanço 
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FEDERAÇÃO DE TEATRO AMADOR DO PARA 

F ETAPA 

APRESENTA 

MAIANDEUA 
DE 

LEVI HALL DE MOURA 

DIREÇÃO 

CLÁUDIO BARRADAS 

PATROCÍNIO: 

GOVERNO DO ESTADO / SECDET 

P.M.B. / SEMEC 

AGRADECIMENTOS 

Secretaria de Estado de Cultura, Desportos e Turismo (SECDET); 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC); Revm° 
Anselmo João Stein, Presidente do Conselho Administrativo da 
Escola John F. Kennedy; Senador Jarbas Passarinho; Geraldo 
Saltes (Grupo Experiência); Sr. Mário Baetas, Diretor do S4viço 
de Divulgação e Relações Culturais dos EEUU; Sr. Augusto 
Rodrigues, Coordenador do Serviço de Teatro da UFPa. A todos 
os nossos Grupos de Teatro Amador; Imprensa em Geral; e a 
todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização 

deste espetáculo. 
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MAIANDEUA 

Peça em 3 atos e 2 quadros 

Levihall 
(Levy Hall de Moura) 

Aquela formosa lenda de IS, que Renan evoca em o prefácio de 
"Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse" e aquelas duas cidades submersas 
que Selma Langerlof nos aponta em a "Maravilhosa viagem de Nils Hal-
gerson através da Suécia" tem um correspondente tropical na lenda da 
Maiandeua, uma linda praia cheia de dunas, perdida nos limites de 
Marapanim e Maracanã. 

A cidade encantada que os pescadores da Bretanha acreditam 
existir no fundo das águas e da qual ouvem os possantes carrilhões, apa-
rece à imaginação de nossos praianos com o mesmo fascínio e a mesma 
galanteria. (Vocabulário de Crendices Amazônicas — Osvaldo Orico) 

Isso quanto à lenda de Maiandeua, que é objeto dessa peça. 
Quanto à Vila da Barca a que essa peça se refere magnífica reportagem 

• 
	do jornalista Flaviano Pereira no "O ESTADO DO PARA" sobre a Vila 

da Barca, um dos mocambos de Belém proporcionou ao autor o ambiente 
propício ao início da ação deste trabalho. Por isso acha-se o autor na obri-
gação, aliás prazeirosa, de ligar aqui, ao seu, o nome do jornalista cora-
joso, dono de tão comoventes e sugestivas linhas sobre o abandonado 
recanto da cidade da política e da miséria. 

Acontece que a fim de estimular a travessia do Atlântico, por 
barcos construídos no Brasil, a antiga firma paraense Manoel Pedro & Cia. 
— fez construir nos estaleiros que possuia no Bairro Curro Velho em Belém, 
um grande barco de madeira que recebeu o nome de Pedro I. Foi essa 
primeira embarcação desse tipo construída em o Norte do País, que 
atravessou o Atlântico, indo a Portugal, donde na quadra natalina trazia 
frutas e outros artigos próprios da época. 

Finalmente, desgastado pelas freqüentes e tormentosas viagens 
foi o barco abandonado às margens da baia Guajará entre o bairro Una e 
o bairro Curro Velho, onde a maré e o tempo se encarregaram de o trans-
formar. A Barcaça encostada à margem, sujeita à vazante e a enchente 
da maré, virou habitação coletiva, daquele pessoal pobre da redondeza 
que não tinha onde morar e se aproveitava da maré baixa4para se alojar 
nos compartimentos do barco. O acesso à embarcação fez se através de 
pontes improvisadas. Dentre em pouco as pontes polulavam e outras 
habitações surgiam ao lado dos camarotes. Deram um nome ao aglome-
rado Vila da Barca e por isso esse nome ficou conhecido. 



Cláudio Barradas 
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pois atesta à farta que não temos os pés no chão, que vivemos desvinculados de nossas 
raizes, alienados de nossas realidades e, em conseqüência, um Teatro sem razão de ser, 
perdão. Vocês todos, autores nossos injustiçados, é a FETAPA quem lhos implora — so-
mente agora, 28 anos depois, quase uma existência, consegue ver-se encenada, inobstante 
enaltecidíssima (ah quão poética! Que beleza! Quanta força! Urge montá-la o mais 
breve possível!) pelos inúmeros entendidos em Teatro — Paschoal foi um deles — que 
tiveram oportunidade de lê-la. 

E note-se: não é a única de seu autor, havendo, dele, pelo menos mais seis, 
todas virgens de palco, dentre as quais destaco "O Lobisomem", que um dia ora se inda 
hei de montar, assim Deus me dê vida e forças, também escrita há muito, pela estranha 
e originalíssima, autêntica obra de vanguarda, sabe lá se até ímpar no mundo, dado 
que, contrariando a própria essência do Teatro, em momento algum faz os personagens 
aparecerem, nenhunzinho, a cena (um quarto de rapaz) vazia o tempo todo, janela aberta 
dando para a rua e uma rede balançando mui de leve sem ninguém dentro, só vozes e 
passos e ruídos noturnos, mais nada, mas que, ao invés de monótona, longe disso, um 
clima de tensão, quebrado ao final, com o cair do pano, ao se começar a arrombar a porta. 

Mas deixemos pra lá essas injustiça, esse por que não crime. Nós, a gente que 
fazemos o espetáculo, passaremos como uma pluma ao vento, momentâneos que somos, 
e esses textos, se tiverem seu valor, como acredito que o tenham, mais cedo ou mais 
tarde, a exemplo do que Fernando Pessoa dizia profeticamente de seus versos, — "Mas 
eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raizes podem estar debaixo 
da terra mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força. Nada 
o pode impedir. Como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, 
nem a árvore esconder que dá fruto" — acharão alguém que, mais lúcido que nós, faça-
lhes a justiça de acordá-los e dar-lhes a vida cênica ora criminosamente lhes negada. 

Quanto à montagem em si, — fatalmente irregular, que o elenco por demais 
heterogêneo, com dois ou no máximo três atores de tarimba, ao passo que a grande 
maioria com muito pouca e alguns até sem nenhuma e os ensaios verdadeiros sacrifí-
cios, feitos às pressas, nos fins de semana, com sobras de horas — devo adiantar que 
ela não tem maiores pretensões, quer artísticas, quer políticas, quer educacionais. 
Pura e simplesmente, a prática do ato teatral, com a finalidade de, graças ao encontro 
dos atores com o público, (como a Vida, que ele procura refletir criticamente, e não 
só refletir, como recriar, instaurador de uma nova realidade, o Teatro é a arte do en-
contro: do homem consigo mesmo, com seu próximo, com a Vida, em síntese, exer-
cícios de viver) ativar nuns e noutros, ainda que somente durante o espetáculo, a 
coitada da percepção, essa pobre bela adormecida, no geral sistematicamente ai quão 
embotada. Para que, com esse despertar, fugidio sim, mas que já muita coisa uma vez 
que lampejos de vida, Vocês e nós, cadáveres adiados, no justo dizer do poeta, sintamo-
nos integralmente vivos um segundo que seja — e basta. Pois quem já o foi, essa fração 
mínima de tempo, duvido que mais hoje mais amanhã não venha a se torná-lo perma-
nentemente. 

E é só, de minha parte. O mais, se o houver, di-lo-á o próprio espetáculo, 
desde que ache olhos que vejam, ouvidos que ouçam e coraçaes que sintam, sem o 
que, inútil este nosso encontro. 

e 
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LEVIHALL (LEVI HALL DE MOURA) 

Nascido em 1° de outubro de 1907, em Belém do Pará. Filho de 
Alvaro Rodrigues de Moura, guarda-livros da praça e de Angelina Hall de 
Moura. Fez o curso primário na cidade de Belém, na Escola Primária da 
professora maranhense Edmêe Zuila Silva. Fez o curso de preparatórios no 
então "Ginásio Paes de Carvalho". Em 1920, com 13 anos de idade, secreta-
riou o "Estado do Pará Infantil" (Estadinho) que se editava semanalmente 
com o matutino "Estado do Pará" e de onde era redator principal seu irmão 
mais velho, José de Ribamar Hall de Moura. Quando aluno do então Ginásio 
"Paes de Carvalho" no seu último e quinto ano de preparatórios, foi redator 
principal do "GPC", mensário do corpo discente daquele estabelecimento 
de ensino. Terminou seu curso de preparatórios com distinção em Português, 
História Universal e Filosofia. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade de Direito do Pará, tendo colado grau em 1° de janeiro de 
1934, sendo orador oficial da solenidade. Exerceu as funções de Escrivão 
de Polícia, Promotor Público da Capital, Consultor Jurídico do Governo 
do Território do Acre, advogado de Ofício da Justiça Militar e Pretor do 
Termo de Mocajuba, Município do Estado e Juiz de Direito por concurso. 
Foi Professor de Português da Academia Livre de Comércio da Fênix 
Caixeral Paraense, deste Estado, do Ginásio Acreano, da Escola Normal do 
Rio Branco, no Acre, do Colégio Estadual Paes de Carvalho em Belém. 
Foi ainda Professor de diversas disciplinas em Belém. Inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil, militou por muito tempo, na condição de advo-
gado, na Justiça comum, eleitoral, trabalhista, militar, em Belém. E jor-
nalista profissional. Pertence a Academia Paraense de Letras, na cadeira 
Bruno Seabra. Publicou largamente nos jornais e revistas de Belém do 
Pará e do Sul do país trabalhos de ficção, poesias, crônicas, ensaios, 
críticas literárias, estudos de folclore, Política e Economia, Estilo e Lin-
guística. Em 1957, publicou o livro "Esquema da Origem e da Evolução 
da Sociedade Paraense", ensaio de História, Sociologia, Etnologia, Reli-
gião, Filosofia, Política, Linguística. Tem um Romance publicado: 
— "O Terreno e o Infante". Publicou na imprensa paraense vários trabalhos 
teatrais, entre os quais: — Duas Famílias Paraenses, SÍMBOLO, Mainadeua, 
O Lobisomem (Peça sem nenhum personagem), Sangue Para a Paz e O 
Reino Encantado (peça infantil). Pertence à Associação dos Magistrados 
Brasileiros, à Associação dos Juízes do Estado, do qual foi um dos fun-
dadores, à Sociedade dos Amadores de Astronomia do Pará, à Associação 
Paraense de Estudos Letárgicos. Tem curso de extensão universitária de 
História da Medicina, de Linguística, de Psicologia Aplicada, de História 
da Amazônia. Tem inédito um Romance: — "O Oceano Perdido". 
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AJURICABA 
de MÁRCIO SOUZA 

Grupo Cena Aberta 



rim 

Cumpre ao Estado o DEVER, estabelecido em lei e com prazo fixado, DE DEMARCAR AS 
TERRAS INDÍGENAS. Embora esse prazo já tenha se esgotado, a verdade dolorosa e vergonhosa para 
os brasileiros é que nem todos os grupos indígenas têm suas terras demarcadas, com a FUNAI 
dipondo de recursos insignificantes para essa tarefa exigida por lei. A própria Constituição Federal 
atualmente em vigor deixou de reconhecer, ao contrário da tradição constitucionalista brasileira, a 
propriedade dos índios sobre as terras que eles ocupam COMO OS PRIMEIROS E ORIGINÁRIOS 
SENHORES DELAS, determinando que as mesmas pertencem à União como propriedade e que delas 
os índios mantêm apenas a posse. 

Ao expor de público algumas das mais graves questões que afligem as populações indígenas 
brasileiras, o Grupo de Teatro Cena Aberta, a ARS—Pa, a ABA—Pa e o GAI—Pa lamentam que também 
seja negado ao índio o DIREITO DE PERMANECER ÍNDIO E DE CONTESTAR O QUE NÓS 
CHAMAMOS DE CIVILIZAÇÃO, como AJURICABA CONTESTOU AS MAZELAS DO COLONIA-
LISMO DO SÉCULO XVIII que, em nossos dias, se apresenta com uma nova face, a de um COLO-
NIALISMO INTERNO aplicado às sociedades tribais sobreviventes no território nacional. 

GRUPO DE TEATRO CENA ABERTA — PA 
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS SOCIÓLOGOS — PA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA — PA 
GRUPO DE APOIO AO ÍNDIO — PA 



O Grupo de Teatro Cena Aberta, com o apoio da Associação Regional dos Soci,.f.logos—Pará, 
da Associação Brasileira de 	 — Ses,. 	 " do Grupo de Apoio ao 
índio — Pará, Nxem encenando esta peça em Belém a pdi or de dezembro de 1978, ocasião em que 
ainda se debatia o problema da -emancipação" do índio. Na época, aproveitávamos a oportunidade 
de estarmos reunidos pela PAIXÃO DE AJURICABA, para REPUDIAR a idéia de EMANCIPAÇÃO 
DO ÍNDIO POR DECRETO e a inoportunidade da "emancipação" que se pretendia fazer, consi-
derando as condições concretas em que vivem as populações indígenas. 

Os índios, na legislação brasileira, são tutelados pelo Estado. Esta foi a solução encontrada 
para classificar os índios como pessoas especiais, diferentes dos "civilizados", com uma língua e 
costumes próprios, necessitando de uma proteção especial, pois são mais sujeitos de sofrerem as 
agressões da sociedade de classes envolvente. Isto significa que a lei deu ao índio um ESTATUTO 
CIVIL ESPECIAL — a incapacidade relativa perante a lei — visando ampará-lo e não para humilhá-lo. 
Ampará-lo em sua carência contra as enfermidades levadas por nós, contra a cobiça dos que usurpam 
sua terra, contra a exploração e escravização do homem, contra o desengano e a desmoralização. 
Assim tem sido entendido pela melhor tradição indigenista brasileira. 

Mas, na verdade, apesar de a história registrar um grande número de ou,„mentos legais por 
cujo intermédio o "civilizado" procura proteger o "selvagem", essa proteção foi sempre oferecida 
a um preço muito alto, pois o mínimo que o índio vem pagando por ela tem sido o abandono de 
suas crenças religiosas, das suas regras de casamento e concepção de família, dos seus sistemas 
econômico e político. A animosidade para com os índios diz respeito a uma espécie de complexo de 
inferioridade cultivado por todos os que têm vergonha de terem nascido num país tropical que tem 
cobras, feras, negros, mulatos e índios, apesar de não chegarmos a ter nem 200 mil índios. A hosti-
lidade também se baseia na idéia absurda de que os índios são um obstáculo ao progresso. Ora, antiga-
mente, quando os índios eram cerca de 5 milhões, qualquer atitude indígena hostil à "civilização" 
podia mesmo torná-la impraticável. Mas, hoje em dia, os índios são tão poucos para os 120 milhões 
da população brasileira que essa oposição é praticamente impossível, sobretudo por não terem 
produzido e nem possuírem navios de guerra, mísseis, tanques, bombas, caças, etc. 

Nós é que temos sido ao longo de 4 séculos de dominação uma ameaça permanente à existência 
dessa minoria étnica, constituída por sociedades diametralmente opostas à nossa, nas quais, por 
exemplo, os meios necessários para se produzir os bens econômicos não estão apropriados privada-
mente: a terra não é do capital, nem tampouco o trabalho é uma mercadoria, uma coisa que se vende, 
escravizando o homem a esse mesmo capital possuído por uns poucos. A presença de uma sociedade 
assim, mostrando, concretamente, e bem perto de nós, a possibilidade de outras maneiras de organi-
zação da vida humana, é motivo de grande incômodo. 

A "questão do índio" surge em função da política colonizadora de ocupação dos "espaços 
vazios": mesmo que o espaço não esteja vazio, o Estado esvazia o espaço para permitir a penetração do 
Capital. No Brasil contemporâneo, toda a tragédia das sociedades indígenas esteve sempre ligada aos 
projetos desenvolvimentistas dos governos nacionais, violando a identidade étnica dessas populações, 
construindo estradas que mutilam as terras indígenas, facilitando o avanço de grandes empresas multi-
nacionais, expropriando os posseiros de suas terras, os quais são obrigados a avançar sobre os territó-
rios tribais, entrando em choque com os índios. 

Agora, além da política desenfreada de construção de rodovias, uma nova ameaça paira sobre 
as populações indígenas brasileiras, a qual se está concretizando a partir dos projetos já ir—fantados 
ou por implantar, visando a construção de grandes hidrelétricas. Assim, os estudos para a uuiitrução 
da hidrelétrica do Xingu já 'se encontram em fase adiantada. No Estado do Amazonas, a construção da 
hidrelétrica de Balbina atinge territórios indígenas, da mesma forma como a BR-174 (Manaus—Boa 
Vista) corta o território dos Waimiri-Atroari. No Pará, a hidrelétrica de Tucuruí provocará a inundação 
do território dos Parakanan, motivando a transferência forçada do grupo para uma outra área, além do 
fato de que suas linhas de transmissão irão destruir parcialmente os castanhais dos Gaviões, trazendo 
um grande prejuízo material a esses índios. 



AJURICABA, HERÓI DE UM POVO SEM MEMÓRIA 

Márcio Souza 

O ano de 1723 seria um dos muitos anos negros para os povos do vale do Rio Negro, hoje 
Estado do Amazonas, no Brasil. Naquele ano, uma tropa bem armada de soldados portugueses, sob 
o comando de Belchior Mendes de Moraes, completaria a tarefa de reprimir a insurreição indigena 
liderada pelo tuxaua manau, conhecido pela alcunha de Ajuricaba (Aiuricáua, do nheengatu: ajuri --
reunião, e Cáua — maribondos; reunião de marimbondos de ferroada dolorosa). Belchior Mendes de 
Moraes executaria sua missão com o desvelo necessário que uma guerra por El Rei de Portugal exigia. 
Ele entraria pelo Rio Urubu, hoje de lúgubre memória, subiria o rio arrasando a ferro e fogo cerca de 
trezentas malocas, de onde não escapariam velhos, doentes, mulheres, crianças e xerimbabos. Comple-
tado o massacre das populações que davam apoio estratégico ao líder Ajuricaba, os portugueses 
concentrariam seus esforços no médio Rio Negro, afligindo com poderosos bombardeios e fuzilaria, 
as populações pacíficas que habitavam vilarejos de domesticados, como Carvoeiro, Santa Izabel e ate 
mesmo grupos de povoações nas imediações de Barcelos, à época, capital provincial do Rio Negro. 
Além do esforço da guerra, das chacinas, das emboscadas, dos fuzilamentos, das torturas, do 
assassinato de líderes indígenas, os soldados portugueses transmitiriam uma epidemia de varíola que 
agiria como aliada providencial. Quando a ousadia de Ajuricaba foi inteiramente reprimida, os 
cálculos oficiais registrariam o desaparecimento de 40.000 índios das mais diversas tribos, inclusive 
a completa extinção dos manau como povo da face da terra. Cinqüenta anos depois, visitando 
região, o naturalista Alexandro Rodrigues Ferreira teria a oportunidade de registrar os escombros 
da grande maloca manau, mencionando o líder Ajuricaba na categoria dos rebeldes inconseqüentes 
que muito teriam ganho para si no conluio com os colonialistas portugueses. 

A "inconseqüência" das lideranças indígenas, obstinadas em barrar a expansão colonialistds, 
não seria uma exclusividade de Ajuricaba. Naquele mesmo período os Mura estavam senil;) 
massacrados, os Munduruku encontravam-se perto da extinção, os grupos Aruaque e Marajó já tinham 
sido varridos e o choque permaneceria vivo até os dias de hoje. Os índios sabiam o destino que o 
homem branco estava preparando para eles, e os brancos estavam cientes da ameaça que os índios 
representavam para as suas ambições. 

O encontro entre sociedades tribais e o colonialismo representaria a mais acabada forma de 
fricção interétnica. No plano econômico, os colonialistas, ainda que se autodenominassem civilizados, 
dependiam inteiramente das técnicas indígenas para a exploração econômica da nova colônia. O índio 
apresentava-se corno superior pelo tirocínio da área e pela larga cultura acumulada aos longos dos 
séculos no trato com a Amazônia, cultura e técnica desenvolvidas pelo lento e sedimentado processo 
da seleção natural. Neste sentido, os colonialistas eram os invasores bárbaros tentando expropriar das 
culturas indígenas o conhecimento necessário para a posse definitiva do vale amazônico. Do ponto de 
vista social, os povos indígenas, aparentemente separados pelos costumes tribais pulverizados em 
miríades de malocas, tinham desenvolvido na área do Rio Negro um intenso e complexo intercâmbio 
tribal, canalizando este secular intercâmbio, ao nível social, para uma vigorosa resistência ao branco 
invasor. O caso da liderança de Ajuricaba, líder dos altamente sofisticados Manai, herdeiros da 
magnífica cultura Aruaque, seria um caso típico desta resistência escudada ao nível social. Ajuricaba 
teria na época, arregimentado praticamente todos os grandes povos do Rio Negro contra os colonia 
listas, realizado alianças para dividir os brancos (daí a pecha de aliado-  dos holandeses, desmentida 
por Joaquim Nabuco), e coordenado a mais completa guerra de resistência e libertação da área. 
Ao nível político, cada liderança tinha forças para mobilizar os povos contra a penetração colonial, 
escudada na supremacia técnica, cultural e econômica desses mesmos povos. 
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Histeiria. 

A Semana de História/79, tem o apoio do Diretório Acadêmi- 

co do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e é patrocinada 	pela 

Direção do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos de Natureza Estudantil. 

/cos. 



DIA 

1.4. 

2.4. 

4,4. 

:.4. 

6.4. 

7.i, 

8.4. 

HCRA 

1!:00 

07:00 
1!:00 
11:00 

07:00 
11:00 

11:00 

07:00 
15:00 

1!:00 

07:00 
15:00 

11):00 

07:00 
15:00 

1!):00 

07:00 
15:00 

19:00 

08:00 

LOCAL 

Aud.Odontol. 

S.Palestras 
1 tT 	 1  

11 Ping-Pong 
tt Palestras 
tt 	 11 

71 Ping-Pong 
it 

11 Palestras 
11 Palestras 
11 	 11 

Bilhar 
11 Ping-Pong 

" Palestras 
" Bilhar 
" Palestras 
S.Ping-Pong 

" Palestras 11 	11 
" Bilhar 
" Ping-Pong 
" Palestras 

tl 

11 

" Ping-Pong 

" Bilhar 
" Ping-Pong 
" Palestras 

S.Palestras 

PROGRAMAÇÃO 

TEMARIO 

Conferencia 

Curso: "O LIBERALISMO BRASILEIRO" 
Painel:"Avaliações e Perspectivas do C.Hist." 
Temas de H.Antiga (Projeçao) 

Curso:"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" 
"A Concepção Marxiana de Colonialismo" 
"Um reexame da adesão do Pará à Indep." 
"A Pré-HistCria Brasileira" (I) 
"O Pensamento Liberal no Brasil" (I) 

Curso:"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" 
Reunião das ComissUa 
Comunicações Livres 
"Viagem Pitoresca de Debret"(Projeção) 

Curso: ""0 LIBERALISMO BRASILEIRO" 
Reunião das Comissões 	- PLENÁRIA 
Comunicações Livres 
"Cultura Africana no Brasil"(Projeção) 

Curso :'"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" 
"Belém no contexto contiakInts) da Urbaniz." 
"Iaçkqparaçá.o das classes populares" 
"A Pre-Historia Brasileira' (II) 
"O Pensamento Liberal no Brasil" (II) 

Curso:"0 LIBERALISMO BRASILEIRO" 
"Par511935:um estudo sobre liderança e con 

"Transformações demográficas numa economia 
extrativista (1872/1920) 
"Antonio Lemos e sua época" 
"A Pre-História Brasileira" 	(III) 
"O Pensamento Liberal no Brasil" (III) 

Encerramento , 
Leitura Relatório elaborado p/Comissões 
Entrega Atestados aos Participantes 
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PARTICIPANTES 

Roberto Santos-NAEA-UFPa. 

Nelson Saldanha - UFPe. 

Ivaneide Nogueira/Braga Eloy 

Nelson Saldanha - UFPe. 
Romero Ximenes Ponte - Depto.Hist. 
Geraldo M.Coelha 	Depto. Hist. 
Napoleão Figueiredo -Depto.Hist. 
Nelson Saldanha - UFPe. 

Nelson Saldanha - UFPe. 

Elson Monteiro - Depto.Hist. 

Nelson Saldanha - UFPe. 

Anatza 	 Depto.Hist. 

Nelson Saldanha - UFPe. 
Jose U. Rosário - Depto.Hist. 
Zuleide X.Ponte - Depto.S.Pollt. 
Napoleão Figueiredo - Depto.Hist. 
Nelson Saldanha - UFPe. 

Nelson Saldanha - UFPe. 
Denise Rodrigues-Depto.S.Polit. 

Ruth Moraes - De?to.Hist5ria 
Carlos Rocque 
Napoleão Figueir3do-Depto.Hist. 
Nelson Saldanha - UFPe. 

11:00 	Terrace Vadião 

WSCRICOES: 	De 26 a 30.03 

Lanche Regional Prof.Nivel Médio e Estudantes - 	 (Vadião) 
LOCAL: Prof.NÇvel Superior - Departamento de HistOria 



Po( q p-1001J99 

SEMANA DE HISTORIA/79 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

DR. DINIZ LOPES FERREIRA 

Pró-Reitor de Extensão - Presidente de Honra 

PROF. DIDIO CRUZ NETO 

Diretor do Centro de Filosofia e Clõncias Humanas - Presidente 

MEMBROS: 

ANAIZA VERGOLINO E SILVA 

Prof.Adjunto - Chefe do Departamento de Histeria e Antropologia 

ASTRID MARIA FIEL CABRAL 

Curso de Histeria 

ELSON LUIZ ROCHA MONTEIRO 
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ARTISTAS PARTICIPANTES DO I SALÃO PARAENSE DE DESENHO DE HUMOR: 

- ALVARO DIAS MARTINS (ALOMAR) 
Paraense de Belém, 34 anos 
É jornalista e desenhista. 

- EDSON PINTO DE SOUZA 
Paraense de Belém, 28 anos 
Publica em A Província do Pará. 

- ELIDIO ARAÚJO POTIGUARA 
Paraense de Belém, 28 anos 
Participou de 2 coletivos e uma individual de pintu- 
ra. 

- LUIS A. DE FARIAS PINTHO (LUIS PINTHO) 
Paraense de Santarém, 24 anos 
Já pertenceu a vários jornais: O Liberal; A Provín-
cia do Pará, O Estado do Pará, O Estado de São 
Paulo, revista Gol, Bandeira 3, A Tarde (Salvador) e 
Boca do Inferno (Salvador). 

- MARILENO JESUS DE MATOS SAMPAIO 
(LENO SAMPAIO) 
Paraense de Belém, 28 anos 
Cartunista esportivo de A Província do Pará. 

APRESENTAÇÃO 
- FÉLIX DA PAIXÃO SANTOS DA CUNHA 

(FÉLLX) 
Paraense de Belém, 27 anos 
Começou em A Província do Pará, depois foi char-
gista de O Liberal e atualmente atua em O Estado 
do Pará. É colaborador das revistas Gol e Espaço. 

- FRANCISCO QUEIROZ CARNEIRO (CHICO 
MOU) 
Paraense de Castanhal, 26 anos 
É fotógrafo e cineasta tendo participado dos filmes 
Iracema, Gitinana, Os Mucker e de alguns docu-
mentários para a televisão alemã. 
Como colunista participou do II Salão de Humor 
em Piracicaba. 

- FRANCISCO JOSÉ BRASIL DE MORAES 
(MOCO) 
Piauiense da Parnaíba, 17 anos 
Desenhista e pintor. 

GENILDO OLIVEIRA MOTA 
Paraense de Santarém, 28 anos 
É cartunista de A Província do Pará, tendo atuado 
am diversas revistas como:, C Azulão, Aqui, Socie- 
dade. 

- GEORGE HABRAHÃO 
Maranhese de São Luis, 20 anos 
Trabalhou como cartunista nos jornais O Dia (Tere- 
sina) e Estado do Piaui (Teresina). 

- HELENA LÚCIA TOCANTINS DA COSTA 
Paraense de Belém, 32 anos 
publicou cartuns no jornal Aruanda de A Província 
do Pará. 

JOAQUIM AMORAS CASTRO (Saroma) 
Paraense de Marapanim, 36 anos 
É poeta, jornalista e desenhista. 

- JOÃO COSTA NASCIMENTO (JOÃO Sb) 
Paraense de Castanhal, 25 anos 
Desenhista. 

- NORMANDO NAZARÉ DE MORAES LIMA 
(NOR) 
Paraense de Castanhal, 26 anos. 

- JANJO PROENÇA 
Paraense de Belém, 20 anos 

Foi ilustrador de O Liberal e cartunista com traba- 
lhos publicados em A Província do Pará. 

- OSMAR PINHEIRO JR. 
Paraense de Belém, 27 anos 
Publicou trabalhos em O Liberal, O Estado do Pará 
e Bandeira 3. 

- PAULO SÉRGIO BASTOS SILVA (SERGIO 
BASTOS) 
Carioca, 20 anos 
Começou publicando cartuns em A Província do 
Pará. Atualmente pertence ao quadro de cartunistas 
de O Estado do Pará. Também colabora em revis-
tas: Gol, Resistência, Alternativa e O Jornalista. 

- PAULO JOSÉ SANTIAGO PINTO (PAULO 
PINTO) 
Paraense de Belém, 21 anos 
É desenhista publicitário. 

- RONALDO TAVARES GALVÃO 
Paraense de Belém, 22 anos 
É desenhista publicitário. 

- UBIRATAN NAZARENO BORGES PORTO (U-
BIRATAN PORTO) 
Paraense de Castanhal, 27 anos. 
Começou fazendo charges em O Liberal e poste-
riormente em A Província do Pará. Já publicou tra-
balhos no Pasquim e Correio Brasiliense. Foi sele-
cionado nos anos de 7b, 76 e 77 no Salão de Hu-
mor de Piracicaba. 

- WALTER PINTO DE OLIVEIRA 
Paraense de Belém, 20 anos 
Publica trabalhos em A Província do Pará, tendo já 
colaborado com outros jornais: O Liberal, A Folha 
do Norte, O Estado do Pará, A Crítica (Manaus), 
Jornal do Comércio (São Luis). Em revistas atuou 
n' O Leão, Revista Gol, Jornal Estudantil e Bandeira 
3, onde começou. 

- WALCYR COSTA DA ROCHA 
Paraense de Belém, 15 anos 
Já publicou trabalhos em A Província do Pará (A- 
ruanda) 
É desenhista publicatário. 

Os desenhos e textos expostos são de exclu- 
siva responsabilidade de seus autores. 

Em época de crise, funda-se um bar, dizia o poeta 
Auden. Ou faz-se desenho humor, acrescentaria algum bra-
sileiro contemporâneo depois de examinar o prolífico traba-
lho dos 22 desenhistas reunidos nesta mostra. Há de tudo: 
desde o enternecedor traço popularesco de Sergio Bastos, 
um retorno benéfico, à sofisticação de Osmar, passado pela 
competência crescente de Walter Pinto, Ubiratan Porto, Fe-
lix e Luis Antônio Pinto. A citação não pretende destacá-los 
dos outros integrantes da exposição, pois o que constitui 
denominador comum destes jovens artistas é a preocu-
pação de dizer com a imagem o que não está sendo dito 
com palavras. Alguns observadores mais rigorosos dirão 
que esta cultura é produto de uma época pobremente au-
diovisual, esqueça-se o qualificativo, insistindo no substanti-
vo. E é a substância destes trabalhos que lhes dá o mérito 
maior: o de assumir uma posição crítica, precária mas cora-
josa, face à omissão do mundo literário. Omissão por vezes 
voluntária, acomodada; outras vezes compulsória, imposta. 
Pois não é por mero acaso que hoje funda-se tantos bares e 
faz-se tanto humor. Ainda bem: sem essa cachaça, como a 
gente ia aguentar o rojão?. 

Lúcio Flávio Pinto 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO 

SALA DE CONCERTOS GENTIL BITTENCOURT 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO 

TEMPORADA ARTÍSTICA — 1977 

Espetáculos realiiados 

— Paulo José Campos de Melo — pianista 
— Duo Pianístico da UFPa. 
— Trio Pró-Arte — violino, violoncelo e piano 
— "Esperando Godot" — teatro — Eva Wilma 
— Roberto Szidon — pianista 
— Coral Ettore Bósio 
— Juarez Johnson — violocenlista (UFPa. — SAM) 
— Núbia Brasileiro — Curso de Cultura Musical (Conservatório Carlos Gomes) 
— Coral Harmonie do Suriname 
— Sol do Meio Dia — música "Pop" 
— Grupo Folclórico do Pará 
— Duo Morozowicz — flauta e piano 

Próximas apresentações 

— Paulo José Campos de Mello — pianista — 10 de junho 
— Conjunto Sorriso — Madrigal — 04 e 11 de junho 
— Zimbo Trio — Música Popular — 16 de junho • 
— Caio Pagano — pianista (UFPa. — SAM) — 17 e 18 de junho 
— Maria Lúcia Godoy — cantora — 20 de junho 
— Miguel Proença — pianista — 21 de junho 
— "A Noite do Antílope Dourado" — Grupo de Teatro Coarte, do Rio de Janeiro — 23 a 26 de junho. 
— Cameràta Benda — clarinete, violino, viola, violoncelo e piano — 29 de junho 
— Eliane Sampaio — cantora — 30 de junho 
— Antonio Guedes Barbosa — pianista — 1°. de julho. 
— Pradel — mímico francês — 9 de julho 
— Inesita Barroso — canções brasileiras — julho 
— José Alberto Kaplan — pianista — 1°. de agosto 
— Lilian Barreto — pianista — 22 de agosto 
— Arthur Moreira Lima — pianista — 16 de setembro 
— Orquestra de Câmera "Collegium Musicum" (Bonn — Alemanha) — 27 de setembro 
— Núbia Brasileiro — Curso de Cultura e Mentalização Musical — 26 a 30 de setembro 
— Nella Maissa — pianista (Portugal) — setembro 

TEATRO AMADOR — (apoio da SECDET) 
— "Maiandéua" — (de Levy Hall de Moura) — FETAPA — Teatro da Escola Kennedy — 27 a 28 de 

maio. 
— "Édipo Rei" — (de Sófocles) — Grupo de Teatro Experiência — Escadarias do Palácio Antonio Le-

mos — 27 de maio a 12 de junho. 

DUO NICIRCIZOW1CZ»  

FLAUTA — NORTON MOROZOWICZ 

PIANO — HENRIQUE MOROZOWICZ 

DOMINGO 
	

XVIII SARAU 

29 
	

21 HORAS 
	

DA 

MAIO — 1977 
	

SECDET 

PROGRAMA — CONVITE 



PROGRAMA 

1 a. Parte 

O "Duo Morozowicz" formado pelos irmãos Norton — flauta — e Henrique — piano — teve um iní-

cio espontâneo durante os anos em que Norton era estudante da Escola de Música e Belas Artes em 

Curitiba e Henrique, já professor da mesma escola, formava pequenos conjuntos de câmera. O Duo 

foi progredindo em seu trabalho e teve uma primeira apresentação oficial no Teatro Guaíra em 29 

de março de 1971. Seguiram-se apresentações para a Sociedade de Cultura Artística Brasílio Itibe- 

Pró-Música de Curitiba, e com a mudança de Norton para o Rio — onde veio ocupar o cargo de 

primeiro flautista na OSB — as atividades do Duo se estenderam para a capital artística do país com 

apresentações no IBAM em 73, Sala Cecilia Meireles em 75 o que culminou com a gravação de um LP 

do recital ao vivo, fato que tornou o Duo mais conhecido. Seguem-se vários recitais e apresentações 

que culminam em 76 com uma série nacional de apresentações nos Estados de Minas Gerais, Espírito 

Santo, Ceará, Pará e Amazonas, sempre com crescente êxito de público e da crítica. 

Pela afinidade musical dos dois irmãos aliada à sua ótima formação como musicistas — o Duo Moro-

zowicz — é um conjunto camerístico de qualidade excepcional. Nesta temporada, o Duo está partici-

pando da Rale Nacional de Música, promovida pelo Instituto Nacional de Música, Funarte, exibin-

do-se em vários pontos do país. 

CHARLES HOECHLIN 

FRANZ SCHUBERT 

Seis pequenas peças para flauta e piano: 

a) Beau Soir 

b) Danse 

c) Vielle Chanson 

d) Danse Printaniére 

e) Andantino 

O Marche Funèbre 

Introdução e variações sobre o tema "Ihr Blumlein Alle" 

op. 160 

2a. Parte 

ERNEST MAHLE 

HENRIQUE DE CURITIBA 

CAMARGO GUARNIÉRE 

FRANCIS POULENC 

Sonatina para flauta e piano (1976) (em primeira audição, 

dedicada ao Duo) 

"Comentário para uma obra de Mozart (1976) piano solo 

Improviso para flauta solo (1976) 

Sonata para flauta e piano 

Allegro Malinconico 

Cantilena 

Presto Giocoso 

******** 

Flauta — NORTON MOROZOWICZ 

PIANO — HENRIQUE MOROZOWICZ 

*** ***** 

Piano "STEINWAY & SONS" do Teatro da Paz 
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CONVITE 

A FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ tem 

a honra de convidar V. Exa. e Exma. 	Família 

para assistirem ao concerto da Pianista 

NICOLE 	WICKIHALDER 

LOCAL 	- Teatro da Paz 

DATA 	- 09.11.72 

HORÁRIO - 21:00 horas 
PLATÉIA 
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GRUPO EXPERIÊNCIA 

apresenta 

A AMEAÇA 

de MARCO ANTONIO R. OLIVEIRA 
direção de GERALDO SALLES 

elenco 

FERNANDO NEVES 
	

sargento floro 
NILZA MARIA 
	

dona mundica 
MARTHA GORETTI 
	

das dores 
JUAREZ VIANNA 
	

cabo 
HENRIQUE DA PAZ 

	
95 

ficha técnica 

produção: 	 lamil damous 
cenário e figurino: 	 salustiano vilhena 
contra-regra e iluminação: 	paulo natividade 
cartaz e programa: Jamil,haroldo mello e manoel 

almeida 

e 

Sob os auspícios da Fundaão Cultural do 
Estado do Pará e patrocínio' da Prefeitura 
Municipal de Bélem. 

I I ... uma das mais inesperadas, vigorosas e fascinantes narrativas da 
nova safra de autores. O aparente anacronismo em que incide a peça, 
situando na República o movimento da Cabanagem, não deve causar es 
tranheza: a referência histórica é apenas um pretexto para o 	autor 
desenvolver sua fãbula quase metafísica sobre ética e violência, num 
aprofundamento psicológico cada vez mais dilacerante. 
Senhor de surpreendente segurança técnica, que lhe permite manter 

uma ininterrupta tensão durante o ato único de hora e meia, Marco An 
tOnio depura exaustivamente cada situação, despindo as 	personagens 
de todo o supérfluo, até deixã-las cristalinas e incisivas em 	suas 
ferozes vontades essenciais. Raras vezes vê-se tanta violência em um 
palco, e raras vezes essa violência é tão verossímil. 	A medida que 
os toscos instrumentos do poder (as armas de fogo e os punhais) pas 
sam de mão em mão, a fãbula da vida e da morte vai fechando inapeij 
velmente seu ciclo, num fascínio selvagem que lembra algumas vezes o 
dos grandes westerns e das sagas do cinema japonês". 

Trecho da critica de Jairo Arco 
e Flexa, revista VEJA, de 18 de 
dezembro de 1974, quando da mon 
tagem paulista, com direção 	de 
Lucas Mancini. 

De carker universal, o texto de Marco AntOnio, como que tem de 
mais essencial, poderia se desenvolver em qualquer contexto onde hou 
vesse a presença do homem, continuando a ser, acima de tudo, uma so.  
frida reflexão sobre a manifestação nele de uma forma paranóica 	àR 
violência. 

A montagem do Experiência busca, além disso, captar uma "amazoni 
cidade", sublinhando na interpretação, no cenãrio, na estrutura 	eni.  
fim do espetãculo, as características prOprias deste "verde vagomun 
do", o linguajar, as referências a coisas e lugares daqui. Dessa for 
ma pode-se ter a oportunidade de assistir a algo que nos seja 	fami 
liar, coisa de casa. Para o Grupo Experiência, que jã montou 	peças 
como "Tem Muita Goma no meu Tacacã", "Como Cansei de Ver-O-Peso" 	, 
etc..., essa talvez seja a mais importante preocupação: 	contribuir 
para a formação de um teatro com raizes amazônicas. 

Jamil Damous 



"RUA DO SOL" 

"CONCERTO DE MÚSICA POPULAR" 

"ALONSO E O SOL DO MEIO DIA" 

Convem falar, antes de mais nada, de nossos propó- 
sitos. 

Nosso grupo musical não pretende isolar-se,nem rea 
gizar apenas este espetáculo. Nossa intenção 	repeti-lo e, repetindo-o, 
nossa meta é forjar um público para novos espetáculas semelhantes. 

Isso quanto às finalidades do grupo em si. Quanto' 
às minhas músicas; elas insistem em falar sobremaneira da natureza, são 
portanto de intenção integralmente bucólica, a modo mesmo dos autores ' 
árcades, como em Drummond do livro JOSÉ, sem possuir todavia a carga 
dramática,contestativa, deste último. Minhas letras de natureza, no mais 
das vezes, são descritivas. E depois, o que seria das letras que abar - 
dassem os campos, os prados, os quintais, se todas elas contestasáérri- ? 

E ainda depois, antes de passar adiante, minha pos 
talgia pelo passado da cidade, e pelas coisas do passado da cidadaeu7i.  
estimaria ter nascido no tempo dos bondes- são indiretamante uma rea'  
ção, não contestatoriamente clara, mas contestat6ria, contra o desuma - 
nismo das urbes, que se espelha não s6 em miríades de formas de cruelda 
de, como também, na destruição desordenada do ambiente natural. 

_Nosso local de trabalho foi, durante vários meses, 
a Casa da Juventude. Digam o que disserem; ainda 6 um lugar onde há ' 
apoio ã, arte. O grupo lsical Srl do Meio Dia s que me acompanha, perten-
ce à. casa: 

• kg1-,  .icemos a coloboração que nos fó_prestada pe:  
lo amigo Helio Dourado; 	incativadorInão um negociante. Á rededeMosl 
as pessoas que nos auxil-iaram na venda de ingressos e divulgo do Con 
certo. Aos outros não agradecemos, nós pagamos. , 

Ia esquecendo; nossos agradecimentos à, funea ' 
que num macabro ges4  o de amizade nos cedeu por empréstimo o caixão. - 

Afonso . 

NA MEMÓRIA DOS QUINTAIS 

(Wencesrau Alonso Jr,). 

Na memória dos quintais 
há uma pedra triste, 
coberta de limo, que o tempo- esqueceu. 

Na memória dos quintais 
há ervas-ci.dreiral  banana#asok  
Os teus seios rosados no arbusto, 
o meu susto corado de anseios. 

Na memória dos quintais 
há heróis medievais;  
emboscadas de bosques escuros, 
muros, guerrat de golpes letais. 

E há um pe de goiaba branca, 
sem bicho, e olixo, amontoada 
ao lado do quarador. 

- 1 - 



ze voe 

Breves 
vicejam 

PARTICIPAh TES 

Odorico - Guitarra - violão 
Magro- Bateria - OrgIto 
Ze Macedo- Percussão 
Rosemary- Flauta 
Alonso- Violão - voz-h2 rmO 
Carlos- óRgão e Piano l.a. 

 
Maizena- Baixo 
Mini-Paulo- Baixo - violão 
Luizão- Controle 

Obs: Estes são os postos cha 
ves, porm, todos tocaá um ' 
pouco de tudo. Maizena e Rc-
sy, são convidados especiais. 

paragens 4 ue o ocaso enternece. 
A aragem,nas 
e esquece,o a: 

Trinam passarini. os gorjeios 
medievais. 

folhagens passa 
oma dos relvados. 

VIAGEM 
(Alonso - Pastor) 

O mar crescerá com as minhas lágrimas. 
Este barco me levará ao teu sonho. 
Eu ficarei em e teu sonho ate a morte. 

_EM MEMÓRIA DAS RUAS 

Em memória das ruas da cidade. 
Em memória das ruas do país. 

Urubus e nuvens brancas, 
valas largas, quintais longos, 
são a Catorze de Março, são a 
Catorze de Março no trecho 
não asfaltado. 

O tempo dos papagaios,, 
Papagaios borboletas são a Catorze 
de Março, são a Catorze de Março, 
no trecho não asfaltado. 

Nos dias de chuva forte, 
preciso molhar o pé, 
para ir ver Maria Jose 
que mora do outro lado, 
que mora do outro lado, 

-nc., 	e(_:ric, 	 —da-- ca 

de Março. 
(Alonso) 

RUA DO SOL 

Pai antigo, você não se lembra 
da Arcipreste Manuel Teodoro? 
Uma rua estreita, longa, curva, 
bela, nela você j',1 morou. 

Onde à tarde, em hora morta, 
sentado à. porta via,Obbi sumir. 

Aquelas sombras.queensobravam 
as varandas...elas vivem nos re 
tratos, desbotados, 
que você guardou. 

(Alonso) 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS' 

(Alonso - Helena) 

T ves 	:sta tarde oura, 
, por voejar. 

, por toda a planura, 
flores, por vicejar. 

Não há ve _tos malfazejos nàs 
PROGRAMA 

1, SARRO A JORGE BEN:n GIGANTE 
(ALONSO)DA PRAÇA" 

2. SÃO FRANCISCO DE ASSIS (alonso) 
3, CONTOS DE GRIMM (alonso) 
4. BLACKBIRD (lennon-mackartney) 
5, EM MEARIA DAS RUAS (alonso) 
6. RETRATO (mini-paulo) 
7. VIAGEM (alonso)-(pastor) 
8, RUA Db SOL (alonso) 
9. CINEMA NOVO BRASILEIRO (alonso) 
lO.POR QUEM SONHA ANA MARIA (juca chaves) 
11.NA MEMÓRIA DOS QUINTAIS (alonso) 
12. SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

Obs: Entre a terceira e a quarta 

múçiea há uma composição da qual eu 
gosto particularmente. Nela eu traba 
lho com o mais famoso dos meus par-
ceiros. O famoso contista Edgar Allan 
Poe,falecido em 1849. Chama-se Annabel 
Loa. 	 -FIM- 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

SERVIÇO DE TEATRO INFANTIL 

ROMÃO E ALINHA 

PECA INFANTIL DE 

OSCAR PFUHL 

r'oMPOSTO E IMPRESSO M) 

'4ERVIÇO IDE IMPRENSA UNIVERSITÁRIA 



FICHA TÉCNICA 

ILUMINAÇÃO 
GUARDA-ROUPA 
CENOGRAFIA 
MÚSICAS 

DIREÇÃO MUSICAL 
COORDENAÇÃO GERAL 

— ODILON BRITO 
— DJANIRA REIS 
— ELENCO 
— EDUARDO SILVA e 

PAULO TYBA 
— EDUARDO SILVA 
— EMANOEL NEVES 

Po , 9,p-)31)0 )  

LEIA PARA MIM 
	

ELENCO 

ROMÃO — WALDEMAR BEZERRA 
SUL] NHA — MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO 
REI — THÉO JORDY 
MINISTRO — MÁRIO ALBERTO 
AMARILDO — CLÁUDIO MONTALVÃO 
ARABELA — NATAL SILVA 
TROVADOR — EDUARDO SILVA 
ARAUTOS — MAURÍCIO QUINTAIRES e 

WALDEMIR BANDEIRA 
GATO COZINHEIRO — EUZEB/0 PESSOA 

Quando Você, Criança, vem ao Teatro, como agora, Você 
só sai lucrando, em todos os sentidos : humana, social e 
culturalmente. E não apenas Você, como seus pais e, porque 
não, o mundo em que Você vive. 

Lucra Você, porque o Teatro, além de ser um belo e 
sadio divertimento, — e divertir-se é uma necessidade, para 
toda e qualquer criança — é um divertimento que ensina 
lições essenciais : 

Ele é uma lição de vida. É o lugar em que Você sai de 
si, para se encontrar com o Próximo e descobrir o Outro, 
graças aos personagens atuantes no palco, e, ao fim do espe-
táculo, em consequência desse encontro e dessa descoberta, 
voltar a Você mesmo mais Você. É um dos caminhos mais 
fáceis rumo ao HOMEM que Você está destinado a ser. 

Lucram seus pais, porque, entre mil outras razões, 
queira-se ou não, o Teatro faz Você mais guente, o que só 
pode enchê-los de alegria e de justo orgulho. 

Lucra o mundo, porque cada espetáculo a que Você 
assiste é uma injeção de Humanidade, coisa de que ele anda 
tão precisado. 

Volte, pois, sempre, Criança. Enquanto pequeno, tra-
zido por seus pais. Quando já adulto, trazendo seus filhos. 

O Teatro estará permanentemente à sua espera — para 
benefício de Você. 

CLÁUDIO BARRADAS 

GATOS BRANCOS — ANGELA ANTONIA 
ELIANA OLIVEIRA 
ERNANI CHAVES 
MARITA EMYR 
GUARACY GUERRA 

GATOS AMARELOS — JOÃO MARQUES 
JOANITA GUEDES 
CARLOS ALBERTO 
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1... 1 ENCONTRO SOBRE DESENVDLVINENTO 

DE ENSINO NA UTPa 4 
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çbl. 9 	ic2ã,12,40) 

UNIMSIDADE FEDERAL 'X 
i:elrsucno 

CURSO DE PEDAGOGT n. 
ESTRUTURA E FU 	O A1:17V."710 	•E2'T.ST 

s I
ffrAS DA Fp.VcAelo  BRWILEIRA  

Lei 4024/12/61 - 	as diretrizes e :•bag-e.t:- para -a 'EctiCiação Naci- 
onal. 

.. 	r. 	- 	• • 	 FAucaç-go..- 
'f.."1 Art. ip*- A clupp-çÃQ „Nacional, inspirada nos- princípios de 

eno-j-  i,delaid de solidaria da de-htima mane, tem por fida - 
a) a compreensao dos direitos e deveres da pessoa:httfaaba, 

d4. cidadão do. Estado da família .e dos:- grupos que _Compbvem a como 
r 	

• 

niaade. 
5) o respeito a d4.gr4dad9 	liberdades fundamentais do 

• • 

L . 

internacional: 	 " 
• • 

d) o desenvolvime,nt i.-efi.al.: -.014k personalidade. rhuroaria,-_ei: a 
sua participa,g'ão.  _na. obra 'Ao bem Ycm 

e) o prepa-,?o Co `'n(b.V.:1:,(53.n. 	41c9„ sociedade para o domínio 
„2,..dos 	 tednol,ggiCogi..,_que-.141.e.a permitam utilizar 

as  
fj e p7....eserveRa 	eXPsns01  do patrimanio..cultural; 

r  g.),a c9.ftdr..naw,„a qualquer tratamento çieZigual pot .ntitivo' 
.",-'elgiosa, bem comO-.qualquer-Preconcei- 

tos de tipas,e.ou_rfitRa..., 
Lei 5692- .11 /$ 	. 	 g 	Bases para o  • En- 

sino de 10 e 20 graug e;04,qutraSI)Z0v1.4.4eJ-a 
91?jetilo  

:0 ensino rrille) .Q,i .e 	 ,_o bae-gvo geral 
„Ouca.t‘ ndo 	f:gmaçik, ne,w.S4v,p. ;49,,q i-de-senVolvimen'tqf de suas' 

pote nciaii_daãeS Camo 	 auto, 	" 	 " • 4 	
Caça0:1Pa - 

ra o -trabalho e preparopairexercdc4„:_coparci,enta,,..4a eidãdaì e. - ,  
Parecer 	 dei 	:010 ,  (o 
o bleti 	do rcuraculp.,,plein r - • - 	r, 	• 	-.1 • " - 
Delineamento, da edupaçgp se,.harmonize - o 

uso Cia mente e das mãos. abrindo sempre • caminho para mais estu-
dos e preparando o aluno para a vida, para o trabalho e para o e-
xercício consciente da cidadania. 

Objetivo da educação geral 
A parte de educação geral destina-se a transmitir uma base 

comum de conhecimel- to indispensáveis e todos na medida em que es-
pelhe o humanismo dos dias atuais. 

- homem; 	 7-'7 • 

C) o fortalecimento da unidade nacional andâlaolidariedade 



OD) , CJ)  p, a2).2(49 

Objetivo da formação especial 

lg grau f. sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho; 

20 grau - habilitação profissional. 

Objetivo da parte diversificada 

Atender, conforme as necessidades e possibilidades ConCretas, 
as peculariedades locais, aos planos dos estabelecimentos e as di- 

ferenças individuais-dos alunos. - 

Objetivo das. matérias 	. 
a) Comunica* e Expressão; o cultivo de linguagem que ense- 

jem ao aluno o contato coerente com Suassemelhantes (comunicação) 

e a manifestação harmónica de 	personalidade,.nos aspectos fl.-

siCos,-psíquido e espiritúal (expressão), sem deixar de ressaltar 

a'iffiport'andia dá Lingua Portuguesa "como expressão da .cultura bra-

sileira." 

: WEStudos SoCiais: o."ajustamentó crescente do educando ao 
meitamplo e complexo, em.„cpç deve não apenas viver como; conviver" 

adia 'deixar de atribuir-  e devida "enfase ao cbtheciMento do.. Brasil 

na perspectiva atual do seu desenvolvimentodé 

c) Ciências: o desenvolVimento do pensamento logico ,e 
vencia do me-todo científico", sem deixar de poi,  eia relelto as tecilo 

logiaS que resUltam de suas aplicações". 

Resloluç'k nº 8/71 do Conselho Federal de Educação. kl, (41 

Otjetivo geral do 'protesso educatiVo 

O'ensino dons matérias fixadas e o das que lhes sejam acres 

centadas, sei n ¡prejuízo de sua déstinaçgo própria deve sempre conver 

gir pal;a - d:deSeribolVimento, noaluno, das capacidades de obervaçgo, 

"reflexão,' criação, discriminação de valores,,julgemnetO, comunica- 
doi*Ivio; cooperaçgo,cdecisgo e açgo. 

Parecer no 45/72 do Conselho Ivederal de Educação 

'1Dbjetívó das habilitações profissionais (  

a) nuto-realiZpr-Se, pelo exercício.  de discriminação de estl-

mnos, compreensão de 'conceitos e princlpios4  solução , de problemas 
:e:Wfariçgb de resUltados*I'reeatruturação de cordhecimentos,. 

b) afirMarse individualmente, por meio da apreensão.daa- 
. 

inade, selek de'experihciaá, críticas de informeçaes, renova 

ç'11:0 de 'situações, invençgo de SoluçõeS.' 

c) agir prodUtiVamante, mediante perícia no uso dos instru 

mentos de trabalho, domínio de tecnologia e das tãcnicas, aplica - 

ção de'prUidas relaciónads com a apropriação de Cluss/beneff.cios • • 14444  .. 

• 

e 
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CUrso de LiCtiiiCiatura Plena. 	C^-'-u-~;42-3 1s.cc,cok.:4, 
Disca r..ine3-1-atura- a ru.notonamento 'de- Ensino 
PWofessorat w¡lmb Nánes 	 r • 

/1 °Rb ANIZtçl0 CURRICUL,A,R 	"SI STEd; EwcncioN.^,1, BRASILEIRO 

	

I 	 r, 
Cari a da, Lei 5692/73. assim disPte: 

'O ensino de 10 e ác i áreus. tem por objetivo gerai'lprop6rcio- 
. 

nar ao educand.o a formação necesserin ao desenvolvimento de- suas 
potencialidades como elermento de auto-vealizaço, qualificaç3o pa, 
za o trabalho e .prepetro pore o axerCício consciente da cidadania', 

Um exame do Objetivo geral a que se prop5e o ensino de 
grap.s revela o trplice aspecto do mesmo: 
• aspecto individual - auto-r.4a13.ztjçto 
- aspecto individual e social -qualifixtso para o tra-. 

balho 	 • ' 1 - 

- aspecto social - exercício consciente da cidada-nia. 
Ao encarara amplitude deste obtjetivo algumas coriside- 

raçbe preliminares devem .ser feiteS: 
o eu 	o e um s -t ns rumen os através do----nalt t 

o objetivo geral de ensino de 14 e 20 graus .sere atingido; 
2Q - o currículo do ensino de. 3.P .e 20 graus (3 organizado • 

em funço do aspecto social quando possui 'uri nncleo b.f,,gco capaz 
de expressar a educação geral, necessaria e indispensavel a todos 
os 	naiv-/ duo s da sociedade; 

39 - o eurrícu.lo, do. ensino de 10 e 2e.„,gr:,aus é organizado 
em funç'Of do aspecto indisviduall•.quando possui unka parte especial 

-diversificada capaz de ctunder `as .-cliferenças de cada indivíduo, 
ajustando-o 'a sociedade_ de forritt a -.satisfazer seus .interesses e 
necessidades,  

.Na organizaçZio eurri.culc.IP hÉ, dois tngulos a serem 
enfocados: s delititninaç'66 dos contendes e sua organização currict- 

• la7k, 	• 

A determinaço dos conteúdos pode ser expressa em 
quatro níveis sucessivos,v,sendo .o'primeiro constituído de um míni-
mo que preserve a unidade nacional, o segundo destinado ao ajus-
tamento `as peculiaridades >lig imitx regionais , o terceiro em função 
dos planos particulares de cada estabelecimento de ensino, e, 
nalmente,o quarto em função dos interesses e aptidões dos alunos. 

• primeiro nível, estabelecido pelo Conselho Federal 
de Educaçto, consta/de um conteÁdo comum 4 Obrigetgri0 em todo 
territcfrio nacional. 

este ntl.cleo e acrescentada em cada sistema estada- 

a1, uma Zur...ta 	  constitulda de uma 	ampla e 
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abrangente elaboradn pelos Conselhos Estaduais de Educnçgo. 

É fncultado 	escola, com n aproveçgo do Conselho Es 

tadual de EducnO;o, acresecntnr outros componentes4  e fim. de aten 

der sua própria realidade e 	de seus alunos. ,..• 

Para o 20 grau, nlám do conteúdo comum,:  o Conselho I 

Federal. ¥ Educaçgo estabelece olpInim9necessrio 'as habilidades 

profissionais com o objetivo de assegurnr,a validade nacional dos 

estudos, relativos forma* profissional. • 
O conteúdo comum e a .parte diversificada Constituem 

a mataria prima n ser trabalhada no currículo pleno,  de cada esta-
belecimento de ensino do l0 e 2Q ÇraUS. 

• • 	• 
organização 9urricularconsiste no remançjamçnto 

	

..ftz.r. 	o!, 	."`.1:•7 	• 	• 	'" 	• 	• 
da materia-prima, tornando-.a' didatiCamçnte aSsimilêvel atraves •

,das categorias aurricularçs deb.)Ãtividapál  (2) proas  de estudo 
• • 	• 	- 

0  ( Z) disciainas,  a primirn categoria a ser deaenvolvida nas 
sçries_ iniciais cio ensino. dç 	grau, 0 segunda categoria nas se- 

•; 
rias finais do 10 grau el..,:erpgra no 20 grau. 

- 

O currículo pleno, abrange uma parte de educação  
Eg e outra de foreç"0, ,4DegaP.. educaç5p geral,  objetivando 

• 
der P O alunado um acervo comum_ de idein á fundamentais que inte- 

'  
g.pe na suo_loropçl.a.  sociedade. o na cultura do seu tempo, surge ao 

'Ióngo.  d.e ttid'á -0 esceiáriza06 do 10 e 20 'graus coincidindo, es 
0o.nSelhó Fedeal 'de Edu- . 

Nas séries iniciais do, ensin',,  de 1Q grau á eáucaçâo • 
-¡eraí cenStitui:Se eMf eitlüSiVidade. 

guantO "a fórM'çge  Tespecial.  destina-se a Sondagem 
11. , 

de 	ti.6ès, 'iniciaçopaia o traballjo e 7:Ishabilita'çgolpÊortssio- 
na4 iniciando nas ltma séries do 10 gral, auMentando'Si6-  car-

ga gradativamente ate atingir as Ultimas series QO 20 árau quan-
do to-tile-Se" quase exclui  

, • 	, 
O doshvó1VintO-  curritãla(rleleca da serie..- de 10 ' 

grau, tem a durnçgo de 720 heras anuais, no mlnime, e o 20-:grau, 

quando-  dësdobraci 	r3'series,t4- á:)catwahoie de 2201 horas 

ando deadobralSo—eáleseries 29eo e horas.,;( 	 - 

O curr{culo' 14êne 	0ebelecirwnto d0: ensino 

. 'po de ser'aãsim re p-rt se ti-ttt125 Vdr..7..r.r4 -.rà: ..'--:.,  . . , . .7_ ): -.1-•  ..f.,..,;) . - - 
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J .matria' 	todo -o. campo de conhecimento fixado 	' 

Estadual de.EpuccOo e _eventualmente, ü 

represent.egdaticapeppe,...rsSimilável 
o forma de jt,iyidrde, £ress.etudo  

.ou disckullnas.  
A ptiNWQ4  ao se considerada como uma categoria 

adrricular, á desenvolvida do. Mais amplo_ para o menos amplo 9 do 
menos específico paro o mais espedffico: 4. aprendizagem realizada 
• . 	 . A ãtraves de atividades, fundamapta-se am experiencias obtldos con- 

eretas, sem uma preocupação maior na sistemstizaçSo dos copheei-
mentos. 

Rese/=Va-se s prineircs s±e6 de ensino do10 grau 
a orgénização curricular sob a forma de atividades. 

• - 	firens,  Ae_ estudos  conSiste np integreçgo de conteúdos 
afins. Nb desenvolvimento do curr4eUio por" 	de de está-TO-á, as 
situações de experiencie tendem a é qgi]..ibrer-se com os conhecimen 
tos sisteigticos. 

Na organizrOlo curricular por disqlpQins  -6 aprendi-
zagem se faz predominantemente -sebre-conhooilmoníGs-sistegticos. 

As meterias que constituem o ntIcleo comum fixado pe-
lo Conselho Federal. de EduCaç'.01): COMUnIda-çgo 'a Enre940, 

(2) Estudos Sociais e (3) icianG-sy--que-pódutuser configteradas 
integralmente: 

O 
" 	Os nspactcm ou contel(dos particulares da cf_Kin meteria' 

;elosConSelhos Federal 
pela Escola, antes de sua 
nos currIculos.plenos sob 

• 

o brigat4rios ao nUcleo comuc, 
' COMUrtOiX!70 E EXPRESS710 -;ESTU-D481OCI'IS 

Lingua Portuguesa 	Geo 7rn fia; 
HislÁria 
ORGP,VIZAÇo So-
cial e Política 
do Brasil. 

citreT s 
A 	4,  

ciPnciesF
e
si-cpip e 

Bio36gisos 
M.tten.;:tice 



Objetivos do 3.--e 2g Graus 

'ObjetiVosdo 12 Grall ,' Objetivos do 20 Grou 

, 	. 
Edicrço Mor n1 . 13 Cf vi c r. 	-Religioso, Educrço Ar- 

tIstica, Educao :FÍsica e Prou'amas d 3 8Ad& 	encaradas 

formo Isolàdn, 'tas 'Corvletem-se junto aosfdemai-s. Componentes 

'curIsicsaltxxcs, foilMando um todo coerente é integrSdo'. 

As matérias tem seus objetivos e, os 06es- partieu-

: lares que' as compõem s-go considerados como funções ou instrumen-

tos peraró 'alcance destes 'Objetivos. 

Assim, A-se a artiCuleo entre os objetivos, dos mais 

gerais aos' mais especficosbára:Cterf;izendO a integroço do eiste- 

-ii 

1 Objetív, dawucgç:7i.Q 1,!reional 

 

letivos das matári-s 

• 

1 Objetivos operacionais i 

Cabe, também, ao Conselho RJ der al ,de - Edu cr o de- 
fcntr r, amplitude dai mpteries, amplitudes estas 	especifiào- 

drs em ternos de !desenvolvimento de programas!, mrs um nstebeie-

cimanto de posiçSo do nx5cieo no conjunto ,d0 .currículo sob o c.s. 

recto de intensidade e d:aç.e.  
A ci;pero á definida tendo em vista a carga hora 

Pie atribuída a cada série -do'lo grau e ao 2Q grau como um todo, 
discriminando-se apenas o total par vs 3 ou ;I- series ou° o Com- 

0-61A. 
Em relac?_;0.- .. intensidade, -define-se r, 17;:crte de e 

dueaçZio geral e formaço 	 em termos de /predominnein! o 

. 	caracterize 	 e. _eibertura! eurriculeres. 

Tombem hg refencia ,Auanta, dispo:44o do 

fi.30 comum ac, -Igodo currinvlef,:escanando..as mries-nos I 

•Ipurr cu].os planos do e nsir.!e..de..1,p- e 20 graus ct..mrior: para. tia me- 
no r ri;,litticle 	rter+3tdazt,ndo:. :iatlyt dada 1g arcas de estudo e disci- 

plinas: 
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1 

SÉRIES INICIAIS 
.-1 .  

Comunicação e Expressraio 
Integraç'ão social 
Iniftiu'do s Ciencias  

SI :2S FINAIS  	. 	• 	, s,- 	. 

ConumicaOço:m Lingúa rPtirtugüasa 
SstiltiOs Sociaiar- 
MateMtica o tiêncikg.. 

: 	 . 	;,, 
Currículo Dor .prgas de .,Eistudo§ :-.1. 

r: 	r 	• 

.• 

• 
e 

; 
20 	GRAU, 	r, 

• 

` 	• 

r•*-- Í 

.rf 

. 	• 

• , 

• k. 

• 

r 

• 

4 

.!•,-1••- v 

. 

: 	;). 

r 	•, 

Lingua Portuguesa 
Literatura Brasileira 
História 
Gedgrafir 
Matergtica 
Ciências 	e Biol1cs -.  

Ctirrículo por DIseiplittas 

Desta formas verifiíâ -s(1 
trdieionc rir1 d z, cPrort-Ji.f..-Irzr 	dUCt1 	3 	pfaces 

em consonancia com a realidade escolar. 

O fato 'de que a. 'terákintçá.ladé: educacional tatáideit.'n 	ca- 
radetex'iZada pela possibilida& 'de 'a&AOdaçOes, deStacr.-á'e uma va 
riaçSo na intensidade da educaçSo geir,4'al e formaço  esileciai.:, unia 

VO Z que terminalidade real, transitoriamente, vai condicionar a 
predominncia de cada uma delas 

Os diagramas abaixe esclarecem estas releOes: 
1•••• *MI MIN, 

.4"/ 
	.. 

% 
, 

(7 ". r/ „1"'/Fr•.--.,?:-;-...,-. .,/ -, ,,-,... 
•;,- 

„.../..• 
.f. 
4 

,--,-- •7.,,,  ,;, -.•;,./ 
4  

,,„, 
'•  
, .,,..>, ;. 
'. 

7. ;:. 5 

7/ 0": ,7/5  , •  

. Y/.  ., r'' :r(' • (/ ":7? . : 9  '" ' .: ,_ , 

	4 
,./ , V

/ 
' 	,.. ; .„. .";•",.., 

, 

ç-•'.  .„-- 	k' 
-• -''-- -' 	-1 ---,r- .  

:%.--:-  -<,,, >'''- 

• 

 

'íWs:í1;/---j;._':-------.-----il-?:<---ltT:--':14.-í:-':------'1:-------a>71-:'/'''::  
'.;:-> -/i -_,.: 

:... ......, 	...• 	... 

: - 

10 Grau 

Ed. Geral 

20 Grau 1* GRa  u 

   

) Formaçao Especial 

G primeiro diagrama evidencia uma situnOlo ideal, repre 
sentando a terminalidade no 2g grau, onde h uma exclusividade 1  
da educn50 geral nas séries iniciais de 10 grau, predominando 
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fias series finais, onde ,g aparece .:a. formação especial, que pre- 
domina no 20 grau. 

No diagrarsia, observa-Se uma situação em que,.....pela.  im- 
.ossibilidadelde umai.mpietia. ":". tação imediata das 	de.-Z0 grau?  . 

educação geral e exclusiva na-s. s4rtas iniciais do-10- grr-eyie- ----4 
"441  

ainda na$tegreu j'n 	formação especial, que ;predomina jáobre -a•r•gn-liÀc 
ducaçâo geral na altura,  da 	.s4rie. • 	!- H 	.í. 

Embora mão_ se4h uma Situação satisfats5rIa.., .pyr4teAgrei 
o aluno, ainda que de forma precario, deixe a escala com alquila 
iniciação ao trabalho.- 	 • • - 	•.; 

Um, 2studo da Lei, 5692/71 -em-  rvr1.--a-ç'i5o 	abordagem do cur 
rIculo leu a percebera real tentati.v.:_de partir, vigorosamen- 
tel  para um sistema educecio-nal, de 	e .22- 	graus voltado para as 
nele soída de s do Usa rsol vime ato 	T. 

'rendo em vista que a educaç:A.o e condicionante do desen 
Vorvimentot  o abandono do ensino meramente propedeutioo, a ado-
ção de um processo que valoriza progressivam@nte o estudante, 
dando terzninalidade `a escola de 20 grau¡- :,,reparando .3s tcnocos 
de ntvel médio qgte 	eniprdS(..is 	 '4t1blicas ne- 
Cessitam, significa um-c:que:cio:non-tente no cônjunto geral das medi 
das tomadas, objetivan0o-- ó -progi'eSni - e-rán64 iri  ccE e social do país. 
-Refe,z4ncia Bi bliogrÉti ca 	- • 
.7,..Exposiçrlo d3 Motivos i1 273/71 	 -Passariro 
fpLet k.692/71 
%..11d1zstArio do Grupo de Tabe.ltio,  -que ela borou o ,,nteprojeo 	f 

Reforma do EnSiho de lp, e 20 GRnuer ,...J. :Brnsf11-2, gos•:-W7* 
!eParler 110 853/71 Cn,  

7- 	- 

237-ád9"'°  

P-ArOCecUiln 2---1£Q 

• 

• . 	• 
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CENTRO DE ELUCAÇ'ZO 
CURSO DE LICENCIPITURA PLENA 
ESTRUTURA E F11 FOI 01\TP,M=C DE .TiNSINO 
PROFESSORA:: 1AaLmn ruas • 

PRINCIPIOS ORIENT ADORES  DO ENSINO  DE 15. ã a_GRAus. 

A escola de 1Q e 22 graus estrutúrase.  a partir das Dire-
trizes e Bases fixadOs pela Lei Federal no 5692/71. Toda lei guarda 1  
coerência e árticulTngo e, a interpretação de cada uma das suas idéi-
as se realiza face a principlOs que:lhe _garantem a unidade. 

"Pár isso, que'r o.  macro plane jatiénto a nível de sistema, 
quer o micro pranejamento a rtivel:,-deÁ inidade__e.nolarïmão se faz DeileY 
copa eficiãnCia seá o domlni6 copipleíO-  doer-princípios que ao estrutura 
ao proprio sistema educacional". 

Tendo como base os princípios-  de (1) --ATUALIZA050;-  (2) 1  
DESCENTRALIZAÇO, - 43) INTEGRAdOl• (4-) CONTINUIDADE--.R TEMINA.LIDADE;( 5) 
OBRIGATORIEDADE (6) CONCEIN1TRA010 DE MEIOS a escola de 3.0..,e__2g grau ' 

_ organiza .sua estrutura e funcionamento. 
(1) ATUALIZA00  
Dráo se pode perder 	vista que estamos 'vivendo numaso-N 

CiOade que enfrentamOS'rutaçOeS sociais constantes e, aos educadore4 
particularmente, cabe-  iiCet..tar e participar desse mOvimento\renovador,' 
erguendo a educação acima da rotina, do comodismo e da ,it.flexibilidade, 
a fim de que possa ela realizar as tarefas que o próprio futUro da hu-
manidade dela esta a eXigir.-J 

s aberturas e avanços contidos nas disposições. trazidas 
_ pela ,Lei 02 5692/71 permitem a---constante .textovaçã_o_ dos sistemas de en-. 

sino. Atualizaçgol:  portatitOln rere-seLÈt'pà.èzribilidade do sistema de ' 
ensino introduzir inoVaçOes progressivas, de acordo, -Oni, a- realidade re 
gional que se lhe apresenta, adaptando as dis_PosiOes da 'atual lei de 

,-:,..ensino 'as necessidades e pecultaridades da cada região. e. ao  tipo de a-
1:uno,,a. atender sempre tendo em Vista as solicitações de uma sociedade 
em constante mudança. 

Esse princípio possui um sub-priricIpio 	EQUALIZA00 
prevê a correção das,disparidades regionais em termos de educa-

(elo. A Lei nt) 5692%71 prevê ttimplantaçãõ -gradativa do ensino de 111 e 
. graus em todas as rràii.teã do:  PaIS, a partir das :CondiçOes e peculi2 

ridades inerentes a cada'üãk: Ora, hum'. P"alá' de tamanha imensidão como 
em- que, praticamente to-dós os-' estágios` em termos de desenvolviiento e-_ 
ducacional podem ser Enidiitrádos, séria Impos-dvel desejar-Se, que ano 

estrutura de ensino preto gizada fosse,  implanta-da. ao  plasmo tempo, em 
todos os lugares. 'Assim, tendo em vista bustar-se a ctorEição destas t 

IN' 

,disparidades, cabe ,a Unigó atuar supletivamente ou. complementarmente,' 



2 
ofecerendo assistncia técnica e financeira 	re as 	gilies carentes_de . 	_ 

recursos materiais e humanos. 

(2) DESCENTRALIZAM  

Pelo princípio da descentralização, a escola de 10 e 201  

graus tem possibilidade de , a partir dos aspectos fixàdos pela Lei 

n(2,5692/71 e pelo Conselho Federal de EducaçãO e-, considerando ainda 
as normas educacionais do Estados  montar sua estrutura orgacional a-

ptoveitandOseus recursos e disponibilidades, atendendo ás caracte - 

risticas e necéSSidades da população a qual se_destina. 

Portanto, a descentralização aqui referida não se coloca 

numa perspectiva de totalidade, mas sim de reveste com característi-
cas -de descentralização articulada, .onde os 'Estados, os Municípios e 

as escolas possuem certa liberdade e autonomia para organizar o seu 

Siatema de ensino, visando atender ;s peculiaridades de cada região, 

;s condições e características de;cada estabelecimento de ensino e ;s 

diféreMas individuais dos alunos. ,,Diz-se que a descerktralização  

"articulada pois que se tal autonomia se faz presette para os siste -

'mas de ensino possam adequar o tipo de educação a adotar consideran-

do suas reais características geográficas, culturais, sociais e eco 

nOmicas, também É verdade que a liberdade que lhes e conferida não ' 

deve-ferir as direttizes, princípios e normas objetivados pela Lei 1  
no 5692/71,:a fim de que possa haver uma.  unidade nacional em termos 

de educação _ 	. 
(3) Ir TEGRAZU • . 	 . 
O principio de integração apresenta-se em duas dimen - 

soes: 

a) Integração Horizontal  

Aintearqção horizontal-caracteriza-se pela idéia de 
. 
u 

es- 

cola nica.. Assim, o que a Lei no 5692" vemá -pteconizar e-"ám ensi- 
no 

      ,y. 
comum a toda. populaçãd". constituldo este por uma baSe de eddtação 

geral e outra .de fotmação especial.. • 

Antess .tiiihamos umaeacola secundaria'
. 
 que preparava para •  

uma universidade e uma escola tecnica que preparava parao trabalho. 

Mas na prática,,ne.fihuma das duas chegava a réalizar com plenitude es- 

ses seus objetivos. 
. 

O que se ,  retende, agoga, e 	ensino um 	comumi um ensino / 

que preParejpara a vida e paraa continuegtoade estudós, exterielnan- 

do-a,dualidade entre "escola para a universidade" 'eflescola:Para 	Eì • • 	•, 	• 
trabalho" já que formar inte¡raimenté o aluno - objetivo gera' db ' 

nr 	• 

proceJ3o educativo,- 
é 
signinca desenvolver-Ihe Capacidades; -habill- 

dadese potencialidades . necessárias para 	o mundo que o cerca, . , •. 
,adapatr-eq_a,ele p_peIe atáar. de forlrodutivã. E isto só pode ser 1  
cónseguido na medida em que se possa articulai a'cultura geral ; 

formação especial pois que uma e outra estão intimamente'ltgadas, t 

• 

• 

1 
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- sendo ambas indispensáveis no mundo de hoje: os- conhecimentos de CuP 3'• 

tira geral fundamentam as praticas de formaçSo• especial e são, por ele.. 
refõrçados e melhor compreendidos. Por exemplo, em atividades de Ini-
ciaçãoCie/n.1as, o aluno conhecera o que e unia semente e, em Prati 
cas Agrícolas ele acompanhará o seu drescinntntcwrTembem os conhecimen 

-tos de unidadEr,de :medida desenvolvidos em Matemática nestas mesmas a-
tividades ,de -praticas Agrícolas são necessarios :para medir a madeira 

• 

usada na construção -de uma encubadeira, _de uni bebedouro ou de viveiro 
Peara passaras. 

B) Irtegraç,ga Vertical • 
Como a vida 'moderna esta cada vez mais complexa, difícil 

:mènte-alguem poderá assimilar os valores de seu tempo e aprender uma 
atividade produtiva de forma eficaz -seu uma forração escolar mais am-
pla. Dominar contendes de educação geral e de foíimação especial.neces 
• 

sarios a vida atual, exige uma permanáncia _mais longa na escOla.. Dis-
to decorre _a ampliacjo do ensino basiC61 furid-a-Méttal. assim, a intes":3 

,grakgo entre o antigo primário e ginásio, originando a escola de 1Q 
- grau surgiu a_partir de:uma necessidade, já que o desenvolvimento T 

sÉcio!•econ'Or.ido vai incorporando, na força de''trabalbio e de consumo, 
grande parte da popu.1-ãção' --que---ante-s) pertanecla ; margem desse proces 
80.€ que agora passa .a exigir uma maior kmelhor educação. 

- senvolve-se atreves de oito` Serres centípUas, numbloco &doo de es-
> De acardo com e , Lei no 5692/71, o ensino de 1Q grau de-

tudos, dentro do qual, o aluno..  avança da acordo Cena as;suas caracte-
rísticas prOpri'aS,_ sem encontrar bari-eiraa que ittifieultan ou entra - 
vem a sua vida escolar, como 	anteriormente- -come existá.ncia 
dos exames de. adnissa'a'6 e com 	ijnexistencia dos estudos de recupe-
ração obrigat6ries. 

Assim, a dimensSo vertical-  do princípio de integração  
será consegáida atravesd da ._articulação,_ ne_sistema educacional, en- 
tre o ensino de 10 ~grau com o' do 20 grau, 'de - tal modo que a escada ' 
da escelarizaç'ãose constitua num todo ':contínuos a .escola de 1Q grau, 
coMposta de oito séries, formando um,bleco único de,,eStuflos, seguida 
da escola de *22 grau, compesta de tres-au quatro, srigst _apresentans,  
do uma sequencia ininterrupta de escolarização.: 

(4) CONTII\UIWE ã TERMINAI:41)4_0E 
• 

escola brasileira devera ser dinamicamente terminal e 
contínua e e pela educação geral e pela formaçao especial, variando 
em intensidade, de acordo com o grau de ensino e oblétiVes, que o a-
luno alcançará uma formaçgo no duplo sentido de continuidade e termi-
nall_dade. 

A continuidade de estudos lhe e garantida pela educação 
geral, em cujo conter-to os conhecimentos são inseridos.  -corro objetivo 
de proporrionar .11.p embaeame r,ito de cultura geral, de conhecimentos ' 
básicos e fundamentais indi spensaveis. A terminalidade . e alcançada 1  
pe3.0 	 de 	- 	E 	 raro -: . -2,-xtc.. 	fcr- 

_ 
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pelo_ alimo, atreves de-  conhecimentos inseridos num contexto de for- 
- maço eapeCial que assumem características diversas: de iniciação pa- 

ra o- trabalho, reroradora g 1-.-'forçada pela sondagem de aptines, 
• no ehsino de 10 grau e dp habiliteçáo profissall  o ensino de I 

20 grau, 	 _ 

As-SIM,-  ao lado de ConheciMiPtbs-: b;sicps ptojpOrcionadás 
pela eNiCaçãàgéral, oferecendO- aoà- alunoa cOndiçtés Para e conti-
midade de éstüdos em niveisUlteioreS, deade'biPlèio da patbla-
ridade 11 preocupnção em identificar interesses, aptineS¡'halpili-
dadese características individuaitu- provuranda'stuar em que ramo, 

'ou tipo de atividade, ó indivIduà - podera ser pais eficiente, parti 
pipante adaptado, visando prepar;-jo, j; no 26 'grau, ao exerÍcio 
-de uma ocuppção, com possibilidade de ingresso no mercado de traba-
lho. 

OBRIGATORIEWDE 

- 	 1k qQflSt.tu1ço Brasileira, vigente desde 1967 determina 
que o-ensino seja ,obrigat6rio para todos, dos. 7 abs r+ anos, e gra 	411è 
tuito nos estabelecimentos oficiais ( artizO„ 176 §. „30, II) 

cleterpInação (obij_gat6ri,sda_de:.  da permanância na es-
• cola de -crianças e - pre-adol.esceptes. de. 7 a 111- anos), demonstra 	o 

reconhecimento _de que- È indispens;vel a cada brasileiro um:-  alai:lio- •  • • e 
de eclucaça°:: no  - so. para\ _a auto-realizaçao do indivíduo como para 

- - 	o .desenvolvimento do País. 1 dinamização desse-  preceito constitucio-
nal ;É de reePonsabilida:',2- tanto do, poder pilblicol, como da ipiciati-. 
vt• particular?  -envo.lvendp uma po-responsabilidade do Estado, Muni-
6tpxo, -pais?  professere-s, empresa e toda populeção, na Preocupação 
de oportunizar ao maior numero possível de brasiletros, o_ exercício 
o direito a educação nos,- nlveis mínimos. estabelecidos. 

(&),corcrspnwn DEMEIOS 	 . , 	 • 
- çP 	Le1E -1102 ;5692/71 tradUz - o princpio oda conceptração de 

mios Cdmó tia  plenaJtuizéço 'dos -:reaursos materiais .e, humanos 
sem duPlidaçã-o de «elos pare fins idangcos lOg equivalentes% A 

dilplicaço "e dispersão. de r,,,_!d,gg apulam trodos os es 
forças pare a CXp sOdoensino, dificultando a  13;(04;Lpria,.,0.9.s sre — 

cursos humanos e a efiçci do processO .edUçaci9nel. 
Is to quer.. dizer que 	 C bá rarIssi me s eme 

_ 
ce0eP, poder a cumprir a ,1,,Çi em toda iLsua plenitude se pretender 
operar ,issraada, farzp.d.o-se necessario Sua integi'açãb doi outras es 
opla-s,pia-com,..outros. serviços, ou instituiçoes da coMUnidade, a ff' 

_J  de que melhor-  se possa atender as funçoes do PribcbárSO'èduCacibilal. 
Por que, cada escola. deve possuir o seu campp-de--té  

= I ,  
• o seu ,.labor:atorip. 	 P seu anfiteatro? as sias oficinas? 

' 	-.Mesmo- nos,,palsesrmai.5 ?0,143ntado s - essa dui-)3fieaç'éfo Ciemeios hão É vi 
vele escola ut.tJ.iza outrs instituiç tes existentes na &bruni: da.' 

• de para desempenhar as suas atividades.- 
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CEPTRO DE ELUCA00 

CURSO 1-)E LICENCIATURA PLENA 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ,EYSINO 

PROFESSORA: '111,MA NUNES 

TAREFA 

ROT"EIRO PRA EXPLORA00 DO TEXTO 

QPresOlte roteiro para estudó de texto e proposto para o - 

PorPlnizer a VoC'è_a possiMlidnde de adquirir informaOss relativas 

aos princípios que orientam e formulação das Diretrizes'e Bases pa-

ra o Ensino de 10 e 20 Graus. 

Ele oportuniza uma análise em profundidade dos aspectos te6 

ricos de cada princípio e requer que você atue de maneira criativa; 

reorganizando as informa0es e procurando solucionar por si mesmo as 

dúvidas. 

Voc'è deve: 
1 . Ler atentamente o texto registrando as indageOes que: 

surgirem. 

2 . Discutir com o colega as ideias teóricas apresentadas e 

as indagações. 
3 Caracterizar cada um dos princípios orientadores. 

4 Identificar na realidade educacional, situações que evi-

denciam o, atendimento aos princípios. 

5 . Relatar por escrito uma situação relativa a cada prin-
cípio. 

• 
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Partindo-se, portanto, do principio de concentr4go de 1  

meios efetivada através da conjugacgo de esforços.entre instituiçOe 

educacionais e recursos da comunidade, e possível: 

- a reuni;;o de pecrienos estabelecimentos em unidades mais 

amplas. 

- a organizaçgo de centros_interescolares que ofereçam ' 

serviços comuns a vrios estabeleciffiàfb-de ensino. , 
- á entrosagem e intercomplementáridade dos estakelecimen 

tos-Aeensino entre ti ou com _outras instituições sociais, a fim de 

aproveitar a capacidade ociosa de uns para suprir deficiências de I 

outros. 

1 

• 



• 

foi C1) p 1301115 

takyi o 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CEITRO DE EDUCAÇÃO 

DISCIPLINA ESTRUTURA E FUNCIONAiMITTO DE E' SINO DE 12 GRAU 

CURSO DE LICENCIATURA COT2LETUITTAÇÃO PEDAGÓGICA 

PROFESSORA =tu FERREIRA _JNES 

PROGRAMAÇÃO 

1.1 - Situar a disciplin-1 ao contexto de formaçao do aluno.. 

1,2 -,Possibilitar ao aluno conhecimentos básicos &obre a disciplina. 

1-3 - Destacar edeaenvolver aspectos significativos do Sistema de Ensino. 

1,4 - Familiarizar o aluno com a estrutura da. Lei NQ 56 /71, fornecendo antes 

conhecimentos sobre a situaçao educacional anterior a Lei. 

1.5 - proporcionar ao aluno uma visco da Organizaço, Estrutura e Funcionamento 

do ensino de 12 grau de acordo com a politica educacional vigente. 

1. - Desenvolver no aluno a capacidade de observaço e a atitude científica 

ante os fatos educacionais, a fim de que ele se sinta co- participante 

do processo educacional. 

2 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

2,1 - Noçoes introdutorias sobre sistemas 

!,2 - Sistema Escolar Brasileiro 

2.3 - A Lei IN 5692/71 

2,4 - Estrutura e Funcionamento de Escola de 12 grau no Estado do Para. 

Se CALENDÁRIO 

3.1 -Período de realização,,.%semestre X5 Y7 
3.2 -Dias letivos: 

3,3 -Carga hor;.ria ; 45 horas 

3.4 -Dias da semana: 

3,5 -Horario: 



4 - ESBOÇO DO námODC 

A apresentaçao• dos assuntos far-se-a com o uso de aulas expositivas e discussoes 

O contendo será desenvolvido por meio de. trabalhos individuais e em equipe, leitura 

e analise de textos legais ou relacionados ao assunta, estudo dirigido, seminariós, 

pesquisas, leituras dirigidas de alguns documentos Usicoa e outros procedimentos, 

buscando sempre a participaçao efetivados alunos. 

5 - AVAuAÇÃO 

Ae formw situaçoes e instrumrntos de avaliaçao esta° adestritos as estrategias 

e tecnicae empregadas para a operacionalizaçao• da temática em Fone dif.erentes defini- 

çoes instrucionais (padrões mínimos do rendimento na processa ). De qualquer maneira 

ela di've ser cooperativa, e diagnostica para efeito de reforço (feed-back) 	de 

aprendizagem. 

HORÁRIO DE AVALIAÇÃO ; 1° C P C 	-"(.0  

2° C P C -e s eG 11,4  
C E F 	(342  T7-5 

4. BIBLIOGRAFIA 

6.1- Niskier, Arnaldo - A nova Escola - liloch editores 

6.2- Brejon, Moisés - Estrutura e Puncinnamento do Ensino de 1° e 2° graus 

ED. pioneira 	 • 

0.3- Brito da Silva, Eurides- A Eecola - Bloch Editores 
6.4- Garcia, Edilia e outros - A Reforma do Ensino de 1°e 22  graus -LISA editora 

6.5- Vasconcelos,Pe Jose - Le:islaçao• de Ensino 

,4.7- Barros, Samuel - Estrutura e Funcionamento do Ensina. de 1° grau - - ivraria 

Francisco Alves Editora S;A 

6.6- Garcia, Walter (organizador) - Educaçan Brasileira Contemporanea: Organizaçao 

e Funcionamento. Ed. NCGraw-nill do Brasil, LTDa 

Schuch, Vitor Francisco -Educacan- no b BrAckil - lkivraria Sulina Editora 

• 640- Pareceres e Resoluções do C F E 

6.11- Resoluçges do CEE 

6.12- Serie Ensino Fundamental DEFILEC 

6,13- Serie Ensino Supletivo DSVNIC 

4.14- 	,5-£ 40---11 1 

• 
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mas, devido ao excesso de  cuidados, ou deficiõncia dos mesmo, por parte dos seus 

mentores. 

1. Adolescentes da Classe Rica ou de Acentuado Prestigio Social  

Estes costumam ter uma adolescência mais longa e mais cheias de proble 

r\' 
CN 1  

c • 
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UNIVERSIDADE. FEDERAL DO PARA 

DISCIPLINA.: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

PROFa.: ELIETTE MARIA LINS AZZOLINI 

INFLUENCIA DO MEIO SOCIAL ESPECUICO  

A crise social porque passa o adolescente pode ser apreciada, também, 

com relação ao meio restrito a c asse social a que ele pertence e na qual vive, 

dentro de uma cultura. 

Esta diferenciação e.  mais palpável em culturas mais complexas e mais 

desenvolvidas, que se estruturam em classes sociais. ÇWLA 

Nota-se que a adolescência recebe maior ou menor atenção, segundo a ponAoreu  

siçao socio-economica a que ela pertence. As classes mais favorecidas, comumenter441—

proporcionam uma fase mais longa de preparação ao adolescente, do que as menos fa 

vorecidas. 

O  adolescente pode apresentar comportamento diferente, segundo a posi-

ção social e econõmica de sua família. 

Assira, de :aedo geral, podemos distinguir adolescentes de classe rica 

ou de acentuado prestigio social, de classe média, de classe proletária, de clas-

se rural e de agrupamentos marginais ou favelas. 

t 

Os chamados play-boys, lambretistas, os constituintes da tão propalada 

juventude transviada, por exemplo, são provenientes, em geral, desta classe social. 

Estes pobres rapazes revelam, via de regra, deficiente assistência afetiva ou ex-

cessiva assistõncia desta natureza, suplementada com a econõmica... Estes adoles-

centes, são na verdade, autênticos desamparados da família que os cumula de faci-

lidades e os abandonam ã sua prSpria sorte, no meio das mesmas. Rapazes criados na 

mais absoluta irresponsabilidade e têm os seus mínimos desejos satisfeitos, porque 

são criados (não educados) como autênticos donos do mundo. 

Este tipo de adolescentes se convence que tudo existe para reverenci 

lo e satisfazõ-lo em seus mínimos caprichos. 

-------___ 	
O que impressiona g que muitas autoridades passam a agir conveniente-

mente
_ 

 com este tipo de comportamento social, e que os pais não sejam responsabili 

zados judicialmente pelas estripulias dos filhos. 

Esta falta de repressão é que dá ao adolescente a convicção de um con-

luio generalizado, com base em poderes sociais inesgotáveis de que se julga possui 

dor. 
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Tivemos um aluno, filhe de tradicional família, que não compreendia 

como g que podíamos advogar a igualdade do preto com o branco, chegando mesmo a 

dizer que nunca admitiria, eu sua casa, que o filho da sua "ama de leite", pre-

ta, tivesse os mesmos direitos dele, que fosse igual a ele... E que o preto exis 

tia para servir o branco. 

Contou-nos uma jovem que detestava o colégio em que estava estudando 

porque havia uma colega filha de pais riquíssimos (de vez em vez concorriam, com 

dinheiro, para certas obras do estabelecimento), que tinha o direito de fazer o 

que quisesse e contra quem fosse. A cada falta cometida por esta colega, e que 

chegasse aos ouvidos do Liretur do colégio, este justificava-se por todos os meios 

e modos, declarava — quando não havia possibilidade alguma de defesa, que ela , 

realmente, havia errado, mas o fizera com tanto engenho e arte que até merecia 

ser premiada pela habilidade demonstrada... 

Constatamos outro fato impressionante, neste sentido. 

Uma aluna era filha de um dos maiorais da política. Esta moça se per-

mitia entrar na classe e sair quando bem entendesse e tinha sempre a direção do 

colégio para criar situações que justificassem tal comportamento. Era preciso ver 

como todo o ambiente administrativo do colégio se transformava para permitir e 

justificar todas as excentricidades e pirraças da tal aluna! 

I_ um práiade de jovens se arroga o direito de praticar uma série de 

atos, em prejuizo próprio e de outrem, como se a sociedade fosse um usufruir ir-

responsável de vantagens. 

Não queremos, em absoluto, condenar estes jovens, estes pobres jovens, 

que são mais vitimas do que responsáveis dos atos que praticam, da vida que levam. 

Os responsáveis são os adultos que os conduzem, inconsciente ou criei- ? 

nosamente, a este tipo de comportamenta_alo- 
	 77 

____ 

São vitimas de pais que os abandonam ou por falta ou por execesso de 

cuidados, e vítimas, também, de outros responsáveis sociais, que se curvam diante 

dos poderes da economia e da política, em  addlcaçao vergonhosa de seus deveres de 

educação. 

Os adolescentes de classe rica, ou de acentuado prestigio social, são 

( 

mais desenvolvidos socialmente, rebeldes, autoritários e independentes. Dão geral 

mente, muito trabalho, nos colégios em que estudam. 

Sã;;, em média, mais inteligentes que os demais adolescentes, isto, tal 

vez, devido 71s possibilidades de melhores condições de vida material e intelectu-

al, bem como as melhores oportunidades de educação que lhes sao oferecidas. Dedi-

cam-se mais aos aspectos e têm vida social. 

2. Adolescentes da Classe Mídia  

Os adolescentes da classe mídia, de modo geral,sio mais bem comporta-

dos, mais tímidos e menos independentes do que os da classe anterior. São,porgm, 

mais esforçados, pelo que costumam brilhar nos estudos e mesmo_no trabalho. 

Estes adolescentes são, quase sempre, as esperanças da família, uma vez 

que os pais querem que os filhos galguem posições sociais mais elevadas, de manei- 
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ra a melherar a posição da familia n3 escala social. Recebem, 'às vezes, estímulos 

excessivos;  para chegarem a ser alguem,-wven-d-ér na vida ou elevar o nome da fami  

lia, etc. 

O vencer na vida, neste caso, e interpretado no sentido de ganhar mui-

to dinheiro ou de galgar os postos de mando principalmente na esfera política etc, 

visando, sempre, ao prestigio social. 

Erram estes pais ao darem ao vencer na vida o sentido de o adolescente 

conseguir realizar-se como personalidade, ter profissão, constituir família e ser 

um elemento útil sua coletividade sem esta preocupação e mesmo ambição de pree 
- 

mlnencia e de poder economico— __ 

A família da classe media, não raro, em desejo de ascensão, realiza es 

forços e sofre privaç3es, a fiu de que um filho estude. Ë com orgulho, então, que 

o dizem os ;:ais que têm um militar, um sacerdote ou um doutor na família. 

Os filhos da classe media são, de modo geral, os que mais sofrem na a- 

dolescencia, uma vez que as suas necessidades são mais difíceis de serem atendi.-

das. Sofrem maior controle, tando da família como social. As moças, não raro, a-

brem mao de casamentos, devido ã posição social inferior de pretendentes que não 

 

se enxergam... em pretende-las. Alem disso, nesses casos, toda a família passa a 

fazer frente contra ) casamento que não ajude a galgar melhor situação social... 

Estes adolescentes, tante,  na escola como no lar, costumam apresentar . --, / - / 	(") 
(- comportamento social mais ajustado. São, via de regrai_maip cordatos„obedientes) 

1-ode ocorrer com estes adolescentes, que queiram imitar os play-boys, 

isto para desespero da família, que passa a sentir-se humilhada perante os ami-

gos e conhecidos, com relação ao comportamento dos filhos. 

O drama econômico e acentuado nestes adolescentes, pois querem parecer  
- 

e nem sempre tem com que. As despesas com as aparências, que os filhos precisam 

ostentar, quase sempre comprometem o orçamento familiar. 

3. Adolescentes da Classe Proletária  

Estes adolescentes parecem apresentar ima aceleração nos seus proces-

sos evolutivos biológicos e sociais. Estão como que em uma idade social adianta-

da sobre a idade evolutiva ou cronológica. Começam a trabalhar, por necessidade, 

logo após a escola primaria ou mesmo antes de termina-la. Tornam-se adultos mais 

cedo, com encargos económicos de ajudar em casa. 

Estes adolescentes recebem pouca ou nenhuma orientação para os seus 

problemas de adolescência, bem como definham espiritualmente, por falta de estí-

mulos adequados por parte do meio em que vivem. As preocupações que incidem so-

bre eles são as de caráter imediato e pratico, de luta e de sobrevi-vencia. Antes 

mesmo de terminarem a escola primária já começam a entrar em contato com os pro-

blemas da vida adulta.)  Não tem, praticamente, adolescência 7 9 

Apresentam, quase sempre, entre o período que vai da escola primaria 

ate ingressarem em um oficio ou em algum trabalho lucrativo, uma vida um tanto 

e respeitadores. 
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turbulenta, pelas ruas, onde costumam passar a maior parte do dia. É nesta viv2n 

cia com a  rua que se introduzem, precocemente, no aprendizado de uma série 	de 

comportamentos adultos. Passam a beber, filmar, jogar e a manter relações sexuais 

muito cedo. 

Nota-se, em boa parte de famílias proletárias, o esforço notado na elas 

se média, para wue os filhos melhorem de vida, parqagikp21212212pg.o me-

nos, para que não venham a ter a mesma sorte dos pais... 

Mas, em outra parte, nota-se o abandono quanto a esta preocupação, a-

ceitando como uma fatalidade a própria condição devida,12ão inspirando nenhuma 

ambição de melhoria nos filhos. Nota-se, ás vezes, a preocupação de o filho com-

pletar o curso primSrio, mas que o faça logo, pois precisa começar a trabalhar 

em qualquer coisa lucrativa, para ajudar em casa. 

Estes adolescentes são, quase sempre, pouco sociáveis, um tanto agres 
... 	 . ... . 

sivos e sem preocupações espirituais ou intelectuais. As exigências sexuais do 

a constituir motivos de maiores preocupações. A adolescente á mais vigiada pela . 

.... 
adolescente são, geralmente, logo satisfeitas, não chegando, assim, este assunto 

... 

'familia. Casa-se, quase sempre, muito moça e com o primeiro pretendente que apa- 

rece. 

Os adolescentes proletários, de modo geral, são famílias carentes de 

afetividade e de proteção por parte da familia que praticamente, não toma conhe- 

imento de suas necessidades pessoais. 

e 

)2 
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Universidade Federal do Pará 
Centr6 ' de Educa*, 

CUrso de Licenciatura Plena 
,DiSciplina: Estrutura e Funcionamento de Ensino de 20 Grau 
Professora:.  Orna Nunes 

O ENSINO DE 20 GRAU: OBJETIVOSLFUNCOES E CARACTERISTICnS 

Com advento da Lei5692/71, surge no Brasil o 
ensino' de 20 grau com caracteristicas e funçoes relevantes dentro 
do plano político-social brasileiro. Tem como objetivo-a formação 

:integral do. adolescente, atraveá do desenvolvimento de suas poten 
cialidades, numa perspectiva tríplice: 

-um aspecto individual de auto-realização; 

.-um outro, individual e social, de qualifica* 
para o trabaihO; 	 • 	 r& 1-4) 

-e um terceiro, predominantemente zum-~,.. de pre-
paro para o exercício consciente da cidadania. 

O segundo grau., na estrutura educacional brasilei 

ra, e, .mais que simples aperfeiçoamento do primeiro grau ou mero,  
fbrnecedor de' clientel para, o terceiro. Educar o joydwintegral-

mente e desenvolver as trás dimensões antes referidas. Para este 
grande objetivo, a escola tem que se organizar para novas funções, 
'uma das queise preparar para o trabalho:ufançto de terminalida-
deu, e a outra, cfue não se pode perder de vista,' É a de pOssibili 
ter ao educando a consecução de objetivos pessoais mais: amplos: 
"função de continuidade u. Duas .grandes funções, para uma escola 1  
nova, face a novos objetivos educacionais. 

. Entre ambas as funções deve haver complementari-
dade, já que constituem partes de um mesmo todo: 

-forma* profissional, constituindo dimensão 
da persOnalidade.do jovem, parte integrante de suas preocupações 
e de sua visto do.  mundo; 

_educação geral, objetivando cultivar e desenvol-
ver Sua inteligencia, a fim de colocá-la em harmonia com a vida. 

P grande complexidade do momento educaciánal bru 

saleiro reside no assumir destas funções, implantando o ensino 

de 20 grau no Pais. Constitili;)pOrtanto, essa tarefa, um vereàdei-
ro desafio 'as escolas médias de todo o territ&rio nacional - elas 
tem de refaier-se no todo, para fazer-se segundo grau. 

• Ensino de 20 grau pode ser visto, sob dois ;n-
gulas. De um lado, o oue oferece as habilitações em nivel de tec 
nico e de auxiliar tecnico, de acordo com o proposto no Pareper 

C\ 	/10  45/72; de outro, o que oferece habilitações Igsicas Parecer 
no 76/75. 
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O primeiro assegura um carater. formativo -Iwofissio 

nolizrnte. Formativo; porqUe viso integrar o educando em sua co= 
lOCol, na sociedade n4lcionol e em,seu tempo historico; 

profissionclizonte, porque capacito no exercício de uma profisr. 

soo, inserindo-o no forço de trabalho. 
O segundo, ,também formativo-profissionalizante, acres 

cento um Outro conceito de. habilitação pArfissional:flum preparo 
básico poro iniciação o uma, grei especifica 'de atividade em ocu-
poção 'que, em olgunsr:casos, só de definira após o emprego". Tra-

te-se de mais uma opção que, o partir de uma sólida educa4ão ge-
rai, possibilita ó ingresso no mundo do trabalho ou e.conti.nuide 
de, com ume melhor perspectiva, em estudos superiores. Esta mode 
lidade de habilitaço centro-se em conhecimento tecnológico bási 
co e amplo de determinado Érer com uma porte operacional reduzi-
da, a ser reolizrda em salas-ambiente ou laboratórios específicos 

O novo conceito de hobilitrço está fundamentado na 
constatação de que dificilmente o escola poderá habilitar o indi 
viduo poro o exercício de um- ocupação apenas. Na pratica, a ocu 

d' 
peça° só se defind após, o conclusgo,do curso, por ocasião do em-

prego, com treinamento profissiobol. 
A partir do estabelecido nestes dois Pareceres; os 

elunos de 2Q grou podem escolher entre tres opções de estudos em 
"nivel de tecninc, de.ouxilior técnico ou de habilitação básica 1  
assim carocterizadrs: 

.-em nível de técnico 	preparo paro o exercício de 1  

uma ocupação que' envolve maior soma de conhecimentos técnicos, 1  
complementados por uma grande porte operacional; ' 

-em nível de auxiliar técnico - preparo pare o exer-
cício de 'uma habilitação _parcial que requer menor soma de conhe-
cimentos específicos dessa ocupação e igualmente uma menor porte 
operacional_; 

-em nível de habilitação básica - preparo para deter 
minada Éreo de atividade .rue requer conhecimentos tecnológicos 7  

basicos,e amplos, sem previa defini.05.o em relação 'a ocupação na 
empresa. 
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TRE7os 	 52/74Á po CF  

NET,.1TON ITC,UPiRA 

A prOfiásiMlálizáçgo do ensino' de segundo greuj.  princi- 
pio baSiler da Lei 	2/2.';-  consd_tui, ao illásmo tetpo, u6 drós pon- 
tos mais delicados e complexos que tem sUscitado r-eaçt4à negativas 
Wjà . db. ponto'de'Vistà'do'hnelcettti•sej.a.do- pontb.ds.vista das' 
dl.flculd.a.des de sua epliceçSo pr'Atica., 

alma perspective inale filosOfical  alguns dol3 crticos d 
• v{ I 	(.1;  reforma do ensino de .segundo grau entenden que ovicio fundamental 

lei reside em seu ideal uprOgm;tico e^ utilitarista",que Se con- 
;-1 

tap3e fontelmente,p uma autentica formaçáo humanista. dOnsidera-

,,r_l t 	Pespor outro 	 profissionalizeçr oompülsoria estaria 
destruindo .a simesmak.'„, y ,  

Condena-se a Lei porque no permite ao, aluno optar por 
una pura educaçgo geral independente ,de qualquerSuelificÇo prof 
sional. Afirma-se que a realização sinUWnea-do ob-jegya de forma- 

,*. • çgo geral do adolescente e de uma formaçgo especializada um com-

promisso efetivamente trrealizvel« . 

Na raiideódás essas crIticas ngo sei'' ãificil encon-
trar-se a aceitaçgo mais ou_ menos•implIcita da clássica separação 
entre humanismo et4cnical  cujas origeng.remontem 'a.cultura'heleni-
ea e. inspirou at4,5:nossos,dias, a tradiçàoedWgicb da.escola se- 

"( '-'tunã.;ria na civilizaçgo ocidentalb•O PareceXíMo• 45/727 -ao fixar os 
;* ---m.fnimod das haldaitaçUsofissitnaisi j/; disptirar-9.7- Probema pa-

ra rei jetar tl falsa entinomia enter ,teenclogda e humenismo. A esse 
respeito citava 'e .terto de Françols • &Isso, ano ..qual, s 	entua que 
integração cultural da:tectitarnSo se impe aPenas Para,o bem da 

cultura; 	a condição eesencial para d integraçgo.da'enics em nos 
sa• civilLze4go..no.sent.i.5o,dp.euthltico progpsspo, do . tpnrn 	da hu- 

• e' ************ • • 	"f • 9.111 eriï, 	  

Se toda'eáucaçgo humanista hg de ser integre,4 porque, 
promovendo-  o desenvolvimentoda, essencja do homem naplei4tude de ' 
suasdimenses," no poder confinar-de exclusiva f'Prps49ntelec 
tual sem rima relação comomundo do trabalho.: ,, 

Toda educação temos por objetivo ensinar O hotiesi• a bem T 

• 4 
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Pensar. Mas pensar para o hometn não significa apertas :Uma .cantempla-

ção de essências ou um especular sobre a naturezaI OJKOmet' não É pu 

ro intelectc cotteftahtivo, rad um ser caie necessita transformar seu 

ambiente nathral pgiíg Oklik 	mündo otde podsa realizar-se plena w 

mentes Há, portanto, no homem, o eMercIclo de utrl pensamento operató-

rio, dó behdjükritoAkigi'co que lhe abs oltitamente essencial. conhe¥ 

cet e Pezel' do dimeribtes t¡ue 	 própria essência do homem 

Não 4 someli.lie pelo peksâmehto taro que o homem entra .em relação 

com-,. natikeza, mas também_ pelo trabalho enquanto a atividade pela 
Age' .0,homem realiza em si. mesmo a mediação entre a espécie humana 

natureza. 	  

* **** 	*********** pffl94.11941e4 ******** 01450459411100 ** ** 60011451141.04,40áf 

Numa educaçáo, qüile vise o homem pleno'hão Podéliaver Utta, 

linha de demarcação rÇgida entre O ensino{ geral e 'o-ensino' 

,Onal. O primeiro, Como' bem' obbervou. Hugh 'Mrarren,.: tem por objeto cul 1111 
eivar o àidibitá fiin de ó' por em hártonia tom' o mundo. 'O segundo, 

Visa modificar o mundo material para qgb .melhor respondi as aspir2 
"f,t 

OéS doi 	 _ Assim il'ÉeparatãO -entrá a ,-iiialubaÇãO teindada sobre 

Uma áUliurá' 'gerai leti4a4- cieheiaa,',artas' = Lá' formação profisé 

sional se torna cada vez mais inconcebível na sociedade contemporlà, 

nea. 	bast a que .o ibdivIduo: seja adaptadoA,profissão que ele ' 

''';conhée.ee?4.tecorresponda e suas possibilidades.. ;A Profisaao deve 
faz 	parte integrante de suas preocupa0Ses de. sua-visgo. de mundo, 

de sua-persbnalídade. h educação deve, pois, completar a xfflysonpliw 

dade com una profissão. Nws-taperapectiYel nãO. há antagonipmo entre 

	

1,tcação liberal4 41.ma4,,ata 	educação prpfissional.. 

/1. cultuiage,ral 	faz necess4ria Para ser _1111W2Tde base 

dV-cáçã
. 	 1111
o.1114effissional-'não,00menta pelos, conbegmentos,lue oferece, 

-táãá tâilbAilkl:a0Auslidatlea.intelectuaisdesenícplme..; 4o. mesmo, 
form0U+Profissional(sRargoe,como elemento, .da pergo),aliãáde bu-

faria finte ah 2:eoro glementoAppr,Opria_clgtWAs fOrmaçk prófi s. 

sional mesMa cOritieinga fatgr: ep4gOin, 	,de socialização do 

indielduoimodo! :dg ,..efURnaçg o ,- ;EI . caperfeMpamento, do homgm, Há, portan 
tof'scomplementadade e gaens;si:al, rn-ntre recluMão geral .,e_Ormaçgo • 

• 

Or",',4~ 	 • • • 	.• 	e , 	 •• r'• • 

Iriiái-;WifkWi¥0~1J"*;41.gge'f 4~1~.."?"..” 
** 	. . podemos .dizer.quQ ,e .tomada .de  conscienga,:qmecessida 

	de•de•integraçío. do. e nsinç geZel ç '09 , ensino .t911.co profissional 

dás tendenti.kd-maresnteg da ducaçãoc çontempOgnea. Defendida 11 
7deddêhásuktorfper e_ducadores'.evtmais,recentementat4.,P9r econo - 
maitasí:tmbote-pormktlwaOes~r~essa integraçZo 1111. . passou a 

inspirar ao r'eformás - dalmuitos .sistemas: 9rigine aserrrecomen-

dada,ípor,- congeOn4ias. e congressos Internacionais de educação. 

• 

• 
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Em 1972, a UNESCO, em sua 17á SessãO de dOní'ei;encia Geral 

aprovou uma resolução aa qual determihava a...revisão da recomendação 
sobre o-ensino técnico e Profiásional de 1962, jtliati'apassada pe - 

Progi.ossom da tecnologia e:Apela-orientação atuel- dttsino de 

segufido grau.: 	-• 	- 	• 	 vb!. 

Em 1973, a 31f Sessdáo da Conferencia Internacional de E 

alléaçgo4 realizada,vm Genebra pelo Burel Internacional de Educação 

da UNESCO,. e que teve como tema princíPal asrela0e$Cntri4a educa 
ção, a formação e o emprego, especialmente poque Concerne ao ensi-

no secundrio, recomendava e reorganizaçtodoefisino secundário, 
"rompendo com seu car“erÀleademicotradiciona4 fonte de alitismo 

e segregação, e combinando nup_sistenta equilibrado, harmonioso e pr 

fissional, que contribuem:para. a formaç5o individual e para sua in-
,  

tegraçgo.na.sociedadeY 

.i-• 
Finalmente, a 18á Sessão da Conferencia-Geral da UNESCC 

aprovou o projeto de recomen4a40 revisada sáre o ensino técnico 

e profissional, baseada fid'Princfpio de. que este ensino deVe ser: 

a) parte integrante da £cfaâo  geral; b)ineio- de acessO:aÃim setor 

profissional; c) um aapecto da formação continua, 

Trata-se de dOcumento da maior significação, exprimindo 

as idéias atualmente dominantes ne meteria è cujo projeto 61 ela-

bbrado por um Comité Intersãóvernamental.cOnvocado pela UNESCO e no 

quãl se fez representar .O Èrasil. A recomendação, por sUafiísitureza, 

não prop3e um sistema, mas enuncia princípios, óbjetivos:e'Airetri-

zes dé ordieja geral'ope'cada país deverAtiplicarsegundo suas neces-

sidades e seus reciìí.sos As aplicaOes. daã'AISposiOes-em .seu deta- 

lhe e seu escalonaMento no tempo deperiderão(áasítua0O' no país con . 	. 
siderado. 

Sem.: pretender apimentar uma síntese de - documento tão ' 

complexo,. convem destacar alguns de seus Pontos'maià significativos 

e que $e situam na ,-linha de nossa reforma do ensind - dd'pimeiro e 1 
• - 

.segundo graus,. 

A,recomendação parte de um conceito amplo de ensino tec 
. 

ni.co g pr co 	os aspectosdo.progresso educati- 
vo

. 

 que, alem de uma instruçgó geral, implicaifiestado,das técnicas 
e das ciencias conexas e a aquisição de caPeCf4de'Pr'ãtiCas, de ati 

. 	. 
tudes de compreensão e dos conhecimentos em relaçãocOm-as'profis- 
$3es dos diversos setores da vide. ecoriómIca e social:—...* 

Considerando o imenso esforçociemt4.e 4•co e técnico que \ •-•  

earacterila:o tempo presente, o ensino té9p4-Çorofissional UI 

de representar' elemento fundamental. do pro~eduvativp e, em ' 
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particular deve; 

a) contribuir para a realização dos objetivos da sociedar 

de em matéria de Jemocratização e ck progresso Social, cultural e e 
conmico, desenvolvendo as potencialidades do indivíduo na perspec. 

tiva de sua participação ativa na definição e na ohtençãO destes ob 
jetivos; 

b) conduzir ao conhecimento dos aspectos7cientificos 	e 
tVaii551 da civilização contempor;nea, de 'sórte que os homens com 
preendam seu ambiente e este4am em condiçOes de agir sobre ele, com 

'atitude crítica em face das repercus3es,sociai.s, Políticas e ecolg• 

Picas do progresso científico e técnico. 

Nos termos da resoluçãoià especialização_ não. dever; cone-
çar em princípio, antes dos 15 anos, embora preCoãze a Iniciação 

tecnologia e ao marido do trabalho comd'eieterito essencial da educa. 
cão gerEal: eaM o ' qU'ia esta 'edUCaçãÓ ásrie 'i.no'oMPiWei • 

Quanto ao. ensino técnico e profissional propriamente dito 

entende,,que deveria iniciar-se com uma ampla formação profissional 1  

de base,.;  ,o que facilitaria a criação de articulaçes horizontais e 
verticais, tanta:,no interior do sistema de ensina, como.  entre a es. 

cola e o emprego, contribuindo pata a eliminação de todas as formas 

de.  discríMinação. 

No que concerne. 1 organização do ensino, a recomendação' 

admite a possibilidade de sistemas variados, entre os quais encara 

os seguintes: 

fl p)-t 	i Odo ensino, abragendo a formação pratica e o ensino 
geral,_serAvganístrado em . estabelecimento escolar polivalente 	ou 
especializadob)-prograilas de tempo parcial prevendo, de uma parte, • 

o ensino geral e cursos sobre os aspectos teSricos s  práticos gerais 

da profissão consl.derad% ministrados. emestabelecimento escolar;e, 

dOUtr(il parte, ume formaçao pratica especializSda, adquirida em esta 
•• 	,„ 	• 	,. 

7 
.gios 	profissão escolhida. Noutra pasPagem, insiste na conveniha, 
cia da criação de um ensino secundário polivalente, oferecendo prer  

gramas diversificados que possam combinar o estUdo e o trabalho. 

A reconedaçZo trata do ensino t4cnicp e profissional em 

seus multiplos aspectos. Q importante e destacar a identidade dos ' 

	

. 	 • 
principias basioosÃUe inspiram o documentodda UNESCO 'e a nossa re- 

forma do. ensino, de. primeircí. , segundo , graus 

-Do que foi dito no pargrafo anterior, verifica-se que ' 

q` Lei n9 969/71,LatitedipOu-se 'eSreconOnds.04s supracitadas, pro -
movendo a integração dtCetáino-geral ddo ensino técnico e-Trofis-

sional. Nesta pèrs/i4ctiVal reforma básca ultrapassar e antinonía 
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entre cultura iral e formação profissioanl condenando ac—geli 
do segundo grau. os trás objetivos anteriormente realizados por es- 

colas separados: a) fornecer a todos os jovens uma eXperiencia co- 
, 	 r'' 	• - 	. 

mum em educaçao¡ b) responser as u'igandos ca sociedade em mataria 
de mão-de.obra qualifiCada de 11/ -N.re/ médio; c) prep4rar os jovens pa 
ra o ensino superior. Sem pra juizo de lima educacgc/ intelectual e hu 
manista, al,preocupWáo da Lei foi á de-  eliminar a 	 tra 
dicional entre os ramos de 2nsiho; ofèr,,cendo, ao mesmo tempo, uma' 
formação tecnica .eprofissional flexível e diversificadas  Capaz de 
atender 'as necessidades dd iosso.brocesso de! industriaiizalto* 

Um ponto deve fica'r 	Claro: a profisSionalizaçgo do 

segundo grau não significa substituir as escolas secundarias por es 

cotas técnicas na co.t.rcepoçgo dominante até aéora. Nada contrrio 'a 
filosdfia dá reforma. • 

Evidentemente umaieforma que implica profunda reorienta , 
çao da concepçgo da escola de segundo grau, de sua estrutura, de . 	_ 
seus objetivos e de seus netodOs., encontraria 41PiCuldadés en sua 
4Dlante00, Difiemilades que n o resultam apenas da insuficiência 
de recursos ou da escassez de pessoal docente qualificado, mas tam-

bém de preconceitos de toda or(km e da fita de uma estratégia ade-

quada de implantação. 

O legislador :stava r2 - namente consciente desses obstá-

culos quando no art. 72 preconizou e progressividade da implantação, 

segundo as peculiaridades de cada sistema de ensino. Prosp~i,daide 

que significa avançar metSdica e sistematicamente. O Parecer -4.5/72 

alertou judiciosamente parao os ..peri:od de urna implantação precipi-

tada. Implantaçgo que deve set estimulada sem, no ontanto, forçar si 

mulaOes. O Parecer 45/72 cumpriu sua tprefa inicial, fixando os 

mínimos a serem exigidos em cada habilitação profissional ou conjun 
to da habilita0es afins no ensino de 2Q grau, e fixou normas e ori 

entaçgo geral. Entendemos, contudo, que entre o nível normativo do 

Parecer 45/72 e o nível de aplicação pelas Secratarias de Educação 

a as escolas existe um hiato que deve ser preenchido por normas e 

instru0eaDper4cioncis enumzdas 4004, conselho. 

É neste sentido que o senhor Ministro da Educação soli 
citava novas ncbrmas. Novas. não significam necessatismejote modifica-
ção da legislação em vigor. Mas, outras normas que complementem e 

orientem o processo de implantação. P,ssim sendo, não se trata de al 

-berar ou reformular o Parecer 45/?2, mas de completa-lo com normas 
mais.coneretes.e,oper2cianiais. 	  

Desejariamos acentufg,  prilgoire~te, es polivalgnicias 

das forma profissionais, sobre a qual os especialistas em ensi- 
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no técnico vem insistindo desde algum tempo. Hg vinte anos, Pierre 

Naville.ém estudo. sobre os problemas do ensinO técnico assim fie 

exprimias "Os jovens ngo devem ser formados para uma especialidade, 

mas para , ofícios de base, que permitirao uma.especializaçgó progres 
siva e mudanças ulteriores de especialização. Atualmente, desde a 

especialidade adquirida e certo de qualificação atinEida, os jovem 
. 	_ 

veem restringir-se rapidamente sua mobilidade profissional, sua mo- 
bilidade de emprego". 

Nesta mesma linha de raciocinio,,recente Documento Pre2 

liminar, elaborado pelo Ministério da Sducaçgo, sugere a Possibili-

dade de habilitaç3es tecnicas, seguidas de indicação do ramo ou 

res. ¡e ativAidades. 

Tratando-se de uma profissionalização• em grande escala 

so 20 grau, entendeu-se que caberia a escola proporcionar ao aluno, 

além de sólida formação geral, os conhecimentos tecnolSgicos bási- 
cos de uma área ou ramo de atividade, deixando que a formaçgo pro-

fissioanl se completasse no emprego, ao se definir sua ocupaçgo. 

•;,,, 	• • • '• . : 	.!: 	. 

' 	 • • 

• 7.-;r,rvr- 

• 

• • • • • 	l• • • • 	• 
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TRECHOS DO PARECER 76/75.  DO Crti 

MARIA TEREZINHA TOURINHO SARAIVA 

Os elaboradores da Lei, ao concederem o caráter da pro-

fissionalização ao ensino de 22 grau, visaram certamente a um duplo ' 

objetivo: 

12 mudar o curso de uma das tendências da Educação brasileira, fazendo 

91b,  D 	
com que a qualificação para o trabalho se tornasse a meta não'apenas' 

4

. 

 

de um raMo de escolaridade, como acontecia anteriormente., e sim de to-

do um grau de ensino que deveria adquirir nítido sentido de terminali-

dada. 

_s22 beneficiar a economia nacional, dotando-a de um fluxo contínuo de ' 

profissionais qualificados, a fim de corrigir as disciplinas crônicas 

que hA muito afetam o mercado de trabalhb, preparando em número sufi-

ciente e eM espécie necessária o quadro de recursos humanos de nível' 

l'çrt.o.de.que 0.País.preciea. 	  

Pelo artigo 42 parágrafo 32, a Lei conferiu ao CFE a ta. 

refa de para o ensino de 22 Grau, fixar, além do núcleo comum, o míni-

mo a ser exigido em cada habilitação profissional ou conjunto de habi-

litaçoes afins. 

Relator da matéria, o eminente Conselheiro Pe. José Vi-

eira de Vasconcelos, elaborou o antolOgico Parecer 45/71, onde aftr-

aos mínimos das habilitações. Após confrontar o avanço que a Lei n2 

5692/71 trouxe sobre a 4024/61, no que se refere à educação para o tra 

balho, discorreu sobre a aparente antinomia entre as linhas do humanis 

mo e da tecnoltgia, para mostrar a sua artificialidade e para provar o 

quanto uma se conjuga com a outra do contexto da formação integral do 

educando. 	  

(3 porpear destes dois anos - do Parecer n2  45/7,2,à Indi-

cação n2 52/74 mostrou a'necessidade de novas normas, instruçges.  

mais diversificadas. 

E:e nesse sentido que o autor da Indicação n2 52/74 

propõe que que "a Cgmara de Ensino de 12 e 22 graus elabore documento de 

natureza normativa operacional, com o objetivo de desfazer qquivocos ' 

e perplexidades, orientando concretamente o Minist(e)rio de Educação e 

Cultura e as Secretarias dos Estados, Distrito Federal e Territórios,' 

oferecendo-lhes alternativas do implantação. 



Dos relatórios de Seminários; de Reuniões de Secretari-

as de Educação; dos pronunciamentos do educadores; de consultadas rece-

bidas, listamos os aspectos frequentemente apresentados como objeçoes 

ao que dispõe a Lei 5692/71, relativamente ao ensino de 22 Grau: falta 

de recursos financoires por ser elevn.o o custo c";este ensino; escassez 

de pessoal docente qualificado;carga horária reduzida da parte de educa-

ção geral; complexidade no regime de cooperação com as empresas; carCn-

eia de informações sobre as necessidades do mercado de trabalho; dimi4 

nuiçao de oportunidade de de trabalho para professores licenciados antes 

AO • • • • 4,  

  

**** 41,441411,4,- 	  d. * ******** **O* 

  

Cabe, práliminarmente, questionar alguns aspectos que de **** 
Venser,definidos,poisnortearao os responsáveis pela implantação da 4-

profissionalizaçao. a nível de 22. grau e que respondem de certo modo às' 

perplexidades: 

- Todos os alunos devem ser conduzidos a lima especializa 
ma- 

çao para exercerem determinada ocupaçaoi ou seria mais viemo' e correto 

a habilitação profissional para uma preparação, por .roas de atividade., 

a ser completada com treinamento profissional, ta.o.logo os jovens encon-

trassem una ocupação? 

- Devoro os concluintes do 22 Grau apresentar condições 

de adaptaçao não apenas em ocupação, nas em una arca ou conjunto de ocu-

paçoes? 

- Devorá ser o ensino formal o .mico responsvel pelo t 

desenvolvimento dos recursos humanos? 

A educação profissionalinte ngp se limita a uma trans- 

missão de conhecimento técnico limitado e pouco flexível e muito menos t 	010 

de atividades. Ngo se( pretende de outro lado que todas as nossas escolas 

se transformem em escolas técnicas, o que seria desnecessário o economi- 

camente inviável. Quer-se algo mais amplo, mais exequível e mais' útil 

para levar o adolescente a compreensg.o melhor do mundo em que vive, ao / 

mesmo tempo em que lhe 6 dada uma ampla base de conhecimento que lhe per 

mitirá readaptar-se às mutações do mundo do trabalho. Através da educa. 

çao profissionalizante o que se protehde e tornar o jovem consciente do 

domínio que deve ter das bases cientificas que orientam una profissg.o e 

levá-lo à aplicação tecnolegica dos,conhecimentos neranonte abstratos 

transmitidos ate então, pela escola. 

Sá esta compreensão lhe cará condições de aperfeiçoar-se 

e readaptar-se em um mundo que experimenta um processo de transfd5rmaçao 

constante. No contexto da educaçao profissionalizante, procurar-se-á fór- 

necer ao jovem melhores condições de dominar os principios de uma profis- 

são e os meios de mais facilmente adaptar-se a novas condiçges:tecnoliegi- 

cas, ao invés do apenas lhe dar o domínio da execuçaowd.9 tarefa que lhe 
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são atribuídas. Dar-lhe una compreensãO dos problemas amplos em que ' 

se inserirão suas agitaçges de ordéh profissional, ao mesmo tempo a- . 
tendendo às necessidades de transmitir os princípios de um humanismo 

tecnolOgico e, de outra parte, possibilitar'-lhe uma formação profis-

sional mais completa a nível de terceiro grau. 

. A especialização s6 tem sentido quando visa ao preparo 

para o exercício de uma ocupação previamente definida. Nem todas as ' 

habilitações oferecidas a nível de 22 grau são definidas o dependem,' 

As vezes, mais de una snida educação geral e de conhecimentos tecne 

lógicos (parte tarica e práticas gerais de fornação especial) do ' 

que da parte operacional que varia com os processos de trabalho. Se-

ria dispendioso e representaria um mau investimento proporcionar una 

preparaçao muito especializada a todos, pois além deste excesso de 

especializaçao Ui:altar as oportunidades do emprego, muitod Concluin 

tos cidensino dó -22.grall não-ingrossaminasforças-do trabalhb_após a 

conclusão desse nível do estudos. 

A habilitação profissional por área de atividades, a 

ser completada em estágio ou tão ligo o aluno se encaminhe para o em 

prego, é modalidade que nos parece ser indicada aos alunos de 22 grau 

como um todo e está prevista na estratégia do documento relativo e en 

sino técnico e profissional oriundo da la. Sessão de Conferencia Gela-

ral da UNESCO. Essa proposição, como se ve, não invalida a profis- 

sionalizaçao,plonat.quando.indicada.e.poosível. 	  

.. 

Pede, pois o aluno de 22 grau realizar a sua parte °De 

racional, como estágio nas empresas, em convénio com os estabelecimen 

tos, ou pode o alíno concluinte do 22 grau, com conhecimentos do de-

terminada troa de atividade como mecAnica, eletrônica, comercio. e ou 

Iras, estar apto a exercer qualquer ocupação desses ramos, desde que 

se submeta a um processo de treinamento operacional no próprio 1~1 

de trabalho, já no emprego. 

Ê de todo conveniente que os alunos egressos cio 22 grau 

tenham condiçges de se adaptar a várias ocupações. Se a profissionali 

zação ocorrer prodominantemente em algumas ocupações haverá: o exceden 

te profissional, o que, sem dúvida, não foi a intenção do legislador, 

O que o legislador desejou, voltamos a afirmar, 6 que todod os alunos 

de 22 grau tivessem condiçges de ingressar no trabalho, caso o dose.:.. 

jassem,e.necessitassem. 	  

Além das habilitações correspondentes A formação do tec] 

nicos  a habilitaçao básica para uma família ocupacional ou a habili-

tação parcial para uma ocupação definida no mercado de trabalho, são 

soluçgos que podem ser adotadas a nível do um sistema estadual. Exi-

gem menor equipamento, atingem o objetivo de qualificar o trabalho, -

preparam integralmente o educando pela conjugação do ensino geral e 
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especial sem fronteiras entre os dois, o,que se assim não ocoresser 

tornaria artificial a educação oferecida. 

Alem disto, dentro do princípio doformar-para famílias 

ocupacionais„ o currículo poder, como jA nos referimosr  ser 'organiza-

do sistematicamente, dentro do ger - 1 e do especial, oferecendo conheci 

mentos tecnológicos "básicos de determinado ramo ou área de atividade. 

Essas habilitaçães teriam a denominação de Habilitaçães 

Básicas seguidas de indicação Co ramo ou Area de atividade. Como exem 

pio citaríamos, entre outras: Habilitação BAsiiia. em Mecânica, Habilita 
çao Básica em Edificaçoes, Habilitação Básica em Conervio,,Habilitação 
Básica em Agricultura, 41,abilitação BAsica em PecuAria, etc. 

•.• 

Esta solução exige um novo conceito denhabilitação" que 

ate agora tem sido entendido como preparo para o exercício de ocupacao, 

• . e que passaria a ser considerada como preparo casluo para iniciacao a  
uma Aroa es eeifica de ativid 4e es ocu. ao .ue em al ns casos 
s6 se definirA após o emprego, 

• 

• 

A 
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Nossa postura teOricr com reina() ao conceito de RnIGIO. 
No nosso trabalho prtendemos usar o termo RELIWL0 e 

SENTIMENTO RELIGIOSO p rf- expressar todas as formas de "manifestações' 
religiosas", sejam elas provinientes de igrejas que possuam uma organi 
saçgo sofisticada ou de reli iões mar inalizadas e mesmo qu las vist-
as como formes inferiores de manifestações religiosas. Evito port-=nto' 
desta form-, o preconceito e o etnocentrismo de muitos que como Durk - 
hein, Tylor e outrosom queriam através de seus estudos, provar a di.f 
ferença çe grau evolutivo entre ns religiões, considerando 5 claro, 
que a mais evoluida era a sua religigo, nuero dizeros de sua sociedade 
Esta quest-o levou estes estudiosos a criarem diferenças de grau entre 
as manifestações religiosas, a tal ponto que ror, m criados conceitos e 
como seita, magia, bruxaria, feitiçarin e outros. Desprezo tais dife - 
rençns de grau, esáim como desprezo todos estes conceitos por acha-los 
predominantemente ideolO, icos, e passo a adotar o conceito de RELIGI-0 
genericamente, como jA disse acima. Portanto quando me rola.," a reli - 
gro ou pensamento religioso, atou falando de qualquer forma reli le-
sa, sej el cataicoo  p otest nte, ubandista ou mesmo a qualquer ou - 
tra for-ma mA„ica de pensar sentir ou agir, que possam ser enquadradas 
dentro do contexto reli ioso. 

RELIGIXO - JULTURA: 
Os estudos históricos mostram que mesmo n s mais anti 

g's civilizações, existia a presença da Religião como Instituiçgo. En-
tre os povos da antiga Mesopotamia, Egito, Japgo, Grécia, Cretn e ou - 

II 	tros a religigo tinah uma posiç::-:o :e destaque e mais tarde entre os lio 
-2 nos e posteriormente na Idade Medi , também vamos encont= uma Ins- 
ituiço relij_osa com presença' marcante, Mas também as sociedades di-
ferentes da nossa no que se refere a cultura, isto e, aquelas que não' 
fazem parte do mundo ocidental (indtstrializado), podem servir de exem 
plo para demonstrar a quase universalidade da religião, pois também ne 
1-s o sentimento religioso est presente; po enfio isto ser confirmado' 
atr-ves os estue os antropol6 icos que se preucuparam em analisar as ' 
cultur 's exOticas (pricipalmente as sociedades tribais d- :\merica e da 

L(rica). 
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ReLIGIXO E SUAS FUNÇOES: 
A religigo ou o pensamento religioso, como ja disse-

mos anteriormente, presentes em quase todas as sociedades conhecidas, 
funciona como um agente moderador de conflitos, e uma instituiçro ' 
que promove a ordem e a tranqüilidade social, tendo em vista a sua 
atuação eficaz como mecanismo de controle social. À1/1 determinadas do 
ciedades o poder político se encontra muito ligado a. organização re-
ligiosa, sendo um dos exemplos clssicos de tal situação o Antigo E-
gito, onde não se podiafazer distinção entre as figuras religiosas' 
e os governantes, tendo em vista que o próprio Faraó era uma incarna 
çgo divina. 1-4a nossa própria história ocidental, nos podemos distin-
guir momentos onde r igreja desempenhou um papel muitas vezes mais ' 
importante d.o que desempenha hoje, como foi o caso da força da igre- 

• ja Católica por ocasião da descoberta do Brasil no ano de 1990. 
Para efeito de generalização e de estudo, os Cientis 

tas Sociais que estudam o fenômeno religioso, uuase que na sua tota-
lidade, procuram enquadrar todas rs funções que a religião desempe - 
nhn dentro e uma sociedade, em apenas duas de ear• ter mais geral , 
s"o eles: FUMO CONSERVAI,ORA e PUNO) REMI ADORA, ou de MUDANÇA.Ngo 

e devemos ficai perplexos diante desta contrndiçro, pois nível de o- 
bservação empírica, pode-se perfeitamente comprovar este ant. onismo 
das funções da religião. t bom inclusive, esclarecer que podemos en-
contrar um mesma religião que em um mesmo momento histórico esteja' 
desempenhahdo um papel de agente estabilizador e de auen eide mudan-
ça. Por agente estqbili ador entendemos a religião fãncionando, como 
instituição que faz com oue .s pessoas aceitem as normas societgrias 

de seu grupo, e passem a considerr--lrs como as verdadeiras, as cer -
tas ou mesmo es melhores. pio que se refere ao papel de mudança entende 
demos a religião funcion ndo no sentido de questionar a orCern vigen-
te, através da ngo aceit-çro das injustiças da pobresa, a miséria 

e das contradições de sua sociedade. Um exemplo clássico de atitude' 

conservadora por parte da igreja, 5 	.,er:eguiçro que sofreram os es 

tediosos da Idade iledia pelo clero católico, ue p ra conserv r seus 
degmas intactos das novas ideias, acusgva-os de 'iruxos e quimave-os' 

a/As o julg mento da Santa Inquisição. Podemos buscar um exemplo que 
se refere a religião como agente de mudança,nos nossos reprios dias 
E nenhum acontecimento poderia esclarecer est- funç'"ol  melhor do que 

a Revoluç-o Iraniana, pois a partir de 1978 ficou conheci o no mundo 
inteiro o papel que : i rejn islâmica do Irã desempenhou no processo 
de , °cadencia, e posteriormente de derrubada do governo autorit'rio' 
do Xá, aqui - Igreja aem de ter participado do processo de mudança , 
foi quem lidol.ou o movimento revoluciongrio como um todo 



\Po\ Pct ) p ‘5 

CONSIDERAÇOES FINAIS, A IGREJ' E O PROCESSO ,E SOCIALIZAÇXO: 
Corno socia4izaçgo entendemos o peocesso pelo qual o 

indivíduo a4quire os padrões, valores e atitudes dr sociedade e do e 
grupo, eles se integrando" (DELLA TORRE: 1973). 

O indéviduo nasce apenas com a natureza bio-psiquica 
sendo somente depois d- participação como membro da familia que ele ' 
começa adquirir a  natureza social. Este processo re se integra na so-
ciadade na medida em , ue o indivíduo vai passando pelos diversos gru-
pos (família, grupo de amigos, escol , i,  reja...) e que enominamos ' 
de socialização. Apesar de haver quem pretende dizer, que este proces 
so se dg. nn inf:ncia, 	maioria - os Cientistas SOci-is e dos Educado- 
res caracterisam este como continuo. O homem enquanto estiver vivo es 
t' e socializando; na medida em que p-,rticip• de noves grupos o ho 
mem esta passando por uma forma de njustariento ou reajustamento. 

Numa primeira etapa o indivíduo vive uom a tardai , moi, 
de ele aprende as maneiras de agir, pensar e sentir r'o seu grupo.  
Aqui são adquiridas as primeiras noç-es co eonsen-o social. Em se:12i-
da as crianças conviverão com os colegas e bairro, mais tar e com os 
da escola, e assira por diante; na medida em que o indivíduo cresce au 
menta seus contatos, passando ele a se -justara outros grupos socinli 
zadores. Entre estes esta a igrej-,, que devido ao seu carater dogigti 
co tem papel muita importante no que se refere a homogenizaçgo o com 
port mento (os indivíduos. Este procesao(homogenizaçgo) se d com a 
le itinação da ordem vigente, que co ,o outras instituiaões,.funcione' 
de Forma a sustentar a ideologia n qual este inserida. 

religigo portanto, como a escol•- e a fr:tini-, t'esen- 
• penha um papel e desta que no que se refere a sociolização do indivi 

duo. As pessoas podem atilenegar a  auxencia de influência da religião' 
na sua personalidade, mas no :seu comport mento do dia a dia á muito ' 
facil observar os teflexos desta(religião), na maneira de encarar e 
conceber o mundo, n  forrei de pensar, na forma de expressar seus sen-
timentos, na concepç-o de bem e mal, nos valores e ações, e nssimpper 
diante, se observarmos bem o cotidiano, veremos que a religigo nlo es 
ta tro fora de moda como alguns pretendem. 
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UNIVERSIDADE FEDE= -DO 
WITTRO DE EDUCAÇXO 

DEPARTAMENTO pn mn=ns. 	 E 	 DA EDUCAÇXO 
DISCIPLn:TA ESTRTJTITELL. E F-01.(.-;IR •J*:.1\112-11 11n DP, ENSINO DE 2L-1 GRAU 
PROFESSORA 	NIMES 

TAREFA 1,1n 1 

A PR0P0SIÇA0 

Esta e uma proposta o un convite para voco pensar o realizar uma 
análise dos pontos referentes a evolução d cducaçã.n brasileira e sua 

influencia na atualidade. 

A TAREFA 
Destacar as características básicas da educaçc,":-, ',rasileira nos 

períodos colonial, monrquieo e republicano ( ate 1930 ), relacionando-as 
a situações atuais da escola 	 situações estas que expresso1 

as influencias passadas. 

o PROCEDIMENTO 
inOR=TTE ACRA A -.1:=7,!cjXn De 2RAT3ALHO 

- fazer uma leitura compreensiva do documento 
- assinalar as ideias fundamentais 
- esquematizar o roteiro do trabalho 

• 
- utilizar os recursos individuais, operando com dados do sua expericn- 

cia pessoal 
- retornar ao documento, quando necessário 

- organizar -) trabalhol.obedecendo a uma sequeacia lógica core precisão e 

clareza de linguagem. 

• • 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

DISCIPLINA : Sociologia da Educação II 

PROFESSORA : ELIETTE MARIA LINS AllOLINI 

O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO  

I. POSIÇÃO DE IDADE E DESENVOLVIMENTO DA INDEPENDÊNCIA: 

Uma criança passa por uma sequência de posições de idade. 

Como bebê recém-nascido, tem uma posição no grupo. Certa forma de 	com 

portamento é esperada dele e os outros modificam o seu comportamento , 

em conformidade. Espera-se da criança chorar quando esta dosconfortã 

vel, dormir quando está com sono e evacuar sem restrições. Ela não está 

familiarizada com os modos da sociedade e depende dos outros para cuida 

dos e decisões que concernem ao seu bem-estar. 

Ao passo que aumentar a sua experiência e capacidades e 

ela se familiariza com suas posiçOec,seus direitos e obrigações mudam . 

Os outros passam a encará-la e tratá-la de modo diverso. Espera-se que 

sela gradualmente se torne menos dependente dos outros e que trate sozi 

nha de mais tarefas e situações-problemas. Aprenderá a língua, distin 

guirã entre o comportamento de meninos e meninas, irá à escola;ela mes 

ma decidirá que comidas comer, como gastar seu dinheiro, com pequenas 

sair. Ela progressivamente terá a posição duma criança que anda, fala , 

vai à escola, vai a festas è trabalha, cada posição compreund.endo uma 

independência maior. Finalmente absorverá quase todos, senão todos, os 

modos da sociedade e cuidará e ajudará a socializar uma geração subse 

quente. 

As distinções de posição de idade podem ser traçadas ni 

tidamente ou, como em nossa sociedade, podem ser aproximadas. As expec 

tativas também variam em sociedades e subgrupos diferentes dentro 	da 

mesma sociedade. As expectativas para um menino esquimó são diferentes 

das preconizadas para um menino ingles e as expectativas para um menino 

de fazenda diferem consideravelmente das antevistas para um menino 	de 

cidade grande. Posições de idade, da mesma forma, são simbolizadas 	de 

maneira variada. Entre alguns grupos hã Aíte4 de p(1254age.Entre 	muitos 

judeus um menino de treze anos passa por uma cerimônia de Bar Mitzvã e 

somente depois pode tomar parte em certas cerimônias religiosas. Em nos 

sa sociedade, muitos símbolos de posição de idade se encontram associa 

dos à posição do sexo e promoções de ano escolar. Margaret Mead cita o 

exemplo do ritual de formatura do oitavo ano em certa escola. Meninos e 

meninas começam a noitada vestindo calças de zuarte; em seguida se sepa 

ram e, quando voltam para o Baile noturno, os menino estão com a "domin 

gueira" e as meninas de "toalete". Distinções deste tipo podem ser sim 
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bolizadas com a possessão duma chave da casa, tsar batom ou sapatos de 

salto alto, dirigir um carro. Tais símbolos apontam as posições de ida 

de modificadas duma criança e a distinguem de suas posições anteriores 

e daqueles que se encontram em níveis inferiores. 

Uma criança aprende as expErtativas de sua posição 	de 

idade promordialmente pelo comportamento de outras pessoas, que distin 

tinguem entre as expectativas do presente, as do passmd, e do futuro . 

Frases tais como " você jó é um menino grande", você jã está velho de 

mais para chorar", "você vai ganhar um relógio quando se formar", 

" que é que você quer ser quando crescer ?"---sejam elas dirigidas 	à 

criança ou a alguma outra pessoa na presença dela --- sugerem que uma 

criança ó considerada conhecedora das expectativas e presumidas a agir 

de acordo. Também pode ter tarefas que correspondem a essas posições 

de idade --- fazendo ela mesma a sua cama, levar o cachorro para 

seer, levar o carro. A criança nunca deverá regredir nem tentar compor 

tamento "alem da sua idade", Uma criança de oito anos em muitos 	cir 

culos sociais é velha demais para ir para a cama da mã-3, mas 	jovens 

demais para brincar com facas ou fósforos. "Crescer" significa 	apren 

der novos papeis, abandonando ou adaptando os velhos. 

A progressão por uma serie de posições de idade 	r-de 

ser relativa continuidade ou descontinuidade. Ruth Benedict aponta cer 

tos elementos descontínuos em nossa sociedade 'a socialização do filho 

para ser um futuro pai ? Como criança, um filho não tem responsabilida 

des sérias; submete-se a seu pai e inibe expressões sexuais. 	Contras 

tando com isso, como pai tem responsabilidades importantes de adulto ; 

exprime autoridade; e tem um papel sexual preponderante na família ---

nada do que fazia parte do seu treinamento. Esses, aponta ela, podem • 
tornar-se os focos de problemas pessoais. 

As complicações duma perspecti,  9 de continuidade - dPs 

continuidade são muitas. Ate que ponto podemos antecipar descontinuida 

de, e mentalmente nos prepararm o para ela ? Ate que ponto podemos pre 

parar uma criança para ser flexível, já que srLemos que certos padrões 

mudam drasticamente duma geração para outra ? Ate que ponto uma cri-2n 

ça pode substituir comportamento-papel ou sentimentos ? Brincar de ser 

um heróico piloto espacial salvador de mocinhas provavelmente não pre 

pará um menino para uma ocupação adulta, mas poderá possivelmente aju 

dá-lo a assumir um papel masculino em relação a mulheres. 

COMPORTAMENTO DOS"OUTROS SIGNIFICATIVOS" 

A criança aprende os modos do grupo não pelo encontro 

com a cultura de forma ab 'rata, mas por intermédio de outras pessoas; 



.04. 

mo hora de refeições, preparação para a escola, rituais da hora de dor 

mir; no festejo anual de aniversários, efemérides e feriados; nos inte 

resses da mãe, regularmente preocupada com as compras, e na manutenção 

de contato com os parentes na discussão livre e fácil de certos assun 

tos e na proibição de outros. Características de personalidade exores 

ses em interação social também devem ser consistentes, sejam elas 	ex 

pressas em polidez para com estranhos, simpatia com doentes, ou 	res 

peito com a autoridade. 

2.0EFINIÇÃO DE OUTROS: 

Os "outros significativos" definem o mundo para a cri 

ança e servem de modelo para as suas atitudes e comportamento. Ensinam 

a criança, em sentido amplo, pela distribuição de premies e castigos . 

Esses prêmios são condicionais. Se a criança se comporta como os '"-,u 

• 	
convites para participar; se ela se comporta de maneira inversa 	recu 

tros significativos" desejam, lhe dão atenção, afeição, presentes 	OU 

sam-lhe atenção, repreendem, expressam desapontamento, recusam ganhos 

esperados ou punem fisicamente, Os prêmios e as punições que os " -u 

tros significativos" distribuem não tem que ser diretamente correlates 

ao prazer ou desprazer que a criança experimenta. Uma criança pode de 

safi,nr o pai e apanhar, mas a satisfação que deriva da atenção do seu 

pai, ou talvez por aborrece-1o, pode mais que compensar a dor física. 

Os 'outros significativos" ensinam um comportamento -

papel pela instrução direta. Com  propósito consciente podem instruir a 

criança no comportamento apropriado do jogador de tênis ou, em certas 

partes dos Estados Unidos, no comportamento esperado do branco frente 

ao negro. Podem ensinar papeis em respostas às perguntas da criança 

• Uma criança fica a cismar o que faz um bacteriologista e o professor 

faz referencia ao seu trabalho de laboratório e o respeito que a 	cri 

ança lhe deve; ou uma criança pergunta sobre uma proposta reunião 	de 

família e os pais definem as obrigações devidas aos parentes. Dar pre 

sentes, também, pode envolver definições mais ou menos explícitas 	de 

expectativas de posição; o menino recebe um modelo de espaçonave e a 

menina uma boneca, ou a garota católica um rosário e a menina judia um 

broche com a estrela de Davi. 

vezes "outros significativos" dão mais importãncia 

a normas e valores do que a papeis. Mandam e criança ser tolerante pa 

ra com o cachorro, polida para com os adultos e respeitar as regras do 

jogo. Embora, para propósitos de análise, valores e papéis possam ser 

distinguidos, nos acontecimentos do dia-a-dia eles são entrelaçados in 

separavelmente. Tolerei-leia com o cachorro encontra-se associada à posi 

ção do ser humano e eventual proprietário do animal de estimação, poli 

dez para com os adultos com a posição de idade da criança e jogo limpo 
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são elas que conhecem e lhe transmitem os padrões da sociedade. 	Não 

são todas as outras pessoas que tem igual influencia sobre a criança . 

Algumas, em virtude le suas posições especiais, ou pela sua aparição 

em certas fases na Vida da criança, tornam-se objeto de enredamento e 

mocional e especialmente significativas no seu desenvolvimento. 	São 

estes os "outros significativos". 

Os "outros significativos" geralmente agem em 	termos 

da imagem particular que tem da criança. Desde que essa imagem é dr,ri 

vada em parte de conceitos gerais na sociedade, ela muda à medida que 

esses conceitos. Em data recente, por exemplo, pela divulgação de ide 

ias de psicanelise, grupos da classe média tem sido levados a salientar 

a influencia a longo prazo dos padrões de educação da tenra infância . 

Muitos pais se culpam a si mesmos se os filhos se tornam maus. 	Não e 

mais aceitãvel, como o era hã algumas gerações, falar tristemente 	daAmk  

criança que nasceu para ser uma "ovelha negra". 	 IV 

A imagem que determina o comportamento dos outros 	tam 

bem deriva das posições particulares da criança. Isso fica claramente 

evidenciado na criança da realeza: no entanto, todas as crianças 	tem 

posições tais como raça, nacionalidade, sexo, classe social, lugar de 

residencia e a posição de membro em dada família e a ordem de nascimen 

to entre os irmãos, fatos que influenciam o comportamento dos Outhed 

em relação a elas, 

1.PADRONIZAÇA0 DO COMPORTAMENTO: 

Para a criança o comportamento dos outros é suscetível 

de ter certa consistencia, organização e previsibilidade. A padroniza 

ção do comportamento social deriva em parte da cultura mais ampla,pois 

os indivíduos geralmente tem o comportamento esperado das suas praiç6410 

es, e, em parte, das necessidades de interação, pois, quando individu 

os permanecem juntos durante espaço de tempo considerâval, ocorre uma 

divisão de trabalho. Por isso Robert F.Rales e P.E. Slater escrevem 

Um aspecto ímpokt,-.nte d.. onganízaCdo 40cíal de 	gAupo4 

que 4e con4etvan poit espaço de tempo coluídekiivel é 	o 

jazo de que 04 pape-í4 dentno da on_rolízação dão 	penal 

mente dí4etencíado4 uns d04 outA04... at04 maníeisto4 

de centa4 qua/ídade4 4-do e4peAado4 de eetta4 pe44oa4 em 

detetmínada4 oca4í6e4, enquanto que ato4 maníge4to4 de 
outtaz qualídade4 /são e4petado4 de outtais pe44oa4 em ou 

tita4 oea4i5e4. 

Uma pessoa apresenta novas idéias, outra concilia desen 

tendimentos, outra executa as tarefas normais de rotina. 

A padronização de comportamento fica evidenciada 	para 

a criança de vãrias maneiras --- em rotinas de tempo e espaço tais co 
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com a posição de um parceiro responsável. 

Ordinariamente, nas relações cotidianas, os "outros si 

gnificativos" não se referem nem a papéis nem a valorns,mas  à situação 

imediata. A criança esparrama égua e a mãe lhe grita para parar; 	uma 

menina beija o irmãozinho e seus pais sorriem com aprovação; uma aluna 

namora pelos corredores e uma professora a manda andar; uma mãe ensaia 

sua criança a cumprimentar uma visita esperada. Essas referencias a si 

tuações especificas também se tornam organizadas em papéis e valores 

correspondentes. O mecanismo primário para isso é a linguagem. Comen 

térios sobre o Dia de São Patrício, sobre determinada igreja, 	ncmes 

que começam por "Mc", piadas sobre Pat e Mike e coisas assim podem to 

das ser ligadas pelo conceito de posição "irlandês". "Papai Noel" pode 

ser relacionado a Polo Norte, a renas; Natal a presentes, caridade 	e 

• espirito festivo. "Menino suj^" pode referir-se ã cara suja duma crian 

ça, roupa suja, histórias indecentes ou muitos outros tipos de compor 

tamento inaceitável. Autores de semântica salientaram especialmente a 

relação entre linguagem e atitudes esperadas. O termo "estoura-quotas" 

num grupo de operários designa tanto o empregado que produz mais 	que 

os outros quanto a atitude dos outros trabalhadores diante dele. Pala 

vras de pares escolares tais como "bichão","trouxa", "rato", "meninão" 

"ceãnio", "barata" servem para organizar muitos tipos de opinião e 	a 

ções especificas. "Outros significativos" Como Modelos. Ensinem a cri 

ança pelo comportamento na sua presença, e pelos sentimentos e 	atitu 

des que exprimem. Dão significado aos objetoce pelo uso que fazem 	de 

les. Pelo uso de canetas esferiogrãficas, definem essas como 	instru 

mentos de escrita. Olhando para relógios-pulseira, indicam que são ob 

• jetos para marcar o tempo e também, talvez, objetos para adorno. Os"ou 

tros significados", no seu comportamento, também refletem valores. Pe 

la leitura de livros podem sugerir que livros sio importantes; 	pelo 

trabalho de casa sugerem que o lar deve ficar arrumado e, possivelmen 

te pela maneira como o trabalho é feito, que é também uma tarefa 	diá 

ria . 

Pelas suas interações, os "outros significativos" indicam 

atitudes, sentimentos e relações esperadas. Demonstram os direitos 	e 

obrigações esperadas do zelador, do médico, da aeromoça e do motorista 

de caminhão e'talvez, o grau de respeito que essas posições merecem.Pe 

la acolhida is visitas, sugerem a conveniência da hospitalidade e, pos 

sivelmente, ao mesmo tempo, pelo alvoroço de antes dos convidados che 

garem e o descanso depois que se vão, também indicam a tensão 	acomPa 

nhante. 

Embora os "outros significativos" sejam sempre de impor 

tãncia na socialização, as possíveis variações e combinações do 	SEM 



190 i g) p. 1b5litig 

.06. 

comportamento são quase ilimitadas. Podem ser poucos ou muitos; 	podem 

expressar uma faixa larga ou estreita de afeto; podem comportar-se com 

misturas variadas de confiança, hesitação e aborrecimento; podem 	ser 

consistentes ou inconsistentes; podem concordar ou não com as 	exigõnci 

es que fazem da criança; podem exprimir qualquer quantidade de padrões 

de autoridade. Num extremo os modelos podem servir de fontes de simples 

imitação, no outro podem estabelecer fortes liames emocionais com a cri 

ança, tornando-se protótipos de características psicológicas 	relativa 

mente permanentes. 

O comportamento dos "outros significativos" também está 

intimamente relacionado com o desenvolvimento da estrutura da personali 

dade da criança. O repetido comportamento da parte dos "outros signifi 

cativos" ensina 	criança os modos da sociedade e aluda a determinar a 

sua personalidade. Que seja determinada criança agressiva eu submissa , 

rígida ou flexível em seu pensamento, quer considere estranhos cufflu ami • 
gos ou inimigos, quer encare novas situações com segurança ou hesitação • 

suas defesas particulares autoprotetoras, sua capacidade de amar - tudo • 

em parte, são os resultados do comportamento prévio dos "outros signifi 

cativos". A sua própria personalidade também influencia fortemente 	o 

processo de interação. A criança é um agente interpretativo, nunca mera 

mente um recipiente passivo das influencias que lhe são impostas, e 	o 

impacto especifico de qualquer interação particular ó sempre função do 

que a criança se tornou e das expectativas e relações que já formou.Uma 

ilustração gráfica pode ser encontrada no relatório de Anna Freud e So 

phie Dann sobre seis crianças judias refugiadas, cujos pais foram mor 

tos em campos de concentração nazistas. As crianças, todas de três anos 

de idade, foram transferidas em grupo de campo a campo, antes de chega 

rem a um lar rural na Inglaterra. Sentiam grande solidariedade entre si 	4111 
e encaravam todos os adultos com suspeição e hostilidade. As autoras es 

crevem: 

Duitante 04 ptímeítoá d-La4 depoí4 de 4ua chegada 	e/a4 

de4ttulitam todo4 04 hAínquedo4 e a maíok parte da mobl 
lía. Fm relação ã equípe, 4e comportavam ou com índ-“e 

tença Ptía ou com ho4tílídade aberta... ã4 veze4 £gno 

/Lavam 04 adulto4 tão completamente que nem chegavam a 

levantar o olhar quando um dele4 entrava no quanto . 
".econtíam a um adulto quando 4e encontravam numa nece4 

41dade ímedíata, ma4 tnatavam a me4ma pe44oa como não 

exí4tente de novo, logo que a nece44ídade tíve44e 4ído 

4atí ,“eíta. guando ítado4, batíam no4 adulto4,mvi.dírv • 
Acima de tudo, gnítavam, bettavam e u4avam pa/avit5e4. 

Como era de se esperar, foram.. necessárias semanas 	de 

cuidadas pacientes e compassivos, antes de as crianças demonstrarem 

•i 
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quaisquer liames emocionais significantes com adultos e começarem e 	a 

Prender padrões mais aceiteJeis de comportamento. 

APRENDIZAGEM DO COMPORTAMENTO SOCIALIZADO 

Por qual processo a criança aprende o comportamento ade 

quedo e assimila as expectativas de posição ? Já observamos que ela de 

ve estar adequadamente amadurecida fisicamente e que o comportamento so 

cializado geralmente tende a ser aprendido inconscientemente e inciden 

talmente na interação com outras pessoas. Ao se desenvolver, o mundo da 

criança se expande em várias direções. Ela se torna capaz de atividades 

físicas mais variadas, o campo do seu conhecimento aumenta, ela se tor 

na familiar a maior quantidade de objetos, entra em contato com 	maior 

variedade de pessoas e idéias e se torna capaz de mais ampla e mais su 

til escala de sentimentos e expressão. Também se torna cada vez 	mais 

• consciente de posições e papéis, e consequentemente reorganiza suas ide 

ias, imagens, sentimentos, e conduta. 

1.LIGAÇõES EMOCIONAIS NA SOCIALIZAÇÃO: 

A aprendizagem do comportamento social não é apenas um 

processo cognitiv., „ mos está intimamente ligado a afetes e outras 	pes 

soas. Temos observado que ligações emocionais são necessárias para o de 

senvolvimento da natureza humana, jã que uma criança tem que oxporimen 

ter relações primárias a fim de empatizar com outras pessoas e desenvol 

ver uma segurança psicológica básica. Apegos emocionais também baseiam 

a motivação da aprendizagem. Como a criança procura a aprovação e 	o 

amor dos "outres significativos" , ela é motivada a pensar e comportar-

se como eles desejam e a modelar seu comportamento pelo deles. Assim po 

40 	dera.  suprimir seus impulsos imediatos e aprender modos a mesa, se 	sua 
mãe assim o quer (e insiste), ou pode procurar sair-se bem na escola 	, 

assim ganhando a bna vontade dos pais e professores. Mais tarde alguns 

dos padrões se tornam hábitos, e outros, tais como a ambição do sucesso 

se tornam parte dum sistema de valores antranhado. Os "outros significa 

tivos", então, se estão eles mesmo socializados, sabendo ou não sabendo, 

ensinam os modos da sociedade e se tornam agentes socializantes. 

O mundo em expansão da criança passa a incluir mais 	e 

mais gente e um número crescente de grupos com os quais ela se identifi 

ca e se sente solidária. A primeira figura de mundo da criança õ a mãe 

ou outra figura maternal. A principio depende dela pelo seu cuidado, 	a 

criança fica ligada ã mãe pelo próprio direito materno. Em seguida 	ao 

grupo restrito de criança-mãe, seguem-se os de criança e pai, o grupo 

dos irmãos e a familia; em seguida amigos, professores e possivelmente 

heróis nacionais e mesmo figuras imaginárias; em seguida grupos mais em 
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pios tais como a vizinhança, escola, religião e nação. Cada qual desses 

"grupos nós" se distingue e implica um "grupo nõs". Os afetos iniciais 

podem não ser abandonados, mas, ao passo que se sucedem e se reintegram 

com outros aspectos de desenvolvimento, se tornam menos abrangentes. 

Um instrumento importante para estabelecer identidade e 

solidariedade de grupo e o gesto e a linguagem, O grupo familiar ou de 

pares tem seus apelidos, uma escola tem suas canções e slogans, 	uma 

unidade de exército, suas próprias expressões de insígnias e uma nação, 

seus símbolos coloridos emocionalmente. Escreve o linguistica 	Edward 

Sapir: Ho con4ínamento duma arrIlía e4pec1.6íca, pot exemplo, o 

nome rjotge", tendo 4ído uma vez ma/ puinuncíado "DEdí", 
na ín4Ãncía, pode totnat-4e a 4otma a/sada 4emphe depoí4; 

e e44a putniineía não 	 totna-4e um 41.mh0/0 'Leal_ 
mente ímpoxtante da )solídaníedade dessa cl.m:Uía e da co 

manha° de 4entíment04 que con4ekva 04 4eu4 memb,t04 	'teu 

nído,s. Hm e4titanho não pode /ívnemente a44enhoteat-e do 

pxívílegío de dízet "d6dí"... Pot outko lado, níngujm 190 

de dízet "hícho" ou 'calouto" 4e não tíven pa44ado 	pot 

expekancía ch0eante4 como aluno de colenío ou Faculdade 

O u4o de taíA tekmois ídentígíca o membto dum gkup0 	não 
otgonízado maga wsícolonícamente /teal..."F/e 40_a como 
nós equívale a dízet "F um dois no,:su". 

As numerosas e corwlexas relações entre essas identifica 

ções constituem por si só amploaampn de estudorgamente 

sob o titulo "Teoria de Referencias do Grupo" o qual, embora não 	rela 

cionado aqui, encontra-se vinculado diretamente aos problemas da socia 

lização. 

2.COMPORTAMENTO-PAPEL e EU: 

Já vimos que uma criança se torna familiarizada com nu 

merosas posições e papeis, alguns dos quais se encontram alem da 	sua 

rede interpessoal imediata ou mesmo em perspectiva, apenas por ver 	e 

ouvir o que se passa em sua volta e por leitura. Quando tal observação 

se torna base para imitação, interação e especialmente auto-referencia, 

assume ainda maior significado. 

EU é um conceito-chave n -) explicação do comportamento-

papel. EU às vezes é utilizado para designar a organização das qualida 

des da personalidade ou a experiencia da Identidade. No entanto, é ma 

is útil na teoria de paneis, no uso mais limitado que dele faz George 

H. Mead, que por EU compreende simplesmente uma pessoa que ó objeto de 

sua própria atividade; pode agir perante si mesma como age perante ou 

tros. Esse ó o significado de EU ou si em expressões tais como " falar 

consigo mesmo", "orgulhoso de si mesmo" ou "envergonhado de si mesmo". 
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Esse uso sugere que uma pessoa é tanto sujeito quanto objeto; toma uma 

posiçao de fora e encara seus prOprios pensamentos, sentimentos e ações. 

O EU, neste sentido, é basico para e teoria de papéis . 

A crianç,se for funcionar na sociedade, deve conhecer qual o cemperta 

mento esperado dela como passageira, convidado, frequentador esperado 

dela como passageiro, convidado, frequentador de cinema, amigo, pacien 

te, primo e batista. Deve ter a capacidade de determinar a si mesma, pe 

la linguagem e autodia.logo, que está ou não agindo de modo apropriado , 

Podera, na imaginação, ensaiar possíveis caminhos de conduta futura. So 

mente e agir de acordo com as expeçtativas dos outros, 

O infante não tem linguagem nem EU. Não pode tomar a po 

sição de outros para encarar a si mesmo como um objeto; não pode julgar 

seu comportamento passado, presente e em perspectiva. Um adulto, no en 

• tanto, possui essa qualidade. Podemos perguntar, portanto, como aparece 

essa percepção, como se desenvolve o EU ? 

George Mead apresenta uma teoria, na qual o arcabouço é 

utilizado no debate seguinte, de acordo com a qual o EU se desenvolve 

em três estágios contínuos: preparatOrio,brinquedp e jogo. No estágio 

preparatório uma criança não tem a capacidade de encarar seu próprio 

comportamento. Imita ações específicos: pode bater na mesa, bater 	pal 

mas, ou colocar um fone ao ouvido. Em ocasiões tais a aprovação dos ou 

tros está apta a ser fator estratégico em sua aprendizagem. Os 	outros  

não prestam atenção a sons " sem sentido" da criança, mas ao pronunciar 

"mamãe ' e "papá", ela consegue atenção e reações agradáveis e assim é 

motivada a repetir e aprende-los. Neste caso a criança está 	começando 

a colocar-se no lugar de outros e a desenvolver um EU rudimentar. 

• No segundo estágio uma criança realmente representa pe 

péis específicos: liga entre si os comportamentos específicos identifi-

cados com determinada posição e respectivas expectativas. Assim sendo , 

uma menina não afaga uma boneca, como alisaria qualquer objeto macio 

ela brinca de por a boneca na cama e a repreende pelo choro. Ou um 	me 

nino brinca de pistoleiro e ameaça atirar em quem quer que se ponha no 

seu caminho. Em tais brincadeiras uma criança assume o papel de compor 

temente de outros e age como se se encontrasse em sua situação; 	está 

começando a agir contra si mesma. A menina mentalmente se pergunta:" O 

que se espera de mim como mãe ? ", e o menino: "'Que se espera de 	mim 

como pistoleiro ? " As vezes a criança, encarando a si mesma da posição 

de outras, fala de si mesma na terceira pessoa, como Betinho ou Biinho. 

Uma brincadeira assim ela não apenas aprende o comportamento da referi 

da posição, mas, presumivelmente, também aprende como se sente ao 	re 

presentar determinados papéis. Deste modo, quando a criança castiga 	a 

sua boneca , ela experimenta um sentimento de punição; se serve o chã , 

entra na pessoa da anfitrioa. 
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Talcott Parsons sugere que os padrões da nossa cultura a 

ninam a brincadeirasque se adaptam também a papéis adultos em perspec 

tivas, bem como evitam perturbar situações potencialmente perigosas 	. 

Assim, a criança ó animada a desempenhar ^ papel de mãe, mas não o de 

esposa; desempenhar este último poderia gerar uma competição potencial 

mente perigosa pelo amor do pai, complicando seu desenvolvimento e re 

lações familiares. 

Cooley, cujos pontos-de-vista antecedem os de Mead, 	da 

mesma forma salienta a reação dos outros na discussão do "EU-ESPELHO". 

Uma criança se comporta de certa forma e outros reagem; a criança 	de 

acordo com a reação, fica satisfeita ou aborredida com o que fez. Uma 

criança conta uma história; se esta satisfeita ou embaraçada 	depende 

primordialmente não da sua história mas da reação que sua história pro 

vota nos outros.Ela encara a si mesma pelo "ESPELHO" dos outros. 

O "EU-ESPELHO" não apenas nos ajuda a compreender o 	com 	io 
portamento imediato duma criança, mas tem também implicações de perro 

nalidade a longo prazo. Uma criança pratica travessuras de mau 	gosto 

com convidados e os "outros sivnificativos" riem do que ela fez e 	a 

chamam "esperta". r criança fica satisfeita consiç,o mesma e procura 

ser um "garoto " esperto" novamente. Em pouco tempo, o papel de"menin,-

esperto" pode tornar-se, temporária ou permanente, parte da estrutura 

de sua personalidade. Conscientemente ou não, alguns papéis são 

rajados, outros desencorajados. 

No estágio do brinquedo, de acordo com Mead, uma criança 

forma diversos objetos de si mesma e passa de um papel para outro, de 

maneira desorganizada e inconsciente. Não tem um conceito unificado de 

si mesma, nem ponto-de-vista unitário, do qual encare o próprio 	com 

portamento. 

O estágio de jogo implica desenvolvimento adicional. 	A 

criança se encontra em situações nas quais deve corresponder 1.1s expec 

tativas de diversas pessoas ao.mesmo tempo. Jogando beisebol ou fute 

bol, a criança deve estar consciente das possíveis reações de cada um 

dos jogadores. Dos papéis concretos de determinadas pessoas, a criança, 

por abstaração, forma um papel composto para si mesma. A criança, efe 

tivamente pergunta o que se espera dela e dos outros, do padrão genera 

lizado do ponto-de-vista de time e do jogo. O mesmo princípio se apli 

ca a quaisquer tituais ou tarefas comuns que implicam colaboração 	ou 

divisão de tarefas. Desta forma, na base das suas relações ou expecta 

tivas de grupos , acaba por encarar a si mesma do ponto-de-vista 	do 

grupo, daquilo a que Mead chama o "outro generalizado". 

Ao passo que a criança se desenvolve, o "outro generali 

zado" torna-se um modelo assimilado, consistente em padrões 	pelos 

• 



. I )o 09, qs 

quais ela encara e julga o próprio comportamento e em perspectiva 	que 

determina sé ela se encontra satisfeita ou insatisfeita consigo mesma. 

Inclui'támbém o conjunto de expectativas para seu próprio comportamen 

to e o dos outros, expectativas que representam, necessariamente, 	si 

tuações de interação. O papel do escolar, por exemplo, implica 	tanto 

ações do seu professor, quanto dos seus colegas em relação a ele; o pa 

pel do passageiro de ônibus inclui as reações esperadas do 	motorista 

do ônibus e dos outros passageiros. Um arcabouço de interação rocipre 

ca é aprendido e assimilado. 

O conceito de "outro generalizado", outrossim, implica 

que determinado indivíduo pode ser consistente em seu comportamento e 

pensamentos, mesmo que se movimente em ambientes sociais variados. 	O 

oficial britânico ne África, que tomava o chá das cinco e se vestia a 

40 	rigor para o jantar, e um exemplo clássico. O vendedor, que acha 	que 
a boa vontade é de importância suprema, é outro. Cada qual absorveu um 

conjunto mais ou menos permanente de padrões e expectativas pelo qual 

enxerga e julga o mundo. 

Em resumo, a criança aprende papéis e comportamento so 

cializado por um combinação de técnicas, mas a direção do 	desenvolvi 

mento depende basicamente das reações dos outros e do desenvolvimento 

dum EU. 

DUAS OUTRAS TEORIAS DE SOCIALIZAÇAO 

Outros estudiosos do comportamento humano tem 	r,rient- 

ção teórica diferente com referencia ã socialização. Dois pontos-de - 

vista proeminentes e largamente aceitos são a Nícaniiií,se e a 	teotía 

da apkendízagem. Dentro de ambas hã teorias especificas e proposições 

logicamente inter-relacionadasa no entanto ambas, como a nossa "teoria 

de papeis", também representam aproximações ou orientações conceituais 

Introduzem ideias e conceitos que levam o observador a selecionar 	de 

terminados aspectos do desenvolvimento, que devem ser focalizados 	e 

salientados. 

Embora a orientação dessas tres aproximações leve â se 

leção de problemas diferentes, não se deve pensar nelas como 	teorias 

alternativas; em proporção considerável elas são complementares e mão 

inconsistentes. Algumas das idéias da psicanálise e da teoria de apren 

dizagem tem sido de fato incorporadas na nossa discussão da teoria do 

papel. 

De modo geral a psicanálise e a teoria da aprendizagem 

estão orientadas menos socialmente do que a teoria de papéis; mas 	am 

bas também pressupõem que uma criança, de modo geral, aprende 	compor 

tamento socializado incidentalmente e inconscientemente no curso da in 

teração, e que padrões sociais não são suscetíveis de ser aprendidos e 



Po i 
•`1P.1 4 ) ,2,q9 

.12. 

executados a não ser que, duma ou de outra forma, sejam recompensadores.  

Necessariamente as teorias psicanalíticas e de aprendizagem aqui são a 

presentadas em formas limitadas e simplificadas. Ambas são complexas e, 

dentro de cada uma delas, a discordância entre os especialisaas é agu 

da e variada. 

PSICANÁLISE 

Embora a psicanálise seja tanto uma técnica de terapia 	e 

um método de pesquisa, bem como uma teoria de comportamento humano, de 

vemos restringir nossa discussão ao último e apenas até onde a 	teoria 

se relaciona com a socialização. Geralmente "psicanálise", em sua acep 

ção mais limitada, se refere apenas ás teorias elaboradas por 	Sigmund 

Freud e aperfeiçoadas pelos seus seguidores diretos; em seu conceito ma 

is amplo, inclui uma porção de idéias que derivaram da obra de Freud , 

e foram aperfeiçoadas de diversas maneiras por outros analistas e 	pes 

quisadores. O nosso uso e o primeiro. 

A teoria da psicanálise, em contraste com a teoria dos pa 

pais, tem sido derivada primordialmente de estudos clínicos de 	indiví 

duos emocionalmente perturbados. Presume, entretanto, que os mecanismos 

de comportamento são similares para todos os seres humanos e que as di 

ferenças entre o normal e anormal são diferenças apenas de grau. 

Freud postula um típo distintivo de estrutura mental. 	A 

criança nasce com um ID, um complexo de impulsos eróticos instintivos , 

que guia a atividade de acordo com o "principio do prazer". A 	criança 

naturalmente não quer crescer; ela está interessada apenas na obtenção 

de conforto e prazer para si mesma. Ao passo que se desenvolve, é 	res 

tringida de várias maneiras pelos seus pais. Não pode dar sempre vazão 

á sua raiva; tem que ser desmamada e treinada a evacuar controladamente 

não pode brincar com qualquer objeto que desperte seu interesse. 	Em 

consequência, uma porção d. ID se transforma no EGO, aquela parte cons 

ciente da personalidade que procura controlar os ditames do prazer 	e 

guiar a atividade de conformidade com o "princípio da realidade". 

O material que o EGO acha difícil manipular geralmente 	é 

reprimido e relegado aJ que Freud chama "inconsciente" ---uma força po 

derosa, que encontra expressão em sonhos, devaneios, gestos, doenças 

mentais, perturbações psicossomáticas e inúmeras aspectos de relações 

interpessoais. 

A socialização, de acordo com a teoria psicanalítica, 	é 

provavelmente mais bem vista numa moldura evolutiva. Há certos estági 

os básicos e inevitáveis, embora parcialmente superpostos, de desenvol 

vimento. A primeira e a fase cota/. assim chamada porque a criança deri 

va seus primeiros prazeres eróticos da boca. Nesta fase a criança che 
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ga a diferenciar entre o EU e o NÃO - EU e, jã que recebe o prazer 	de 

mamar, o alimento e o calor primeiramente de sua mãe, forma uma 	forte 

ligação emocional com ela. A maneira pela qual as necessidades orais da 

criança são satisfeitas --- se ela se satisfaz rapidamente, quantas ve 

zes é frustada, se o desmame é gradual ou abrupto---representa fator de 

terminante importante na estrutura subsequente da personalidade da cri 

ança e nas suas relações interpessoais. A psicanãlista Irene M.Jqsselyn 

escreve: 

Uma íngãncía na qual uma cAíança encontka 4atí.“ação 	de 

aleítamento... ptopotcíonatã um 4entímento de 	4eguAança 

congottrivel no mundo ao tedot, de modo que o encatatj como 

um lugat amígo pata vívet e não como um ambiente índít enen 

te ou agte34ívo, contra o qual ea tem que 4e p/toteget. • 

	

	
A fase otal é seguida da anae, assim chamada porque a cri 

ança sente prazer em evacuar e o treinamento desta atividade torna - se 

um problema central. Ela geralmente aprende a evacuar normal e controlo 

damente porque desenvolve afeto para com os pais. Estes lhe fazem exi 

gencias e, se ela coopera, ganha o amor e a aprovação deles. 	Dorothy 

Burlingham e Anna Freud explicam assim certos problemas de crianças de 

tenra idade na Segunda Guerra Mundial, que foram evacuadas de 	Londres 

para uma creche residencial. As crianças reagiam frequentemente ã súbi 

ta separação de suas mães pela reversão, urinando-se e sujando-se. Quan 

do, no entanto, depois de alguns meses as crianças conseguiram 	formar 

novas relações adequadas com mães substitutas, elas novamente se torna 

ram "treinadas". 

A criança, neste estágio, também forma certa autonomia e , 

• quando outros lhe pedem que exerça autocontrole, poderá ou não 	coope 

rar. Aqui também o tratamento dado à criança tem repercussões a 	longo 

prazo. Se seus pais são severos ou tolerantes em sua educação, se eles 

distinguem rigidamente entre o limpo e o sujo, a maneira pela qual lhe 

permitem expressar seus sentimentos agressivos, a maneira pela qual 	a 

punem pelo desafio --- tudo isso afeta o desenvolvimento pessoal e soei 

al. Para citar um psicólogo orientado psicanaliticamente: 

Fanta4ía4 também podem aparecer na personalidade, 	muíto 

a4a4tada4 da otípem, com ..u.6 ínZcío3 completamente di4gat 

çado4. O menínínho que itepAíme 4eu4 movímento4 ínte4tínaí4 

a gím de abottecen e punít a mãe pode tornar-44e o 	homem 

agattado ao 	aínheítx, .6ovína com isua mu/het e a bua ga 

m:aía. 

Na fase seguinte, a ISCilíca, na qual a criança, na idade de 

cerca de dois anos ou três anos, começa a ficar interessada em seus Or 

gãos genitais, como fonte de prazer, o fenômeno central é o complexo de 

Édipo. O apego da criança ao genitor do sexo oposto mescla-se com 	as 
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exigências competitivas do genitor do mesmo sexo, levando a sentimentos 

de hostilidade para com o último. As veredas do desenvolvimento são um 

tanto diversificadas para o menino e para a menina. O menino torna - se 

eroticamente apegado à mãe, quer seu amor exclusiv3 e sente ciúmes 	do 

pai, que encara como rival no afeto da mie. No entanto os pais não per 

mitem que o menino atinja o seu objetivo. Ameaçam-no com castigos, 	sim 

belicamente com castração, e ele chega a suprimir seus sentimentos er6 

ticos para com a mae. 

A menina, nesta fase, torna-se fortemente apegada ao pai 

e sente-se hostil e ciumenta perante a mie. Contribui para a hostilida 

de da menina o sentimento de que a mãe deve ser culpada pela sua carén 

cia de órgãos sexuais masculinos. Mas a menina também, no curso 	comum 

de desenvolvimento, é constrangida a abandonar sua escolha amorosa,e,te 

mendo punição e perda de amor, reprime seus desejos eróticos com 	refe 

rencia ao pai. 	 • 

Todas ais cníança4 címlam não /somente sabre 4eu4 pnjptías 

coApo4 ma4 -também 4obne 03 corpos dois outA04 e gícam maí4 

ou menos pteocurada4 com cr.4 4emeZhança4 e dí4etençais 	en 

tne 04 4ex04 e en.tne 04 adultos e elas pitb-pkía4...Em grau 

maí4 ou menos ínten4o -todas a4 menínas pequenas pensam 4e 

e/a4 não teníam acaso peitdído aquele apendíce, que parece 

isen tão a/tamente vaUtízado, e todos 04 menín04 pequenas 
preocupam-4e com o meio de pender o de2e4:, .fadas a4 mení 

nas pequenas .inventam hí4t5Aía4 de “canem 2,,vne4 da 	ma 

mãe e ca4an com papcl e todas 04 meníno4 pequenas 	ínven 
.tam hí4ti5nía4 de 4e .Ubentatem de papaí e ca4an com 	ma 

mãe. Essas coí4a4 4ão pante notmal do ptoce44o do 	cAe410 

mento. 

Talvez os conceitos psicanaliticos mais importantes, rela 

cionados com a socialização, sie os de ídentigícação e 4upenego, 	que 

são particularmente importantes no desenvolvimento da fase /atencía . 
Nesta fase, que começa aproximadamente na idade de seis 	anos, 	os 

desejos eróticos 	da 	criança sio reprimidos e a energia que 	havia 

sido devotada a eles é desviada primordialmente para o apego ao genitor 

do mesmo sexo. Quando a criança é muito pequena, ela faz o que os pais 

querem a fim de evitar castigos ou para ganhar o afeto deles. Nesta fa 

se, no entanto, por meio de identificação emocionar, eia se coloca 	na 

posição dos seus pais e introjeta os padróes que eles afirmam; comporta 

se agora como eles e como eles des'ejam, 	porque acredita que as 	suas 

ideias estão certas. 

O superego é um'conceito complementar, A estrutura 	da  

criança, composta de ID e EGG, agora, por identificação. forma 	também 
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um superego. O superego, citando Freud, 	.5 um agente que: 

...contínua a de4empenhat a3 pLnçõeis que a.të aqui tinham 

4ido duempenhada3 pelai pe43oa.6 emke3pondente3 no mun 

do extetíot-  “4ca2íza o EGO, £,Ite da otdená, o coAkíge 

e o ameaça com ca4tígo4, exatamente como 04 paí4, 	cujo 

/ugak pa44ou a ocupat. 	utamo4 con.sciente4 dele , 

em 4ua4 4unçõe4 judícíaí4, como noa con4cíêncía. 

O superego torna-se particularmente relevante para a so 

cializaçao quando os padrões assimilados concordam com os padrões da 

sociedade circundante e dos grupos dos quais a criança é membro. Impli 

ca, em termos de teoria de papéis, que a criança formou um ego e enca 

ra seus sentimentos e comportamento de alguma posição externa. Assim , 

pois, embora o superego e o "outro generalizado" de Mead sejam 	ide 

ias-chaves de esquemas conceituais bastante diferentes (e origens dife 

rentes), ambas salientam a necessidade de auto-interação. 

No estágio seguinte de desenvolvimento, a fase genita/ , 

que começa com a puberdade, a criança tem que arcar com seus impulsos 

sexuais reavivados. No curso normal do desenvolvimento, ela não 	mais 

está interessada em seus pais como objetos erOticos; procura 	satisfa 

ção por intermédio de outros do sexo oposto. A maneira como lida 

esses problemas depende em parte das condições do seu ambiente 

to e om parte do seu desenvolvimento anterior. O adolescente 	poderá 

estar tão frustado em sua vida imediata que regressa ã 	superdependén 

cia ou outras satisfações infantis, ou os impulsos sexuais reforçados 

podem entrar em choque com padrões de comportamento do superego e ' lo 

var a conflitos internos agudos. 

Por intermédio de filmes, leitura de revistas, 	prole 

• çOes de psicólogos infantis e assim por diante, as idéias da psicanã 

lixe tem sido divulgadas amplamente na cultura popular e, especialmen 

te, entre pessoas instruídas, tem sido incorporadas nos padrões da edu 

cação da criança. Os pais agora reconhecem amplamente o interesse 	da 

criança no seu corpo e no sexo e a importancia dos cuidados com a cri 

ança, com o desmame, do controlo Ç4.el nyncun5n e de nutras experiõncias 

infantis. Temos aqui o que Robert Merton chama de "profecia autoreali-

zante". Certos pais aceitam as idéias de. Freud, seguem seus preceitos 

na educação das crianças e, assim agindo, acham as idéias 	freudianas 

"confirmadas ". Explicações alternativas e diferentes formas de compor 

tamento não interrompem o circulo. 

1.TEORIA DA APRENDIZAGEM: 

Embora haja muitas variações da teoria da aprendizagem, 

no sentido usado pelos psicélogos, É um termo muito lato, aplicando-se 



pai a, p, 	pico 	$ 

.16. 

a todo e qualqurr comportamento --- motor, mental e social—que deri 

va 	processas de treinamento; somente.  os .pro.gressoe 	maturacionais 

sao omitidos. Os mesmos conceitos e princípios que se aplicam a formas 

animais mais baixes presumivelmente se aplicam a sares humanos. Por is 

so tem sido considerado lícito derivar idéias básicas de trabalho expe 

rimental e de laboratório com ratos, cachorro e outros animais. Crian 

ças pequenas também tem sido comumente objeto de pesquisa. 

Pesquisadores da teoria da aprendizagem geralmente tentam 

decompor o comportamento entre estímulos e reações mensuráveis e 	daí 

derivar os princípios a que estão ligados. Procuram explicar como 	um 

objeto aprende a dar velhas reações a estímulos novos e novas reações 

a qualquer estímulo. O primeiro é explicado frequentemente pelo condi 

cionamento; o último por "reforço", embora as linhas divisórias entre 

eles estejam bastante difusas. Duas experiências famosas, feitas 	há 

muitos anos por Pavlov, o psicólogo russo, e pelo americano John 8. Wa. 

tson, ilustram o condicionamento. Um cachorro segrega saliva 	quando 

lhe mostram comida. Pavlov fazia soar uma campainha, ao mesmo 	tempo 

que mostrava a comida ao cachorro. Isso foi repetido uma quantidade de 

vezes. Mais tarde o cachorro salivava apenas escutando o som da campai 

nha. A experiência de Watson foi menos exata, mas a princípio geral é 

similar. Uma criança fica espantada e nervosa quando escuta um 	ruído 

alto, súbito e próximo. Watson mostrou ã criança um rato branco e, ce 

da vez que a criança queria pegar o rato, batia numa barra de aço 	ãs 

suas costas. Depois de algumas repetições, a criança ficava espantada 

e nervosa ã simples vista do rato. Novamente aqui, o bebê teve uma ve 

lha reação a um estímulo novo. 

Aprendizagem por reforço, que explica a formação de 	no 

vas reações, introduz o conceito de redução de impulso. De acordo coma 
a análise de John Dollard e Neal Miller, devem ser consideradas quatro 

condições --- ímpul4o4, 4uge4t6e4, Aeaçõe4 e xecompen4a4. 	Considera 

se, em primeiro lugar, que a criança tem impulsos criadores de tensão, 

que levam ã atividade. Talvez a criança queira atenção paterna, um im 

pulso; apercebe-se de seus pais brincando de "olhe o bicho", uma 	su 
en/l• 

gestão; ela reage brincando também de "olhe o bicho" e sua recompensa 

é receber atenção. Ou talvez um menino goste de doce, um impulso; escu 

te os passos do ave, uma sugestão; reage correndo para seu avõ e -roce 

be a recompensa, comendo o doce que o av6 lhe oferece. Fm ambos os ce 

sos o impulso particular da criança é reduzido, e a criança, "3resumin 

do-:,e que continue e atividade, aprendeu um novo comportamento. 

Este é o mais simples esboço de teoria da aprendizagem . 

Fazem-se muitas distinções e elaborações adicionais. Desta forma impul 

sos primãrios, tais como sede e fome, podem tornar-se base para impul 
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sos secundãrios, tais como aprovação e atenção; estímulos ou sugestões 

são discriminados e generalizados; reações são extintas ou reforçadas e 

podem ser tanto antecipatárias como imediatas recompensas tais como so 

no e alimento são básicas; as de dinheiro e prestigio são aprendidas 

na cultura. 

Na explicação da socialização um conceito-chave é imita 

ção. Miller e Dollard encaram a imitação como um padrão de reação que 

ocorre sob determinadas condições como resultado do processo de apren 

dizagem. Procurando reduzir seus impulsos, uma criança imita o comporta 

mento de outros, O comportamento imitativo pode ser "combinado-dependen 

te" ou "copiador". No primeiro, a criança imita o compnrtamento dos ou 

tros, embora n;,ie assimile os papéis respectivos. Por exemplo, uma crian 

ça pequena aprende a correr para saudar o carteiro, mas somente porque 

sua mãe age assim, não porque compreenda o interesse da mãe na 	corres 

pondencia.Copiando,a criança aprende novo comportamento essencialmente 

através de tentativa por imitação e erro. Talvez observando um excelen 

te tenista e praticando em seguida possa aprender como ficar em 	posi 

ção para um golpe de revés ( backhand). Em ambos os tipos de imitação o 

comportamento recompensado e reforçado, de outra maneira desaparece. As 

recompensas da imitação podem provir de fontes tão diferentes como pra 

zeres físicos, cumprimentos de outros e auto-aprovação. 

A pesquisa da teoria da aprendizagem, por ter sido gran 

demente desenvolvida por meio de trabalho de laboratório, geralmente e 
SI 

mais precisa e controlada que teoria de papéis ou psicanálise. Frequen 

temente é possível, por exemplo, medir a extensão dum impulso, ou regu 

lar a força dum estimulo. A teoria da aprendizagem tem sido extremamen 

te esclarecedora na pesquisa com animais e crianças pequenas, ou com a 

Cultos , em casos nos quais as situações são relativamente simples. Tem 

sido menos bem sucedida na tentativa de explicar situações sociais que 

implicam autocrítica, sentimentos ambivalentes, normas contraditórias 

de grupo e motivações complexas. 

Desde que a teoria de papéis, a psicanálise e a 	teoria 

da aprendizagem tem orientações tão diferentes e propõem problemas dife 

rentes, na realidade não são teorias alternativas de socialização. 	A 

teoria dos papéis focaliza os aspectos cognitivos e emocionais da inte 

ração numa sociedade padronizada, tomando mais ou menos como 	premissa 

que seres humanos são motivados para agirem e tem capacidade de formar 

relações afetivas. A psicanpalise, com orientação clinica, centraliza -

se sobre o desenvolvimento da personalidade individual, salientando es 

pecialmente o desenvolvimento e o sivnificado de apegos emocionais. A 

teoria da aprendizagem focaliza o processo pelo qual a aprendizagem, co 

mo tal, se realiza, independente de ambientes e posições particulares . 
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De forma.que, até certoponto, cada teoria tem uma concepção 	diferente 

do que é importante na socialização, aceitandb o problema central dee 

outras como outros elementos menos importantes. 

ELKIN,Frederick. A Criança e a Sociedade. 

Rio de Janeiro.Edições Bloch. 1960 . 

Pãgs 37 - 61. 

• 

• 
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Este trabalho consiste em uma síntese coi lgumas 
considerações (O Texto A Evoluçro da Educação no Brasil. 

O or aniza or deste texto, optou pelo qaadro da 
evolução da educ-ção no Brasil que esta baseado nas mudanças da' 
organização governamental pelas quais o Brasil passou. Brasil-Co-
lenias  Brasil-Império e Brasil-República. 

O primeiro período g o Colonial que vai do desco-
brimento do Brasil ate 1808 com a chegada de D. João VI. Estas da 
tas na verdade não sao fieis aos fatos, pois, s6 houve alguma coi 
sa feit no senti/o de educ r no Brasil apartir de 1547, quando ' 
junto com o ent-o nomeado Governador-geral do Brasil, ToMe de Sou 
sa, chegaram os padres jesult s chefiados por Manoel da NObrega 
Us Jesult.s, ordem que surgiu no movimento d- Contra-Reforma, lo-
go após ter chegado aqui iniciou sua filunrao de educar e catequism 
sar. Havia muita dificuld-'de n• aquisiçaõ de material escolar, já 
que tudo tinha que vir de iortuga, pois como g comum na política 
colonialista tradicional, as terras subjulgodas são proibidas de 
desenvolver qualquer atividade industrial ou semi-industrial, a -
fim das metrópoles terem a éternização da situação de dependgncia 
na colonina  Nesta primeira etapa da educação brasileira os jesti-
tas orientaram o ensino de forma democrática e ate certo ponto po 
pul ,r, pois dava-se ênfase ao aprendizadé de conhecimentos preti-
cos que poasibilitnNa,  aos indivíduos aplicá-los na sua vida prof 
fissional. datret nto este período relativamente pequeno, tem seu 
fim com a morte e : anel da N6brega e assim surge o ensino eli - 
tistu que caracterisarg este período de forma genérica. O ensino' 
notanto toma um carater metafísico decorrente da adoção de =inci 
pios escolásticos. As discussões passam para um nível mais abstra 
to e distnciaCo da realidade vivida, estando desta fornir o ensi-
no condenado a se elitista e discriminador. 

deste período tem destaque especial a figura de 
Jose de anchieta, homem muito culto e muito interessado pela edu-
cação em nosso país. Este jesuíta teve muito prática na educações' 
entre índios, chegando mesmo a desenvolver um método muito pecu -

liar. 
Com a invasão holandeza vieram gr'.ndes nomes das' 

ciôntias e artes europeia, fato que e muito importante, pois ate' 
então tal fato n~o tinha acontecido. Visando defender suas terras 
os potuíueses fundiram a primeir escol- no 3rasil, e lo, o em ser 
cuida são funil -das outras, todas, quase sempre com fins utilitari 
stas. 
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índice de verba empregado neste setor e com forte influgncin I 
da política. Rui Jarbosa com base neste estudo propõe uma soluç?o 
para o nosso sistema educncion'l, que entretanto não se adequava' 
a realidade da época em vivia o nosso pais. A educação aqui teve' 
como principal obstáculo a falta de um objetivo, a falta de umr ( 
politica adequada, um número pequeno de escolas e com poucos pro-
fessores em condições de exercer o m' isterio. Nesta faze, como ' 
na anterior, 	educaçgo mão foi levada ao povo, apezx de ter ha*, 
vido um certo interesse, a nível de discussão, de se oferecer edu 
cação para opovo • Foi ate criada 	legislaçgo visando oferecer 
esta educnçõ a população, mas a nível de realização pretic'l a coi 
sa continuou como era anteriormente. 

O terceiro período, isto e, o Republicano tem seu' 
inicio no ano de 1889. Aqui a educação passou a se focalizada no 
sentido nacionalista e passa a se vista como um recurso para o ' 
aprefeiçoamento ,o indivíduo e d sociedade ("a qual este faz park,,,ft 
teç Ternos como consequência de tal fato o surgeimento das Grandes 
Leis rejulamentadoras 	educação. Em 1890 foi criado o Ministí140• 
rio ue tinhanpaponsabilidade pelo setor esducacional. Em 1892 ' 
foi extinto esto kinisterio, passando a educaçgo para a responsa-
bilidade do .inisterio do Interior e Justiça. 

/Lte a Primeira Guerra Mundial as ideias sobre o en 
sino permaneciam as mesmas, ame apartir desta data começaram a ' 
Mterpenetraçgo no Brasil as novas ideias e os novos métodos de en 
sino. .um 1930 criou-se o Ministério de Educação e G'ude tento seu 
_ximeiro Minis'ro procedido a reform que deu ao nosso ensino um 
carator orgânico e una certa uniformidade. Na Constituição ,e 	e 

1934 foi definida a copetencia da União nas deterninações e 	no 
estabelecimento de diretrizes da educação nacional, cabendo aos ' 
estos organizar e manter estes sistemas. fa educação como sitema 
no Brasil surge portanto na época de Vargas. Em seguida há 
mas reformas que n,7,o obtiveram sucesso. _partir de 1942 o ensino 
secundário passou a funcionar ate como a pouco tempo, com 4 anos' 
ginasiais e 3 com orientação Clássica ou Científica. Se em 1961 ' 
foi aprovada a lei 4024 que fixou as diretri5.ses e mima bases ' 
da Educaçgo Brasileira. Em 1971 foi publicada a Lei 5692 que veio 
alterar a 4024 em determinados aspectos. Esta Lei fez a refor 	' 
do ensino Primerio e Jecungrio, dando-lhe inclusive uma nov-• no-
mencl turn, e talves um novo espírito. 



Acreditamos nós, ser a 5692, pelo ermos n nível ' 

precc.rio, uma forrar de se poder dizer que !-E3 esta tentando reti - 
rnr do ensino aquele cnrayer elitista. Uns- nós acreditamos que 
a elitizaçgo uma das caracteristicns que mais predominou durante' 

o longo da evolução da educação brasileira. Outra característica' 
C o pouco caso do ensino deninicinge(hoje 12 Grau). Entret nto' 
se hoje 1v5_ um tratamento mais serio para com este Riam* grau 	a 
nivel de legislaçgo, periste - pouca. importância em outros níve-
is, pois entre os treis graus, este e o aue menos concições mntee 
ri is tem, e o que menos profissionais capacitados e especializa-

cos recebe e e ,indal  o que tem o quadro de professores m-is m.1' 

remunerado. 

• 

Ô 
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Fig. 1, Os Principais Componentes do un Sistema do Ensino 
Nffiel  	 NIN.N.N.N.•••11 

PROC2SSO D ENSINO L 

1. Objetivos o lyourie4ades 

para orientação das ativiades cio sistema 

2. Estudantes 

cuja aprendizagem 6 e principal objotivo 
, dm sistema 

3. Administrasig_ 

para , coor(lenaçao, direçam e avaliaçEo dn 

sistema 

4. Estria ura e horários  

para distribuição` ,do tempo e do fluxo de 

estudantes pelos 'vários objetivos 

5. Conteúdo 

a essencia daquilo que ns estudantes pre- 

cisam apren(er 

6. Professor9s.  

para ajudarem na aquisição do conteúdo e 

orientarem o processo de aprendizagem 

7. Material Cic'Atico 
.••••••.•• 1... 

Livros, quadro neéro, mapas, filmes, labo' 

rat6rios, etc 
A. Instalações_ 	 • 

, para abrigarem o procesSo 

9. Tecnologia ------  
todas as técnicas usadas na realização 
.trabalho 	sistema 

10. Controles de qualidae 

,normas de admissão, notas, exames, "Dadr3est  

11. Pesquisa 

para aperfeiçoar o conhecimento e e desempe.  

.nho do sistema 

12. Custos 

indicadores da eficiencia do sistema 
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ecemômica 

e renda 

Recursns 

finai 

Recursos 

mate?iais 
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RnSino 

INDIVIDUOS 

INSTRU/DOS 

Fig. 2.. Interação entre 
seu Ambiente 

2ntradas da sociedade 
Objetivos 

Conhecimentos 	E31cacj-APIP 

existentes 

Valores 

Objetivas 	 Conteildo 

Estudantes 
População e 

contingente de 

recursos humanos 

P- fessores 
e 

um Sistema ele  Ensino e Seil Meio Social e 

MELHOR EQUIPADOS 

PARA SERVIREM A SI-

MESMOS E A SOCIEDA 

DE COMO 

individuos e mem-

bros de família 

agentes de produça 

lideres e inovado-

res 

cidadãos locais e 
do mundo 

fomentadores da c 
tura 

PORQUE O ENSINO A-
PERFEIÇOOU SEUS 
conhecimentos bási 
cos 
habilidades inte/0 
tuais e manuais 
poder. de raciocíni 
e critica 
valores, atitudes, 
motivos 
poder 	criativid 
de e inovação 
apreciação cultura 
senso de responsab 
lidade social 
compreensão do mun 
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Universidade Federal do Pará 

Centro de Educação 

-Disciplina : Estrutura e Funcionamento de Ensino de /2 Grau 

Professora : Wilma Ferreira Nunes 

Licenciatura Plena - Complementaç7lo Pedagógica 

ANALISE DE SISTEMA DE ENSINO. 

Trechos do cap. I do Livro La 

Crise Mundiale de l'education' 

de PHILIPS H. Coombs. 

Expor'dm8s em seguida um método que permite fazer exame cri 

tico de um sistema de ensinomiSo decompondo em partes distintas e au 

dnomas, mas considerando-o verdadeiramente comonsistemag isto, 6, 410t0 

ura conjunto estruturado onde os d.' 	énentos 	indo e reagindo' 

uns sobre os outros, fazem apnrecer,os indicadores que refletem o bom' 

- e mau funcionamento desta interação. 

As Figuras 1 e 2, que se seguem formam um modelo conceptual 

para a aplicação da "análise de sistemas" a um sistema de ensino. Em 

contraposição ao significado que a expressão "análise de sistemas" tem 

em outros context5s„. precisa desde logo ficar entendido que seu uso • 

aqui não pressupõe o tratamento matemático de todod os aspectos em ques 

.tão;. funciona mais como uma ampla lente focalizada em um organismo de 

forma que este possa der visto em sua inteireza,, incluindo as relações 

of/ 

,entre suas partes e entre m organismo e seu meio. 

Unia "análise de sistemas" de ensino assemelha-se, em alguns 

aspectos, àqullo MIO faz o módico quando examina o mais complicado e I  

admirável de todos os sistemas - o ser humano. %rica será possível, nem 

necessário, que o medico possua um conhecimento completo de todos, os 

pormenores do sistema do ser humano e deseus processos funcionais. A 

estratégia do diagnóstico consiste em concentrar-se em relações a indi-

cadores críticas, especialmente selecionados pinerentes ao sistema e en 

tre o sistema e seu próprio ambiente. O medico, por exemplo, preocupa- 

se principalhente com as correlações entre indicadores críticos tais 

como batidas do coração, pressão sanguínea, Desoí altura, idade, regi-

me alimentar, hábitos de sono, dosagem de açucar na urina, glóbulos ' 

brancos e vermelhos. Partindo destes indicadores, ele avalia como o sis 

tema está finicionaneo e prescreve o que pode ser necessário para faze-

lo funcionar melhor. 

O nue o medico faz ao analisar o corpo humano, o -adminis-

trador moderno realiza  em sua "análise de sistemas" das operações e do 

planejamento nos mais variados campos, desde a loja de departamentos a 



\-\ 	

Lo-c/taa 	Si 

organizações militares. Os "indicadores" variam de um caso para 
mas a estratégia permanece basicamente a mesma. Per extenso, iS4 

toé válido também para a análiso de sistemas aplicada a um sistema e-
ducacional. 

Não há incompatibilidade entre examinar um sistema educacio-
nal desta maneira e o ponta de vista, consagrado de que a educacão, em- 

bqpa =Inato Dam MúLtu Une, 6 em.laiMâlr. lugzrÁ  e acima de tudo, u  
fim _am  si mesma. Não nos interessa discutir neste momento tal posição; 

	 c..x5,1-: A 
importa agora examinar processo organizado pelo qual a sociedade  bus- 
ca a educaçao e indagar  se esse processo e seus resultados  podem tornar  
se mais,relevantes, eficientes e eficazes dentro do wontexto de cada  so 

O uso que fazemos da expressão "sistema educacional" comblse- 
apenas os vários níveis e tipos de ensino formal ( primáriorst 

,, pós-secundário, geral e especializadorj;WW&.m todos os 
s e processos,sistemáticos de educação e ensino que acontecem 

fora do ensino formal. Referimo-nos, por exemplo, a treinamento de ope- 
rários e agricultores, alfabetização funcional, treinamento ela serviço,  
extensão universitária ( ensino extra-muros), cursos de atualização  pro 

fissional e programas especiais para a junventude. Ne seu conjunto, as 
g 	  

tividades de educailo formal e sinformal compreendem n esforço  tet4.r 
ganizado de um país, independente ente de como tais atividades selam-  fi 
iiãnciadas ou administradas. 

Um sistema de ensino, tonado como um sistema, obviamente di••• 

emende 
 

ao  . n  ... 
,.1,,  
-4-  -4,., cundário 

/ 

'  
programag 

k.i 
• 

- 	 ---- 
/fere bastante do corpo humano - ou de uma làla de departamentos - naqui 

( 
I-, 	  
!lo que faZ, como faz, e nas razões por que o,. faz. Tem, contudo, em co 

mum com todos os outros empreendimentos de produçao, um conjunto de en- 
.tradas (inputs) que são submetidas a um processo destinado a alcançar ' ijf„‘ÍG 
certas saídas (outputs) qud devem levará satisfação dos objetivos dg:// 
sistema. Estes elementos formam um todo orgânico, din'Amlco. Para avaliar 11 411  

a saúde de um sistema de ensino de maneira a poCer melhorar'seu desempe- 
nho e com inteligtncia planejar seu futuro, será necessário examianar de 
aneira unificada as relações entre seus componentes críticos. 

, Este não é, contudo, .n modo usual de se considerar  um sistema 
e ensino. Ohamamo-lo'de sistema, mas não o tratamos como tal. Oa assun- 

tos são tratados item por item, como num rol de lavanderia e cadaium de- 

ft\ 	
les tomado e examinado como uma unidade independente. O roteiro diário 

do atar ad 	 r escolar tipicament- 	mistura de "itens a 
resolver; ele passa de um para outro tão rapidamente quanto pode, tendo 
pouco tempo para refletir sobre .o modo como os assuntos se ajustam ou se 
contrariam entre si, ou com os de ontem e ns de amanhãw,  

A Figura ì - usando poucas palavras para explicã-la - apresen 

ta um diagrama simplificado que mostra alguns dos mais importantes com-
ponentes internos de um sistema do ensino. 



$ 

- 3 - 

Suponhamos que se tenha tomado a decisão de alterar, de alguma 

forma, os objetivos ou prioridades do sistema - por exemplo - a decislo 

de diversificar o ensino secundário de modo a estabelecer uma trilha pa 

ra o ensino superior e novos programas "terminais" orientados para 	• 

trabalho. A execução desta decisão-  pode requerer mudanças de longo al 

cance na estrutura acadt'mica do ensino, nos currículos e métodos de en-

sino, nas instalações e  equipapentos, na distribuição de professores e 

no fluxo de estudantes!, Em una palavra, cada um dos componentes do sis-

tema será substancialmente, afetado por tal nu,'ança. 

Do mesmo modo, sem qualquer mudança que atinja •s objetivos bá 

sicos ou as prioridades, uma inovaça* significativa no currículo, tal 

momo a adoção da "matemática moderna" em lugar da matemática tradicional, 

poderá determinar alterações profundas dos métodos de ensino e aprendi-

zagem, que por sua vez provocara() mudanças nos horários de aula, nas ins 

talações materiais e equipamentos e no númerb e nuantidade dos professo-

res necessários. Assim, seja esta reação em cadeia poderá ter considerá-

veis consequências nas necessidades de entrada do sistema e na qualida-

de de suas saldas. 

Contudo, a Figuras l não mostra tudo o que precisa ser examina 

do numa análise de sistemas. A figura trata unicamente dos componentes' 

internos do sistema, sem levar em consideraçao n ambiente. Entretanto,' 

como 6 a sociedade que pronorciona ao sistema de ensino os meios de que n 

necessita para poder funcionar - e o sistema de ensino, por sua vez,pre 
„ 

cisa oferecer contribuições vitais para a sociedade - outros elementos 

deterão ser acrescentados ao quadro da- análise de sistemas. As entra - 

das e saídas cio ensino precisam ser examinadas em seus relacionamentos 

externos com a sociedade, pois estes pederao revelar não apenas as resÉ. _ 

trições de recursos qüe limitam o sistema mas...também os fatores que, 

em última análiser  determinam a produtividade que possa oferecerá soei_ 

edade. Assim, a Figura .2 mostra es componentes múltiplos das entradas 

proporcionadas pela sociedade ao sistema educacional, seguidos das múl-

tiplas saídas do sistema que fluem para a sociedade, sobre a qual produ-

zem os mais diversos impactos. 

A fim de esclarecer como as coisas acontecem, suponhamos que 

um sistema de ensino precise aumentar sua produção de cientistas e tee-

nélogos. Para tanto, ele necessita de mais professores especializados; 

estes, porém, existem em quantidades insuficientes, uma vez que o siste 

ma os produz em proporções menores do que as reclamadas pelo mercado de 

trabalho. Para aumentar a produção, a educação precisa receber como ent 

trada uma quantidade suficiente de tais pessoas retiradas de sua própria 

saída, já limitada. Mas, para conseguir sou intento, a educação preciaa 

ser capaz de oferecer vantagens que superem as dos cennetidores no mer-

cado de trabalho. Tal situação poderá exigir uma considerável modifica-

ção na política salarial relativa ao magistério. 
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As Figuras 1 e 2 suscitam muitas questões tais como o signi-

ficado da "administração", a natureza da "tecnologia" da educação, o 

significado de "eficiNcia" e "qualidade", e dúvidas a respeito da pre- 

• cisão das entradas de recursos como indicadores da, qualidade das saídas 

educacionais. Referem-se igualmente à necessidade de definira diferen-

ça entre as maneiras interna e'externa de avaliar a qualidade e a produ 

tividade do desempenho de uni sistema educacional, bem como a necessida-

de de indicar como,estas diferentes perspectivis poderão conduzir a ava 

liaç'óes diferentes. Refere-se, ainda, á necessidade de identificar aque 

/es indicadories que sejam relevantes e fidedignos para avaliação do de-

sempenho de um sistema educacionA, tanto do lado da entrada quanto da 

saída. 

Cabe aqui estabelecer um relacionamento mais nítido entre as 

duas figuras - a primeira, que trata dos aspectos internos de umsiste-

ma de ensino e a segunda, que mostra suas vinculaçoes externas. Podemos 

resumir este relacionamento nos seguintes termos: em primeiro lugar lu—
gar, quando as condições externas provocam alterações nas entradas que' 
vão para o sistema - como quando a escassez de recursos humanos e uma 

desfavorável estrutura ae salários resultam em falta de professores - o 

efeito dentro do sistema poderá ser uma queda da quantidade e qualidade 

das saídas. Por outro lado, 6 admissível que a limitação da entrada pos 

sa provocar uma mudança na "tecnologia" e na ulilizaçan de recursos,com 

• propósito deliberado de impedir o declínio quantitativo e qualitativo 

das saídas. A análise de sistemas demonstra, assim, não haver Apoessj.da  

de de  padrões agidos de respostas internas aos quais o sistema educa-

cional tenha de se apegar para enfrentar as limitações do ambiente. Am-
- 

parado por esta análise, o sistema fica era condições de escolher sua 

resposta e a escolha que realmente fizer poderá ter uma influencia con4á 

siderável na quantidade e qualidade da sua salda, bem como em sua efici 

tncia interna e produtividade externa. 

• 

• 
Vidqtanero a Fig. 1 e 2 



SISTEMA ESCOLAR 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 

-Elementos nãc, materiais 

(Objetivos, normas, conteúdo) 

-Entidades mantenedoras 

-Administração do sistema 
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1» Rede de escolar 
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MODELO DE SISTEMA ESCOLAR 

•••••••• 

"INPUT" 

(Da sociedade 

para o sist. 

escolar). 

1 1-Objetivos 

2-Conteúdo 

cultural 

V3-Professores 

e astros re 

cursos huma 
nos, 

"OUTPUT" 

(Do sistema Es-

colar para a Se 

cÉdade" 

1-Melhoria do ' 

Nível cultural 

da população. 

2-Aperfeiçoamen".  

to do indivíduo 

3-Formação de ' 

recursos hurra - 
nos 

4-Resultadas de 

pesquisas. 

4-Recursos 

financeiros 

5-Recursos ma 

teriais 

6-Aluncc 

r -Dimensão vertical 

	

(Graus 	de 	Ensino) 

	

''-Dimensão 	horizontal 

(Modalidades do ensino) 
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U"I7MSTWDE FTID'ERL DO lpR'A 

CWTRO DE 7,DUC ,C10 
CURSO DE 1:1=i -riu PIE ?A 

DISCIPLTTU:ESTRUTUR E FUrCIOYAMErTO 	Er2r0 DE 20 GRAU 

PROFESSORA:MTLMA FIZRREIR ^ rums 

EVOLUCÃO  DP EDUC 4C10  TU 	 

1-T "RO DITC110 

Para fins de - estudolh,g muitas tentativas pare organi-

zar um quadro cronolOgico dos periodos evolutivos da educação 
e brasileira, agrupando-os de acordo com suas características mais 

marcantes. 

Entre os diferentes quadros apresentados, parece ra-

zoável a opçgO por aTusle que associa os, períodos evolutivos a 

orenizeçgo política e/ou governamental pela rival passolio Bre - 

si1, desde o seu descobrimento ate a presente data.. 

O ruedro no 1 d(f) uma visgo rerel de como e possível' 

confiurar es etapas da educeço brasileira em sur.evolução. 

oU ADRO rol 

PERfOW W. TA 	 DEFOMM(10 

1500-1808 	 Colonial 

II 	1809-1e89 
-Margrquico 

'-Reino Unido 

-Independente 

  

III 	1889 	 Republicano 

2-PERIOW COLUIAL  
Embora o consideração teOrire de que o período 

colonial de nossa educarão tenhe iniciado com o descobrimento do 

;')rasil,ne pretira isto somente aconteceu a partir de 1549. 
11,6x,  

Antes disto houve interesse, por parte de Portu- 

galg ouento ao desenvolvimento de civilização e expansgo cultural 

do Brasil. O maior interesse residia na exploração das riquezas' 

naturais da terra obstaculizendo o incremento das atividades que 

poderiam constituir-se em 'elemento competitivo para Portugal. 

Assim, colocava impecilhos ao cona.cio, não a-

tendia 'a indústria e proibia e exercício de determinadas profis-

sões, tais como: ourives, crevedores, lepidÉrios. 

r2uanto e educação e atividades intelectuais não 

havia consetinento pare sua expansgo.Pode-se dizer que a educa - 

çSo brasileira iniciou com a chegada dos jesuítas eo -Brasil, em 

1549. 

os 4 fonteS fundamentais de politica colo 
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nizedora destacava-se um, assim expresso: swversgo  dos indiRe-

nas 2 £i cetglice pele catequese e pele instruco. Era o primei -

ro esboço de mia politica educacional, norteando os ensaios ini-

ciais de educeçZo no -,rasil ruinhentiste sob o 11.11so de Manuel 

de Tbibrega. 
Osjesuítas '-- ertencie.: a Cdrpenhie 	Jesus, orgeni- 

zaçeo religiosa que se manifestou como pioneira no movimento de 

contra-Reforma. 

OS objetivos da Com:anhiá de Jesus eram: 

-Cateluese dos selvícoles 

-uulICDÇDO dcs novas f:errçOes 

Os jesuítas chegaram no ''',rasi3 juntamente com Tomé 

Souza; em l59. Vier-:11 	jssuft-s chefiados pçr Manuel de 

NObregn rue, (lesembarcerdo em Salvador, T'ahia, logo tomaram as 

primeiras providencies no sentiijo*je fun-r escolas. 

Cerca de Quinze dias del-ois da chorada, abriram 
• primeira "escola de ler e escrever" no -lrasil cujo regente 

classe foi Vicente Rodrigues ou Rijos. 

Havia, contudo, "rende obstáculos aõ -ziéSenvolvimen-

to da educeço, em virtude de depeã:re'ncia na equisiçgo de mate-

rial escolar porque, de acordo com es leis de epocr, era -2roi - 

bida a imrress'go tirogr'lfica, consumindo-se material proveniente 

de Portugal. 

di:to 	,N0Dt5-Jé-15492  a cohstrtiçgo de u - 
• • 

me casa para recolhimento e ensin-mento- aos mocos dos gentios 
e dos crist7os estava concluída 

principel figurr do período telonial foi Jose 	de 

AnChieta, que chegou:ao Irasil enC.1-553. 

,Tos de ,A,nchi,"elma da educado  brasileira", pos-
suiE ampla cultura intelectual, era um peta e humanista, conheci 

eia latim, 1,ortuÊues e es:anhol, escreveu uma gramÉtica na lin - 

gua tupi-guarani e organizou :eças teatreis, onde o- .vício era ri- 
dicularizado e 	virtude reco-2pensed.?. 

Em 1554, José de Andhieta inaugurou o Colégio de Sio 
Paulo, origem da capitel ro .Estado.do mesmo nome. 

• Peste colégio -rnchieta dava nulas 'de-leitura, escri-.- 

tel contas e másiee aos ,índios, aos filhos dos portugueses e aos 

prgprios jesuítas. 

10 estudo (J.o :obra--de .Anchieta expressa o seu interes- 

.se por tudo aquilo que diz respeito 'a educa*. 

rp.ento a Menuel de lgobrega, procurava, com seu tra - 

belho, converter os índios, ensinando aos tcurumins' para atrair 

de 

a 

da 

e 
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seus pais.Preocurove-se coma alucaogo.e o instru* em geral,' 
ensinando aos. Portugueses e eos 'moços da terro.'..para o trabalho 
evangelizador. 

aprendizado profissional 	 bule de 
e agrícola 	 letina 

viagem de estudos a Wropa 
Com o norte de !gl-rer,,a, entretanto, houve a substitt4 

çgo do padrgo de ensino democrático pelo palrgo seletivamente e4-
ristocrático, desaparecendo o inicieçgo profissional preconiza - 
da por 7"gbregp. 

Ao mesmo tempo em que os jesuítas iam catequizando e 
ensinando, expendia-se sua civilização, suas escolas tornavam-se. 
núcleos irradiadores em terras sociais, economicos e espitituais. 

Com a fundaço de igrejas e 6 criaçgo de uma rede es-
colar tinha-se a organizeçgo do sistema educecional jesuítico 
que apesar de obstáculos quase intranponlveis como: grande exten 
sgo territorial,.cartncia de transportes, distribuiçgo rarefeita 
de populaçgo, atingiu um grande desenvolvimento compreendendo es_ 
coles de nível elementar e.também "coiio9". 

Os colégios de Todos os Sentoà, na 	e de São 

Sebestigq,no Rio ,de Janeiro, salientaram-se pela sua estrutura-' 
çgo administrativa e redaggice,..onde havia purgo de letras, ar-
tes e ciências. Sagradas para .aqueles que desejavam seguir o tra-
balho sacerdotal.. 

1,go se pode dizer, .entretantol  que eram cursos de ni-
vel superior e quem desejava seguir seus estudos em Medicina ou 
Direito, deveria reAlizá-los em Universidades da Europa, princi-
palmente a de POrtugal. 

A educaçgolesultica, com sua situação financeira es- . 	• 
tavel, tornou-se rotineira, deápreocupandçhse com os prol)lemos' 
temporais e materiais. . 	. 	_ 

Despontaramas_especulaçOes,metafísicas e filosóficas , 
e princípios abstratos d4 esccf.ASttca,_havendo uma volte „a cul- 

'tura clássica a medieval. 

PI. 	Ws -TLST:UnIDS(Y6.3REG) 
vrendizrem.  de Portugugs 
Doutrina Cristg 
'is cola de Ler e rscrever 
Canto OrfeOnico e Ml'isica.Instrumental 

gramática 
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Os jesuitas 31,13.c-rem de sua -unçgo de liiérança SO 

ministranio um ensir- fnrn-1, verllsfiJo, sem conteúdo i- 
leolgRico a social, 'ivorci,ndo-s, 	cultntd de reelidede.social. 

rb século XVII, arelelamente D educação jesuítica, 
outros fatos vieram contriJuir para que 	cultura brasileira ti - 
vesse novo impulso. 

Com a inves7zo holandesa em Pernambuco e a chegada ' 
de 'Tesseu em 1639, houve um grande progresso cultural, pois vieram 
cientIstes e forem construílas entidades t-is como: biblioteca, 
museu,escolas, jardim publico e observetÉrio estr5nmicar  

Quanto ao governo portubus, somente em 1669 cons 
3 1:rimeira escola: 'Aula de r‘rtilh-ria e arquitetura 

Entretanto, a crieço lesta escola dão tinha o pro-
de elevara elucecgo ro;mlar, mas objetivava a defesa da I 

as invasUs estrenriras. 
Em 1739, o governo criou mais dois estabelecimentos 

de ensino, qw eram semingrios destinados aos ,grfgos: o de 52"o Pe-
droe o de São Josg, este último a de:lese do 'colégio Pedro 11(1837) 

Em 1759 um frto marcante veio alterar todo o panore 
ma educacional bresileiro: 	expulsão dos jesuítas do TA-•asil pelo 
Marques de Ponbel. 

Os mOtivos* ,!ue determinaram r expulso forem as 2cu 
seções de . hué-os jesuítas interferiram politictmente e estimule - 
ram o sentimento nacionalista- nbs nativon. 

PtaticMente todos' 	 fecharem e noves es- 
colas foram fundeIbil, dirirddrs por outras ordens religiosas, que 
não conseguiram'substituir o:adiantamento e e eficiencie do traba 

-lho do 200 anos dos jesuítas. 
Procurnd6 supriraà deficiencias edúcacioneis Pom-

.bal criou 'Clesseá -Aletentarest e Aulas de Gralgtice Latina, Gre-
go e RetOrice, que eram dirigidaá-  por um Diretbr de Estudos.Este 
era, geralmente, ume pessoa sem ri,ualificação na,cesseria e com pou 
co conhecimento, sua credencial'e'ra e ligeçgo que mantinha Com o 
governo. 

Silo liter;iriol, que era um imposto 'Sdta.eb vinagre e a aguardente e . 
	 Piere:a .,Manútenção .dO--eisino foi instituído o , Sub 

P1O-entento o imPOS'EO . eratMol-  sua cobrança feita • 	. 

de forma irreguierl 'havendO" eindd, Sonegação 6 que tcarretava 	o 
não pagamento aos professores. 

C. Reforma de Pombal 1evu 	quase supressgo do en- 
sino, pois DS eatabeleoiméntà éscolares errm insuficientes, os 
recursos humanos ngo qualificados. 
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Havines:ceilas-apenes nas grandes.oidadea l  terminando o 

pehodo colonial com a 2duceçgo, _Professores e material defibientes 
95o havia:Yantagem, nem interesse, na edueaçgo do povo. 

3-0 pMíODO  MV1R0UIÇO:  
O periodo-Anoigruico, considerando seu Inícir cóm a che 
JogoVI no T)rasil e seu término com a pfroclamaçgo da I  
pode ser desdobrado.ew.düas fases: a do Reino Eva 	do 

A primeira fase do período mongrquico facilitou o pven 
ço e o aprimoramento cultural do povo, embora o objetivo da cria-
çao de instituições levase mais a um sentido pragmático, imedia-
tista e profissional do que educacional. 

A - preparaçgo de especialistas e de:profissionais visa- 
. 

va o atendimento  a  corte 'portuguesa que se ,instalara no :3rasil e 
_defesamilitar.;de colSnia. 

PIS situações frCilitedoras de ,aprimoramento foramf 
- nbertura dos portos 
-Criação dajimprensa,Regia 

do_jornal, 
-Permissgo para publica.Oes 
-Çriaçgo do observatório nacional, de bibliotecas,mu - 

seus1  etc. 
Foram criadas as escolas:i  
-Militar( Academia Real Militar) 
-1Taval(Acadenia dos-GuardasMarinhr) 
-De Medicina (Curso de . Cirurcio) 
—De Odontologia 

Ciências Econômicas- 
-DeEngenharia :  
-De Direito 

gada de D. 
Repáblica, 
Imperio. 

dÉrio, nao 
gresso real. 

houvaeuprçeo com o ensino elementaXecun-,---,., 
despertando o interesse do povo, nem havendo um pro - 

O ensino elementar continuou fragmentaria e deficien-
nao se constituindp em propósito do governo. 

Fa 2' fase do período monárquico, os objetivos da edu 
caço ja tinham outro enfoque, a educaçao passou a ser compreen - 
dia:c,  como ca az de desenvolver o sentide-naciorelista e OS prega-
(_ores das ideias liberais concluiram'que a . lvèrdadeira-inderenTàn 
cia só serie, possível com a educaço do povo ,  

Entretanto, as ide- am ser aplicadas 1  e i s ri6‘c conaB_Guir-______ 
praticamente, sendo ainda o maior-interesse dirigido ao ensino ' 
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superor. A elaboração de lei.s pcercr dn educaçgo.Pi~u a consti2,7  

tl4r-se era grande .preoqunção..1 

O instrumento legal_our especificou ao.bre e e3ducaç:,:lo 

foi a Oondtit.uição de 182.3 qual, em seu artigO4.791. ;s;im se expres-

Q011 1 0,-,:ins4ruç5o,primÉria k.gn,atuito.a todos-os cidadãos. 
. 

i.ç.edultaçãO- prdimario passou a ser .universal., sendo 

3rasil um dos,primeiros países 0 oferecer,,,legglmente, r grntui-

daJe do ensino. 

Em 1897, em documento legel, foi determinada O obri-. 

getorielgde de Criação de escolas em cidades, vilas e aslomeredos. 

Em 1834, em Ato Institucional, a jurisdiç;o do ensi-

no pringrio e secundgric foi transferido 'as provincias, dando-lhes 

b direito de legislar e estruturar seus sistemas educacionais nes 

tes níveis de ensin64o Gow!rno Centrel ficou afeto o ensino su-

perior e todo o ensino do Distrito' Federal. Para a época, esta de3 

liberação foi muito avançada, pis já  se tratava de descentralizgl-

Oo.rb entanto, Sc trouxe desvantagens, porque deseentr,nlizou al-

go desestruturado, desintegrado, fragmentado, impossibilitando u-

ma estrutura unitk•in do sistema edunacional ainda-incipiente. 

Com isto, suràiram muitas reformas no ensino, cada. ' 
e irovincie realizando as

.
reformulaçose que julgava necessrias... 

Po período Morgrquico, em 1835, foi fundada a 10 es-

cola Formal do País, em .-itérgi. 

Em 1870 foi decretada*a Refórná Leoncio de Carvalho. 

Alguns aspectos fundaffientais fóreM especificados - 

-Obrigatoriedade do ensino PriMArio.  

-Liberdade ao ensino secundrió:e superior. 

-Criação de jardins de inf5ndia e esCOlas'irimÉries mistas. 

-Criação de bibliotecas e museus escolares. 

-Criação, nas províncias de escolas normais com escolas de 

apliceção. 

--Auxílio fincnnceiro (13 gOverno federal aos sistemas educa - 

cionais das províncias. 

'Em 1871, Jo'e'ó afredo è Pauline de Souza realizaram 

um estudo sobre educação brasileira e detectaram cinco lróblemas 

basicost 
P.Usgncia'de co ti riuidc le adminístrativa nr edticrç o - com 

eceSsivaS.álidançaS e substitui0es deleis.educacionais. 

, Interferência rolítiena eduCaço. 

-Educaç7ao; embora descentralizada' 	atendia 'as diferen. 
. 	- 

çc é necessidades regióncis. 

-Ensino livrásco e enciclopédico 

-Brasil, 'unis que menos Instava em educação. 
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Rui,eartoss-partindo deste estudo, organizou um 

pleno educacional da, Fr-nça, Inglnterrn, Estados Unidos e Alente - 
nhc.0 plane não foi executado, uma vez que se confirurava como al-
go completamente alheio a re-lidDle brasileira. 

Ao analisar este período, verificou-se que e idéia 
de educação, de utilitarista e tmedietista, passou a ser compre - 

enlide como instrumento de desnvolvimento e formadora de persona-
lidade, compreensão esta influenciada pela revOlução Frencesr. 

eser dos interesses de D. Pedro II pelo ensino e 

pela cultura, poucas medidas práticas foram exedutadas, reveladas 
pela lentidão, irregularidade e insuficiência no progresso educa-

cional. 
s forças repressoras ao desenvolvimento educacional 

eram 
-Ausãncia de uma filosofia educacional definida 
-Inexistência de uma política educacional adequada 

-Desorganização e escssez de escolas 
-Carancia de recursos' humenOs rivalificndos 

4-PERfODO REP:UPLICAPO 
Neste período,' ,:lue iniciou em 1889, a educrçâo pas-

sou r ser visualizada com f.unda.mental co sentido nacionalista. 
Passou a ser idritfficeda com recurso para o aper-

fpiçoamento do indivíduo' e da sociedade., considerando essencial 
paro a mcnutença5 ia República que o povo fosse educado. 

Isto troe modifir'-cOes'socials, políticas e econô-
micas pelo surgimento de grandes leis educacinais.. 

Em 1890 criado' o* Ministério de Instrução e Correios 
e Telégrafos,:primeira organizaço específica a responsabilizar-se 

pela educç?",o. 
Neste ano houve a Reforma 3enjrmin Co nstant que im-

pregnada das ideias positivistas de seu autor, preocupou-se mui-
to com o estudo das ciências Exatas. 

Em 1892 foi extinto o Ministério' de Instrução e Cor 
raios e Tel4gráfos, sendo o Ministério do Interior e Justiça o 

respons(f)vel pelo ensino através do DePartaffiento de Educação. 
A mentalidade no entanto, ate 1914, mão se afastou 

muito daquela que vigora nos períodos anteriores. 
Somente após á l guerra mundial (1914) é que as 

,novas ideias pedag6gicbS repercutiram na educação brasileira. 
Os estdos realizaram reformas'em seus sistemas de 

ensino, sendo Minas Gerais o primeiro deles. ! "eforma foi diri-
gida por Fra ncisco Campós, que contratou educadores europeus pa-

ra orgánig-las 
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Rio, São Paulo e adio Grerrie do. Sul forem os seguintes. 
Pão havia unilade restas reformasg devido a orienta-

ção regional que era imprimid- em caie uma delas. 
Em 1930, no coverno:de Getúlio ergas, foi criado o 

Ministério de, Educaç':, b e Saúde,.sendo Francisco Campos o primeiro 
Ministro _da novo pasta. Francisco Campos executou a reformado em-
sino secundrto e superior, organizando as '91retrizes para o ensi-
no brasileiro. 

rata reforma destacou-se por sua amLlitude, visgo e 
organiridade. 

A rsrtir,de 1(:30 j s.e notava uma • ideiti orgânica e 
funcional do sistema elucccional brasileiro e certa unidade 	de 
Pensamento, enquanto os Evlucadores do país entusiasmavam-se com ' 
a renovação pedagógica representada pela escola nova 

' A Constituição de 1934, procurando ácionar uma polí-
-bica educacional em consonância com 'as necessidades do país, de - 
finiu a conpetencia da União no'esta.?-eleclmento las diretrizes da 
Educação Nacion:1 e na fixação do plano n_cional de' educação com 
o objetivo de manter uma unidade em todo o país. P,os estados foi 
atribuída 	competencia de organizar 'e manter seus sistemas de ' 
ensino, 'respeitadas as diretrizes da União. 

Também foi definida a percentnr;em da rand7 a ser apli 
cada na educação: 10?-/-,, no mínimo pela úni7o ea% no mínimo, pe-
los estados. 

Praticamente •estnbeleceu-se um sistema educacional ' 
brasileiro.. 

Em 1937 Estalo 'Novo- a educaçgo tendeu a crescer,» 
cama obrigatoriedatte e a gratuidadel do ensino levadas a sério. 

Depois de 1937 surgiram uma serie de'refornas que 
não foram executadas por falta - de idealismo e capacidade. 

- 	quando o Ministerid.de.,Educação. e 'Saúde foi 2 Gus 
tavo CapRneme, foram desenvolVidas'grandes atividades e imprimi-
dadsnovas iniciativas= 

.-Fundação da2Facüldale Fraciona 'de Filosofia 
-Instituição de COnferenciaa'Nacionais de Educação. 
-Criação do'Instituto Nacional de Estudos PedagOgi- 

COS. 
Em 191+1, houve 2 réforMn Gustavo Capanema decretan-

do a'Lei Orgânica do Ensino.  Industrial', sistematizáMd6 'á educa-
ção técnico-profissional' e' objetivando atender 'as necessidades 
do 'mercado 

Em 191+2 foi decretada 	'Lei.  Orgânica do Ensino Se- 
_ 

cundriot, que definiu os objetivos e a duração do ensino medio, 
passando o mesmo a ser desenvolvido em 7 anos, ato 2 ciclos: 1Q 

• 
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ciclo ginasial (4 anos) e 2Q ciclo cc 	(anos) com orienta-

çao clgssica eu científic-. 

n Constituição de 1946 confirmou a rfrotuidode e a o - 
brigatoriedade (13 ensino primária e manteve os princípios demo 

da educação brasileira. 

A ncbvidade em d':11JC-ÇC,  foi o determinação de que as ' 

fc'_IiTicas com mais de 100 operárias deveriam manter escolas cu for 
necer bolsas de estudos, assim com foi regulnrmentada a situaço 

dos menores que trabalhavam 

Apesar de existência da Constituição de 1946, a Câma-
ra dão aprovava c Lei 0rg2,.nica que deveria reorganizar a educa - 
çao do -Jais, vigorando 3 Reforma Capanema, que tinha seus funda-
mentos na Constituição de 1937. 

14 anos de discuss.5es e de',ates e pressionada por 

criticas e reclamações, e C'àmarc aprovou a Lei 4024 de 24/12/1961 
que fixou as Diretrizes e 3,ases da Educ,,co 

LD3/1961 teve a relac'ão final de Carlos Lacerda e 1  

muitos dos seus artigos, a par de Reforma de Ensino de 1971, es-
to  vigorando ate hoje, assim cone este vigorando em sun totali-

dade ,arn os sistemas estaduais de ensino anue ninei- não estão a-
plicando c Lei 5692/71 de forma ceneraliz-d-. 

[. Lei 4024 (LD1/1961) teve como c-rocterísticrs 

CaS: 

-Unidade no diversidade- presença da descentralizaço, porém 

rom r unidade mantida através da formulação dos objetivos, das 1  

funções do Conselho Federal de Educação e do estabelecimento do 

Plano Nacional de educação; 
- Responsabilidade nc descentralização -liberdade co profes-

sor na organizrçgo do plano de ensino, liberdade u escola na or-

ganizaço curricular, liberdade ao Estado, na direçgo do seu sis 

tem: educacional, porém responsabilidade pela manutença-o da uni-

dade educativa em funço das diretrizes nacionais e de pcdr6es t'L 

t&cnicds de ensino. 
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PR(}-RFITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

F AJIMINISTRAÇÃO ikADÊMICA-  MEG 

I E\CO\TRO 

HORARIO 

27.11 De 08:00 às 12:00 

14:30 às 18:30 

28.11 De 08:00 às 12:00 

14:30 às 18:30 

, csx a, 	139,11(461 

patrocínio 

NIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

execução 

sobre desenvolvimento de 

COMPOSTO E IMPRESSO NC 
=VIÇO DE INWRENSA UNIVERSITÁRIA 

Truv. Rui Erainsa, 

ensino superior 



OBJETIVOS 

Divulgar princípios teóricos que fun 
damentam o processo de 	desenvolvi 
mento do ensino superior e a bibli-6 
grafia de apoio. 

Divulgar experiências 	brasileiras 
voltadas para o desenvolvimento do 
ensino superior. 

* Sensibilizar o corpo docente,disceii 
te e administrativo da 	Universidã 
de para iniciativas favoráveis a um 
processo de desenvolvimento de ensi 
no. 

* Recrutar docentes interessados 	em 
participar da equipe coordenadora e 
de apoio técnico para a implantação 
do Projeto de Apoio ao 	Desenvolvi 
mento do Ensino Superior (PADES) na 
UFPa. 

METODOLOGIA 

Exposição e debates sobro aspectos 
teoricos e práticos de processos de 
desenvolvimento de ensino. 

II- Trabalhos em pequenos grupos 	para 
estudo dos temas propostos. 

III- Plenário para debates e conclusões. 

PERÍODO 

CONSULTORES 

* Coordenadora do PADES na CAPES/ 
MEC/DAU. 

* Representantes do PADESma FUFPi, 
UFRGN, UFCe. 

PARTICIPANTES 

* Administradores, docentes e dis 
centes da UFPa. 

LOCAL 

Centro de Recreação da UFPa. 

-Campus Universitário- 

Belém-Pará 

* 
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INTRODUCAO 

As instituições de ensino 
superior vem sendo submetidas a pres 
sões crescentes, que decorrem de vã 
rios fatores, entre os quais situa 
ríamos: 

a) o crescimento numérico do corpo 
docente e discente, e a inclusao 
contínua de novos cursos de gra 
duação; 

b) as exigências de um contínuo aper 
feiçoamento qualitativo, tanto da 
metodologia de ensino,como no con 
toildo das disciplinas e da organi 
zação do ensino, obrigando o cor 
po docente a uma busca constante 
de atualização, mesmo depois 	de 
passar por curso de pós-graduação 

c) a necessidade de manter a organi 
zação universitária sensível a ta 
is exigências, e flexível a ponto 
de propor e acionar, em tempo, os 
meios adequados ao preenchimento 
dessas exigências. 

Já existem 	experiências 
de desenvolvimento das 	institui 
ções de ensino superior, tanto no 
país, como no exterior, acompanha 
das de uma bibliografia especiali 
zada que dia a dia se avoluma. Um 
encontro de docentes e administra 
dores universitários e discentes 
que propicie a tomada de contato 
com algumas dessas experiências , 
e favoreça a reflexão sobre a si 
tuação de ensino superior na UPPã-', 

27 a 28.11.'78. 



Poi al?.mot.949 

SERVIÇO FOEL1C0 FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
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POLITICA INSTITUCIONAL E DE CAPACITAÇÃO  

DE DOCENTES DA UFPa. 

Entendemos que para definir uma política de capaci 

Cação docent,e. devemos, antes, busca/.  o "Significado ,dos 	ter 

mos: política, çapacitação.e dOcente, e as questões neles en 

volvidas. • 

Politica, a nosso ver, significa um conjunto de di 

retrizes básicas para realizar, na prática, um projeto r  (ins 

titpcional) de universidade. No caso da Uniersidade Federal 

do Pará, ela se define como-projeto quando 'se propõe existir 

levando em conta uma dada realidade regional.2  Para atingir 

este fim, ela deseja obter "soluções para os-problemas mate. 

-riais e espirituais de todos os homens e do homem todo",' 	a 

travas de suas atividades integradas de ensino, pesquisa e ex 

tensão .4  

- As intenEeS da Universidade, de atingir o 	homem 
todo, e todos os homens, não poderão se concretizar de 	modo 

adequado, se não levarem em conta o homem inserido na realida 

de local, urbana e rural.5  Tampouco a integração das suas três 

atividades básicas será atingida, se não se atentar para uma 

quarta atividade, que permeia .e condiciona todas as 	outras, 

de modo positivo, ou não, que a a atividade 	administrativa, 

cerne do progresso ou involução de qualquer instituição. 

I Newton Sucupira, Política e Estratégia. Plano"Setorial 	Educação 	e 
Cultura, 1975/1979, Separata da Par-te I, Volume I, Versao' 	Preliminar 
PI-meo). 

2  Artigo 29, Regimento Interno da UFPa., Diário Oficial do Estado do Pa 
r.á.  18.07.78, Caderno 2. 

3  Idem, Parágrafo 19. 

4  Ibidem, ParSgrafo 29  

5  Nível local está subentendido, aqui., tendo COM unidade física mínima 
o Estado do Pará. 

SIU_R .6.7 - 
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Quanto a capacitação de docentes, ou de 	recursos 

humanos, necessária ã realização dessa política, não a vemos 

como processo imposto, sujeito - a fórmulas, receitas, . modelos 

pré-estabelecidos. Tal imposição e.prOpria de um sistema 	pa 

ternalista , dogmático, que.se ve como um 'fim em. si 	mesmo. 

Em função do projeto 'qUe a Universidade quer assumir para si, 

o aperfeiçoamento de seus rectirsos humanos e institucionais é 

um processo que' subentende, da parte de todos, uma atitude ou 

disposição interior favorável a•dois tipos-de relacionamento, 

10 

	

	fundamentais ã validade da existencia da instituição como tal: 

um relacionamento interno, entre.os vários níveis de pessoal 

que sustentam aS. atividades da instituição, e um relacionamen 

to . externo, que se estabelece entre o pessoal da 	Universida 

de, o discente inclusive, e a comunidade local,' regional e na 

cional. 

'Prsume-se que, na tentativa de efetivar esses re 

?acionamentos, surgirão iniciativas autenticas ,de aperfeiçoa 

mento, especialização, atualização, reorganização e outras.Es 

sas iniciativas não deverão repreSentar, por sua vez, simples 

submissão a preceitos legais, mas hão de indicar uma conscien 

tização, por parte de docentes, administradores, funcionários 

e discentes, de que é necessário,eleyar a qualidade do desem 

penhó da Uniiversidade, face a tais relacionamentos. 

Como projeto, a Universidade ha muito tempo 	vem 

tentando ser uma instituiçã6 de ensino, p-esquisa e., extensão 

para, com e na Amazônia. Se já conseguiu algum grau de reali 

zação desse ideal, é provável que o tenha feito,' principalmen 

te, atraves da graduação de pessoal. Ao faze-lo, entretanto, 

ela também se projeta para fora da Região, através dos recur 

sos humanos que exporta. Por esta r"azão, no seu ensino, 	pes 

guisa, extensão, administração e também na capacitação de seu 

pessoal, há*que conservar em mente as raízes e dimensões mais 

SI1J 	. G.1 
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amplas Aue a sustentam e envolvem
G 
 . 

O docente não é-apenas aquele -que dá aulas pois o 

professor,' nas complexas instituições de ensino superior, pelo 

menos idealmente, ensina, pesquisa e administra. Através do en 

sino - e da peSquisa ele deveria servir ã comunidade,' caractere 

zando, assim, a relação dinãmica externa, isto é, entre a uhi 

versidade e a comunidade7", 	g-rau em que tal relação se 	cor- _ 
cretize mostrará - o grau de eficiência externa da instituição8. 

Através da sua atuação em funções deliberativas, consultivas e 

executivas9, que caracterizam a administração.de uma 	unidade 

de ensino superior, o docente ajudaria a alcançar a eficiência 

interna do Orgãoquer dizer, a sua definição. organização 	e 

funcionamento se refinariam, a fim de possibilitar a 	eficiên 

cia externa, jã mencionada. Por sua vez, o docente jã nao.po'de 

ser o homem de todos os. instrumentos. Precisa, na 	realização 

de suas várias funções, de atuar em equipes, cujos membros es 

tejam igualmente capacitados, de acordo com as suas 	respecti 

vas categorias funcionais. Daí a necessidade de se falar em es 

tratégias de aperfeiçoamento não apenas dos docentes. mas 	de 

todas as categorias de recursos humanos necessárias às ativida 

des realizadas pela instituição 

Mas o ser humano que serve à Univ'ersidade'não ë um 

simples reposit5rio de conhetimentos, habilidades e 	técnicas, 

dos quais a engrenagem tente retirar o máximo proveito. Por is 
1 

6  Referímo-nos, aqui, a raizes nacionais, como sustentação, e a dinenso-es 
internacionais que a envolvem-, visto que a região em què a Universidade 
existe e una das ãreas estratégicas, não s6 do ponto de vista nacional, 
mas também internacional, 

7  Revista Manchete,  edição de 15.07.78, Caderno Especial, pag. 45 

8  Raymond Poignant, Objetivos Qualitativos do Plano Educacional, Revista  
Brasileira de Estudos PedagOgicos, vol. 59 (124): 273-83., 

19  Regimento Ceral da UlTa., Titulo 'll,',Achinistração, op. cit. 

"-Poignant, op. cit. 
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to, além da capacitação acadêmica, instrucional 	tecgiça pro 

priamente dita, com a qual se visa elevar o padrão objetivo , 

institucional,. na produção do ensino, da pesquisa é dos ser 

viços de administração e extensão, a Universidade se. empenha 

rá para.alcançar um novo ethos, colocando em prática medidas 

que demonstrem, concretamente, que ela esta buscando 	"solu 

çb'es para os problemaS materiais e espirituais de todos os hó 

mens, é do Homem todo"11. 

Recorrera, para isto,.a programas de caráter social, 

previdenciario e' Outros, voltados para variáveis que incidem 

sobre a vida, sócio-econ6mica do seu pessoal. Desatendidas ou. 

despercebidas pela direção, variáveis como nível precário -  de 

saúde, habitação, recursos financeiros e outros, consomem par 

te.considerável de energia emocional, moral, física e mental  

do seu funciOnalismo, em graus distifitos, conforme g. 	catego 

ria, mas.quie, em última análise, tornam-se óbices para 	qüe 

a.inStituição alcance um alto padrão de.,desempenho interno e 

externo. 

OBJETIVOS DA POLTTICA DE CAPACITAÇÁODE.RECURSOS  

HUMANOS  DA UFPa.. 

Manter uma orgariização dinámica, flexivel; que ofere 

f ça a estrutura méids de ajustar-se 'às necessidades de 

transformação, apresentadas por atividades de ensino, .pesqui 

sa, extensão wadministração, consentãneas coma 	realidade 
- 

socio-cultural e econômica que a envolve. 

2. 	Fortalecer o vinculo orgânico e dinãfilico entre docên 

cia, pesquisa, extensão e administração, 	.buscando 

maior entrosamento entre as suas partes componentes, ou seja, 

pró-reitorias. centros, departamentos e serviços, de um lado, 

e com outras instituições de ensino e de coordenação do desen 

11 Regimento Geral da UFPa., Art. 2 , parSgrafo 19  
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• volvimdpto sócio-cultural.e económico do Estado do Pará, 	da 

.Região Amazónica e do Pais. 

3. Aperfeiçoar e. ampliar-a tipologia, metodologia 	e 

qualidade das atividades de extensão .e administra-

ção, de tal maneira qiie, atYaves destaS funções, a Univers'ida 

de não sei realize a 'sua integração. interna; como.  também se in 

tegre ã comunidade, procurando concretizar, assim, o seu 	an 

seio de contribuir para a formação de uma Consciência 	amaz8 

nica.' 

4. 	Incentivar os vários tipos e categorias de pessoal 

que a servem a participar de cursos de pós- gradua . — 
ção e outràs'modalidades de atualização e extensão, com 	Vis 

tas ã elevação da qualidade dós desempenhos individuais e ins 

titucionais. 

5.- 
	

Elevar o grau de satisfação pessoal e eficiénciafun 

cional de todos os seus servidores,propiciando-lhes 

meios que acelerem e racionalizem o atendimento consciente e 

personalizado a problemas.socio-económicos e individuais que 

porventura apresentem. 	• 

6. 	Zelar pela.  elevação progressiva do desempenho 	de 

suas virias atividades, serviços e funções; através 

de processo constante e diversificado de auto-avaliação. 

ESTRATÈGIAS: 

Na consecução Aos objetivos . estabelecidos para 	a 

sua política, a Universidade Federal do Pará colocará em prã 

tira as segui tc medidas:. 
• 

1:- Promoverá esforços de integração em vários sen 

tidos: 

1 - com as demais instituições de ensino supe 

SIU 	- 	6 .1 
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rior do DGE - 3 (Estado do Pará) e da Ana 

zOnia (Acre, Amazonas, Pará,- Maranhão e 

Mato Gosso); 

II - 'Com os órgãos que coordenam os'planos e• 

projetos de desenvolvimentb do Estado e 

da Região; 

III - cOm as demais empresas e serviços que a 

tuem no Pará e na Região., notadamente com 

os que se relacionam com a educação, 'a 

pesquisa e a extensão; 

O trabalho conjunto é entrosado que se espera 

resulte desse esforço cooperativo deverá tornar objetivas .as 

iniciativas de aperfeiçoamento e desenvolvimento humano e ins 

titucional, e resultar em investimento econômico de tempo, ta 

lento e recursos financeiros para todas as instituições envol 

vidas. 

2 - incentivara o aperfeiçoamento de recursos hurra 

nos a nível de pós-graduação-, com o PICD I e II, mas 	também 

através de outros meios, como por exemplo, no caso de docentes, 

a livre-docência, e outros mecanismos de capacitação de 	pes 

soai propiciados pelas teorias.que embasam o PICD III (PADES). 

3 - Buscará um maior entrosamento internó, através 

de diagnósticos, -encontros, e outros meios que lhe 	permitam 	. 

abrir.e/ou agilizar canais de comunicação e contato 	favora 

veis a uma política interna de promoção e incentivo de 	seu 

pessoal, favorecendo, inclusive, a aproximação não-formal das 

várias categorias funcionais. Está estratégia poderá ser rea 

lizada com o auxilio técnico do PICO III, em intima 	conexão 

com a Associação de Serviços da UFPa., as Pró-Reitorias e ou 

tros Orgãos da Universidade. 

siu 	- 6.1 
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4. Estabelecerá mecanismo institucionais de 	ava 

nação e auto-avaliação perãOdicas, de modo a aperfeiçoar as 

definições ide suas atividades, funções e cargos, 	expressos 

nos vários documentos que os r-egulamentam, induzindo, inclu 

sive, unCrefinamento do apoio logístico necessário à 	execu 

ção e expansão.  de suas várias atividades. 

PRIORIDADES: 

1. Incentivar e_ apoiar a capacitação de Auxiliares 

de Ensino, através de Cursos de Especialização e Aperfeiçoa 

mento, de modo a atender os dispositivos do Regimento da Uni' 

versidade Federal do Pará. 

2. Enfatizar o PICD.I, dentro de uma visão siste 

- mica, a fim de preencher as necessidadeS.  dos 	Departamento 

Didático-Cientificos mais carentes de Mestres e/ ou Doutores, 

atendendo ainda os requisitos de progressão acadêmica e fun 

cional, do pessoal docente, visando a melhoria da graduação 

e formação de futuros núcleos de Pós-Graduação. 

3. Realizar os Cursos de Especialização, através 

da implementação do PICD II, solicitados pelos seguintes De 

partamentos: 

a) Departamento de Medicina Especializada 

- Deontologia/ Núcleo de Patologia 	Regio 

nal e Higiene - Especialização de Histopa 

tologia da Pele. 

b) Departamento de Engenharia Química - Espe 

cialização em Engenharia dos Alimentos. 

c) Departamento de Engenharia Química - Espe 

cialização em Lubrificação Industrial. 

SIIJ _12, - G.1 
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d) Departamento de Engenharia ElftriCa - 'Espe 

.'cialização em Engenharia Elétrica._ 

e) Departamento de Matemtica - Especialização . 

em Natemãtica. 

f)' Departamento de Geologia 	Esliecialização.em 

. Geologia 

g) Coordenação geral - Especialização em Estu 

dos dos Problemas Brasileiros. 

III) -Serviço de Planificação do Centro dê Educa 

ção - Especialização em Avaliação de Apren 

dizagem - Especialização em Orientação Edu 

cacional. 

i) Departamento de Letras. - Especialização na 

Área de Letras.. 

j)- 
 Departamento de Fisiologia - Especialização 

em Neurofisiologia. 

4. Implantar e implementar o PICD III (PAPES), co ,  

mo base para um processo de..avaliação, apoio e 	valorização 

das atividades de ensino superior, no DGE-3 e na Região. 

5. Diagnosticar a necessidade de capacitação 	das 

demais categorias funcionais da Universidade e reunir 	meios 

para atender às necessidades constatadas. 

- Este documento consta do Plano de Canacitação Docente para 

1979, aprovado nela Resolução . n9.  522/78,de 19.11.78, 	do 

CONSEP, que aprova o Plano Onerativo Anual para 1979.. 

SIT.J 	_ 5.1 
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ENCONTRO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR NA UFPa. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 

A presente relação g resultado preliminar de um levantamento 

mais completo que a AADP esta realizando, sobre a bibliografia 	eis 

crita em portugues(original e traduzida), a respeito de 	envolvi 

mento de ensino. Neste relação estão incluides apenas trabalhos pu 

blicados soba forma de livro. Numa próxima etapa, espera-se comple 

tar não apenas esta bibliografia, mas também divulgar a que se refe 

re artigos de periódicos. 

I - OBRAS GERAIS: 

1. AIRASIAN,Peter W. Avaliação Educacional,Planejamento,Anãlise de  

Dados, determinação de Custos. Petrópolis: Vozes. Cat. Julho 

de 1978. 

2. BASTOS, Lilia da Rocha, et alii. Avaliação Educacional - Perspec 

tivas, Procedimentos e 

zes. Cat. 1978, Julho 

Vozes. Cat. 78/julho 

nal. 

BRUNER, Jerome. O Processo da Educação. 

cional. 

dizagem.'São Paulo: Editora Nacional 

7. ILLICH, Ivan. Sociedade sem Escolas.PetrOpolis: 

lho/78. 

Eliseu Lopes. Petrgpolis, Vozes 1971. 

9. LEROY, Gilbert. O  Dialogo em Educação  . São Paulo: Editora 

cional. 

10. LIMA, Lauro de Oliveira. Escola no Futuro.São Paulo: Edições En 

contro, 1966. 

11. 	 O Enfant Sauvage de Illich numa sociedade sem Escolas . 

PetrOpolis: Vozes, 1975 

12. 	 Mutações em Educação, segundo McLuhan. Petropolis: 	Vo 

zes, 1973. 

Alternativas - Vol II . PetropOlis:Vo 

BOLLNOW, O.F. Pedagogia e 3. 	 Filosofia da Existência. PetrOpolis 

BRUNELLE, Lucien. A Não 4. 	 Diretividade. São Paulo: Editora .Navio 

5. São Paulo: Editora 	Na 

COUSINET, Roger. A Formação do Educador 6. 	 e a Pedagogia da Apren 

Vozes. Cat. ju 

LEPARGNEUR, Herbert. Liberdade e Dialogo em Educaçao. 8. 	 Trad. por 

Na 



.2. 

13. MAISONNEUVE, Jean. Introdução ã Psicosociologia. São Paulo: Na 

eional. 

NASSIF, Ricardo. Pedagogia do nosso Tempo.PetrOpolis: Vozes. 

Cat. julho/'78. 

15. POPHAM, William J. Manual de Avaliação - Regras Praticas para  

o Avaliador Educacional. Petrõpolis: Vozes. Cat. julho/78 

16. RUDIO, Franz. Orientação não-diretiva: na educação, no Aconse 

lhamento e na  Psicoterapia. PetrOpolis: Vozes. Cat. julho/'78 

17. SALVADOR, A.D. Cultura e Educação Brasileiras.Petrópolis: 	Vo 

zes, 1971. 

18.TEIXEIRA, Anisio. A Educação no Brasil. São Paulo: Nacional. 

19. 	Educação e o Mundo Moderno 

20. 	Educação não ë Privilegio 

21. 	Pequena Introdução â Filosofia da Educação. 

22. TOFFLER, Alvim. Aprendendo para o Futuro. Editora Artenova S/A 

23. Revista Vozes: Educação, Planejamento e Desecolarização - mar 

ço/77. 

24. Universidade: Aspectos, Definições, Tendências -Agos 

to/75 

25. O Problema do Ensino no Brasil- março/77. 

II - OBRAS SOBRE DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES: 

26.CARONA, Lucia. Preconceitos e Estereotipos em Professores e alu 

nos.: Vozes ( em preparo) julho/78 

27.FAHRAT, EmilEducação - A nova Ideologia. São Paulo: Editora Na 

cional. 

28. FRITZEM, Silvino. Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupo 	e 

de Relações Humanas - 4 vols.PetrOpolis: Vozes. Cat. julho / 

1978. 

29.FUSTER, Pierre. Educação e Vida.Petrópolis: Vozes.Cat.Julho/78. 

30.FUSTER,Pierre. Educação e Reflexão. PetrOpolis:Vozes. Cat. julho 

1978. 

31.GUSDORF, Georges. Professores, Para quê ? Trad. João Bernard da 

Costa e Antonio Ramos Rosa . Lisboa: Moras Editores, 1970. 

32.0STERRIETH, Paul. Fazer Adultos. São Paulo: Editora Nacional 

33.PELLETIER, D. et alii.Desenvolvimento Vocacional e Crescimento  

Pessoal. PetrOpolis: Vozes. Cat. julho/78. 

III- OBRAS DE DESENVOLVIMENTO INSTRUCIONAL: 

34. AEBLI,Hans. Didática Psicológica. São Paulo: Editora Nacional. 

p.i09)/(141 
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35. BEAUDOT, Alain. A Criatividade na Escola  . São Paulo: Editora 

Nacional. 

36. BEADAY, Georges Z.F. Método Comparado em Educação. São Paulo: 

Editora Nacional 

37. BLOOM, B.S, et alii - Taxionomia de Objetivos Educacionais.Vol. 

1 e 2. Porto Alegre: Globo, 1972. 

38. BORDENAVE, Juan Diaz.é Adaint brtins Pereira. Estrategias de En-

sino - Aprendizagem. PetrOpolis: Vozes. Cat. julho/78. 

39. BRIGGS, Leslie. Manual de Planejamento de Ensino. São Paulo: Cul 

trix/MEC, 1976. Trad. Heloysa de Lima Dantes. 260 p. 

40. CEP. Operacionalização de Objetivos Educacionais, Rio de Janeiro 

1976, jgg p, 

• 
41.FERREIRA, Itala. Ação Didática(Elementos Básicos): Rio de Janeiro 

Editora Rio, 1976V 106 p. 

42. FROTA, Pessoa, 0,, et alii Como Ensinar Ciências. São Paulo: Edi 

tora Nacional. 

43. GAGN, R.M. Como-se Realiza a Aprendizagem. Rio: Ao Livro Tecni-

co, 1971. 

44. GAãCIA, E-Mia Coelho et alii Os novos Caminhos da Aprendizagem  

Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1977. 159 p. 

45. GARÓW, Frank. O Jogo daAprendirag-em. SãO Paulo: EPU/USP, 1977 

147 p 

46. GOODING, Pittenger. Teorias da Aprendizagem na Pratica Educacio 

nal. São Paulo: EPU/USP. 

47. GRISI,,Rafael. Didática Mínima  . São Paulo: Editora Nacional, 

1967. 

48. HILL, John C. O Ensino e o Inconsciente. Trad. Eliana Sabino 

Rio: Imago Editora, 1974 

49. HUNTER, Madeleine. Teoria em-Prgtica. 5 vols. Vozes. Cat.julho 

1978 

	

50, JOULLI, Vera e Wanda Mafra. Didática de Ciências através 	de  

	

MOdulos Instrucionais.Coletãnea de Avaliações para Uso 	de 

Professor. Idem: livro do Aluno. Petrópolis: Vozes. Cat.78 

51. KEMP, Jerrold E. Planejamento de Ensino. Trad. de Maria João Pe 

reira'ÇabraL. Rio.de Janeiro: LTC-,-1977, 123 p. 

52. KNETHE, James, O Processo Ensino-Aprendizagem  . Porto Alegre 

Globo, 1974. 204 p. 

53. LEMBO, John M. Por que falham os Professores. São Paulo: EPU/USP 

1975, 123 p. 

• 
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54. LEON, Antoine. Psicopedagogia dos Adultos. São Paulo: Nacional. 

55. LERBET, Georges. Piaget. São Paulo : Nacional. 

56. LEZAN, Leonor. Como Dar Aulas. Porto Alegre: Tabajara, 1969. 

125 p. 

57. MARQUES, Juracy C. Paradigma para a Análise do Ensino. Porto 

Alegre, 	lobo, 1977. 275 p. 

58. MARQUES, Juracy, A Aula como Processo. Porto Alegre: Blobo,I973 

224 p. 

59. MARQUES, Juracy. Ensinar não e transmitir. Porto Alegre: Globo 

1974. 2a. Ed, 

60.MAGES, Robert. Objetivos para o Ensino Efetivo.SENAI, Departamen 

to Nacional/DE. 1971. 

61. MAC-KENZIE, Norman et alii. Arte de Ensinar e Arte de Aprender  

Trad. Carlos Coutinho. Rio de janeiro: FGU, 1974, 291 p. 

62. MOSQUERA, Juan José Mourino: Psicodinãmica do Aprender Porto 

Alegre: Sulina, 1975, 261 p. 

63. MOSQUERA, Juan José Mourifio. Ensino: uma tarefa de Reflexão.Por 

to Alegre: Sulina, 1977. 181 p. 

64. MILLER, G. E. et alii  Ensino e Aprendizagem nas Escolas Medi -  

casa São Paulo: Nacional. 

65. NERICI, Imideo G. Educação e Metodologia. Rio de Janeiro: Fun 

do de Cultura. 1973. 266 p. 

66. OLIVEIRA, João Batista e Araujo. Tecnologia Educacional: Teori-

as da Instrução. Petrópolis: Vozes. Cat/78 julho. 

67. PINHEIRO, Lucia M e Maria do Carmo M. Pinheiro. Prática na For-

mação e no Aperfeiçoamento do Magistério de 19  Grau. São Pau 

lo: Nacional. 

68. POPHAN, W. James. Como avaliar o ensino 

Sistematização do ensino 

Como estabelecer metas de ensino 

Como planejar a sequência de ensino 

Táticas de ensino em sala de aula 

Como ampliar as dimensões dos objetivos de en 

sino. Porto Alegre: Globo, 1976 

69. RICHMOND, W. Kenneth. A Revolução do Ensino. São Paulo: Nacional 

70. RODRIGUES. Aroldo. Pesquisa Experimental em Psicologia e Educa-

ção. Petrópolis: Vozes. Cat. julho/7,8. 

71. RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Cienti  

fica. Petrópolis: Editora Vozes.Cat. julho/78, 

• 
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72. SEAGOE, May V. O Processo da Aprendizagem e a Prática Escolar.  

São Paulo: Nacional. 

73. SPERB, Dalilla C. Problemas Gerais de Currículo Porto Alegre•  

Globo, 1972. 2a. Ed. 

74. UFRGS, Fac. Educação , Laboratório de Ensino Superior.  Planeja-

mento e Organização do Ensino. Porto Alegre: Globo e Brasí -

lia INL. 1974. 402 p. 

75. VARGAS, Julie S. Formular Objetivos Comportamentais dteis. São 

Paulo. EPU, 1974. 191 p. 

76. VIANNA, H.M. Testes em Educação. São Paulo: Ibrasa. 

77. VIAL, Monique et alii. Os Maus Alunos  São Paulo : Nacional. 

78. TRALDI, Lady Lima. Currículo, Teoria e Prática. São Paulo: Atlas 

1977. 

79. TURRA, Glória Maria Godoy, et alli Planejamento de Ensino e Ava-

liação  . Porto Alegre, PUC/EMMA, 1975. 

80. TYLER, Ralph W. Princípios Básicos de Currículo e Ensino. Porto 

Alegre: Globo, 1974. Trad. Leonel Vallandro) 

81. WITTER, Geraldina Porto. Ciência, Ensino e Aprendizagem  . São 

Paulo: Alfa-Omega, 1975. 188 pag. 

IV - OBRAS SOBRE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL: 

82. VON Bertalanffy, Ludwig.  Teoria Geral dos Sistemas. PetrOpolis 

Vozes. Cat. 1977/julho. 

83. GRIFFITHS, Daniel E. Teoria da Administração Escolar. São Paulo 

Nacional. 

84. HOWELS, G.H. Aspectos Humanos da Gerencin. PetrOpolis: Vozes. 

Cat. 1977/out. 

85. INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Engenharia de 

Sistemas: Planejamento e Controle de Projetos. PetrOpolis 	• 

Vozes. Cat. 1978/julho. 

86. MACIEL, Jarbas. Mementos de Teoria Geral dos Sistemas.Petr6po r 

lis: Vozes. Cat. 1977/outubro. 

87. PASTORE, José. O Ensino Superior em São Paulo. São Paulo: Nacio-

nal. 

88. PEREL, Vicent, et alii Teoria e Técnicas de Administração 	Pe- 

trOpolis: Vozes. Cat. 1977/outubro. 

89. REIFFA, Howard. Teoria da Decisão - Aulas introdut6rias sobre es 

colhas em condições de Incerteza. Petrópolis:Vozes. Cat.1977/ 

outubro. 	 1 
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90. SALMAN, D.H. D  lugar da Filosofia na Universidade. Petrópolis : 

Vozes, 1971. 

91. SILVERMANN, David.  Teoria das Organizações.  Vozes (em prepara) 

Cat. 1978/julho. 

92. TANNEMBAUM, Arnald. O Controle nas Organizações. PetrOpolis: Vo-

zes. Cat. 1977routubro. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ACADÉMICA-PROEG 
I ENCONTRO SOBRE DESENIVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

ENSINO* 

Conrad Festa 
A idéia de que o ensino 6 uma arte está sendo combatida.Não 

vé se tenha deixado de concordar que uma centelha de gênio se en- 

contra no trabalho de todo professor considerado excepcional, 	mas 
existe um coro crescente de opiniSesque questiona em que grau exacen„, 

telha determina a excelência, es locando menor valor no gênio, e.mais 
nas habilidadesque podem ser dominadas por seres humanos comuns. A 

:obra de Gilbert Highet, A ARTE DE ENSINAR que, publicada em 1950,reu 
, niu durante decênios, os pontos de vista dominantes a respeito do en 

• 
sino,universitrio, está sendo rea.Y.liada e provocando sério dilogo 

!a respeito da filosofia do ensino (Ognibene21975). 
O ensina costumava ser um assunto particular, caracterizado 

pelo "laissez-faire"2  mas esta situaçã) está mudando. É certo que os 
profess'ores sempre foram responsáveis pelo que se passa em suas cales 

de alia, mas estas estão se tornando abertas à observação de como es 
sa responsabilidade está sendo conduzida.Basta que se mencionem algu 
mas palavras-chave como "accountability"1  "avaliação"` e "mérito",pa 
ra sugerir algumaS razões para tal mudança. Mas existem razões ainda 
mais fortes que estas, e que se encontram além do conjunto de eviden 
cias que baseia a promoção e a estabilidade do professorg'para expor 
a atividade do ensi-- acuidados análise. Una das principais razões 

para tal mudança, é o deslocamento de ênfase do professor para o es-
tudante. Highet preocupava-se, basicamente, can o professor e a sua 
matei-ia de ensino, enquanto que acredita mais e mais que a prin- 
cipal preocupação devem ser as responsabilidades do 	professor 
para com o estudante, e para com a aprendizagem efetiva da matéria 
de ensino. 

Gaff, Sally S. (Coord.) Resource Notebook. WaShington,D.C.Project 
on Inàtitutional Renéwal Through the Improvement of Teaching 
1976, Capitulo II, p.II-1 a II-10.  _ 

Tradução : Lila de Araujo Rhone, Centro de Educação da UFPà./PROEG 

-Este termó 
tradutore;: 

corresponde à expressão "prdstação d.e contas" (Nota da 

* 

* * 
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Esta visão do estudante como figura principal no cenário do 

ensino, tem encontrado oposição no âmbito do ensino superior (prin 

cipalmente nas universidades maiores), por ter sido associada com 

a adulação a estudantes, com rebaixamento dos padrões de qualidade 

com o afrouxamento da disciplina, e com o advento de um currículo 

caótico, sem sentido. Todavia, com o aumento da variação e diversi 

dade dos estudantes de hoje, inclusive com uma variação maior nas 

faixas etárias, interesses e preparação formal, surge uma pressão° 
para que os docentes aumentem o-sell conhecimento e eompetância em, 

relação a uma variedade mais ampla de estilos e métodos de ensino. 

A experimentação e adoção de técnicas e estilos de ensino que te-

nham a correlação com os padrões de aprendizagem do aluno estão 

realmente crescendo, e o resultado e abrir-se a sala de aula 	à 
observação, ao treinamento e à avaliação. 

Uma das consequências da atenção crescente à variedade de 

estudantes e da abertura da sala de aula à observação exterior, é 

a percepção de que o ensino e uma tarefa extremamente complexa. A 

efetividade desse ensino está sujeita a muitas. variáveis. Essa com 

plexidade mesma levou à noção de que o ensino ó não somente pos 

sivel, mas também desejável. Há uma cerat relutância, entre os do 

tentes, em abandonar os métodos tradicionais da exposição, e do se 

minério. Os professores que usam tais métodos tem se mostrado tão' 

resistentes àmudança, que uama serie. de projetos de pesquisa foi 

realizada com o objetivo único de revelar a inadequação do metodol 

expositivo. Ao mesmo tempo, no entanto, muitos docentes estão . 

corporados ao seu repertko um número crescente de outros metodos, 

inclusive os que apoiam na tecnologia modOrna, tais como computado 

res2  e meios de trai.; missão de massa, o Plano Keller e o Sistema ° 

de Instrução Personalizada (PSI), o estudo independente e a apren- 

dizagem por experiA.Lei. 	 o trabalho de psicológos que tra 

tam do processo básico de aprendizagem indica claramente que o en 

sino mais efetivo, para muitas finalidades, e aquele que envolve a 

pessoa toda, intelecto e emoções. Um exemplo produtivo do envolvi-
mento da pessoa total, e aquele em que se cria "um encontro criti-

co" ou o e'stado de conflito no intimo da pessoa que .está aprenden-

do. Esta e outra estratgias inivadoras de-  aprendizagem são alterna 

tivas viáveis para professores que possuem as habilidades 	para 
conduzi-las (McMillan, 1973). Para uma discussão introdutória 	e 

concisa de vários métodos alternativos de ensino, veja-se, de - Ja 

mes Fiella, °Methods of Teaching: WaYs of Turning Non-Learners in 

• 
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to LearnersH2  ,e Wilbert 3. McKeachie, Teaching Tips. 
Paralelo à introdução de métodos alternativos de ensino, o pro 

gresso que se tem observado na psicologia vem produzindo medidas pa 
ra coisas que antes se julgavam imensuráveis. A pesquisa já realizada • 
sobre a efetividade do ensino, com referencia a diferentes tipos de 

aprendizagem, sumarada.por Wilbert.McKeachie e James Kulik, fez mui-
to.pela remoção da nuvem de mistério que envolvia a atividade do ensi 
no. É desnecessário dizer que há muito mais que precisa ser aprendido 
sobre o ensino e a aprendizagem, mas 'o trabalho feito ate aqui sugere 

que os ingredientes mais notáveis, da excelência no ensino são habili- 
dades.passiveis de serem aprendidas, e não apenas uma arte 	indefi- 
nivel, 

A principal conclusão surgida, e que vale a pena mencionar, e 

a de que nenhum metodo ou estilo de ensino único e o melhor para to- 
dos-os alunos]  ou para-todos-os -objeros. Isto poderá 	soar - como 
uma conclusão inapropriada, visto ter a questão da escolha de métodos 
de ensino, no seu todo', se tornado aberta. Contudo, em qualquer situa 
çgo dada,,o metodo com maior probabilidade de funcionar pode ser '-de-
terminado. Querendo-se, porém, encontrar o "melhor" metodo, isto só 
poderá ser feito -;,osande cuidadosamente aqueles fatores que 	de 
veriam influenciar a escolha- o material e os objetivos do curso, 	o 
tamanho da turma, e as características dos alunos, os ?ecursos de en 
sino disponlveis,.e mesmo a própria natureza da escola e a personali-
dade do professor. Naturalmente, será necessária uma consideravel par 
cela de tempo para avaliar cada situação didática, e planejar o cur 

so adequadamente. Mas a imageffl que se forma a partir da bibliografia 
sobre o assunto, está-longe de ser'desanimadora. O'teMpo consumido pe 

19 professor para desenvolver novos métodos e adquirir novas habilida 
des, promete" resultar em grandes benefícios, na melhoria,de seu ensi- 
no. Portanto, adquirindo competencias e sensibilidaies múltiplas, 	o 
prefessor pederá aprofundr a sUa.arte de:ensinar._ 

2 

Este titulo pode sor traduzido por "Métodos de Ensino: 
Maneiras de Transformar Não-Aprendizes em Aprendizes" 
Ver a bibliografia comentada, adiante, onde se encontra 
a entrada para Fielia, JA(nota da tradutora). 

O Ensino 
-3- 
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Abt, O.C., - Serious Games 	New York: . Viking, 197r4  
Explora ilyr:cs "é usar jogos de maneira instrutiva, incluin- 
do a elaboração de jogos e técnicas de simulação, corno che-
gar à auto-educação e educar outros através de logn,"pensar 
por meio de jogos atraves de sua elaboraçaD",e ria  vários 
exemplOs de cada. 

* Axelrod, J. The UniversitY Teacher as Artist,  SanFrancisco:Jos-
' sey-Bass, 1973. 

Coloca, de medo estimulantei a "estética do ensino". Distin 
gue entre o professor artezao, gie busca- &excelencia em mo 
dos didáticos de ensinar, e o professor artista, que se dis 
tinglle por meio de metodos evocadores. Descreve, atraves'de.  
esplendidos retratos, quatro enfoques de estilo evocador: o 
domínio de fatos e princípios de uma disciplina; o profes -
sor como autoridade, o desenvolvimento da mente dos'alunps, 
e o desenvolvimento da pessoa do a1 uno como um todo. Argá.-
menta cobre a necessidade de professores-artistas e indica 
as reformas educacionais que apoiam o desenvolvimentos dos 
mesmos. 

Beard, R. and Blight, D.A. Rew2211.__ánazuplilaz_m21122AâIn 
Higher EduCationj London: Society for Research into Higher 
Education, 1971. 
Um sumario dos resultados de importante pesquisa inglesa:, 
sobre processos de'aprendizagem e métodos de ensino.Contem 
muitas referencias. 

Blai, B. Jr. "Effective College Teaching Faóilitates Student 
.Thinking" ,:College Student Journal,Vol.  O February/March 
1975 , 72-4. 
Descreve as características do'professor que, segundo os es 
tudanteÉ, os estimula a pensar. 

Canei, R.A., Teacher Tactics,  Ohio State Univérsity, Columbus: 
Ohio Distributive Education 'Materiais Lab. 
Discute fatores essenciais do ensinotincluindo vários meto 
dos, ensino efetivo com auto-avaliaçao, emo planejar 	e 
apresentar luta nula, auxílios audio-visuais, material ins-
trucional e formas de testar. 

Cohen, H. L. and Filipczak., A Néw Learning Environment,  San 
Francisco: jossey:Bass, 104. 
Discute a instruç o programada, e as máquinas de ensinar, 
com um prefácio entusiástico escrito por R. Buekminster e 
B. F. Skinner. 

Cross, K. Pé, Accent on Learnin Im rovin Instruction and ' 
L9221121à.12LIlle Curriculum, San Francisco: Jossez-Bass,197 
Mostra como-M-Odos revolucionários de -instruçao e progra-
mas revolucionários de instrução e programas inovadores pa 
ra o desenvolvimento pessoal podem ajudar todos os estu -
dantes a aprendÈrem e a crescerem, e como, SD mesmo tempo, 
as instituições podem manter altos padrões academicos. Co-
mo uma ampla gama de informa25és nao  detectadas pode ser 
usada para reformar. a educaçao. Apuesenta um modelo curri-
rukar que exige altos padrões aeademicos para todos os es-
tudantes, embora levando em conta diferenças individuais , 
ao estabelecer metas realistas;, usar novas'estratégins 4ns 
trucionais e remodelar o conteudo do curso. 

*
Os trabalhos marcados com asterico§*) sãO considera s particularmen 
te uteis para dar inicio a investigaçSes., 



Por s)p..9,,q9 

C  Ensino 
-5- 

Doyle, W. and .01szwski, R.W., "Cólleague Interacion and Teacher 
Perf'nrmance", Education, Vol. 95,  Spring 1975, 276-2. 
Focaliza a interaçao entre colegas, relacionada com tarefas, 
com um-Veiculo para melhorar as capacidades de desempenho do 
profeSsor. 	 • • 

Eckert, R., "New Tasks for Teachers:The Changing Personnel". 
New Directions for Higher-Education,-Vol - Ii - Winter, 1973, 
41-58. Examina quatro fUriVSes priricipais do prófesspr, co 
mo sonhador, planejador, implementador e'disgnosticador , 
com sugestões para a mudança construtiva. 

*
Eriksen, S.C. Motivation for Learnin:: A Guide for the Teac er 

of the Young Adúlt.  Ann Arbor, Michigan:University of Michi 
gan Press, 1974. 
Coloca o aluno no centro do processo de. ensino e oferece um 
modo de conceber o ensino a partir da perspectiva do discí- 
pulo. Transforma as dessobertas e princípios resultantes 
da pesquisa e teoria sobre motivaçao, aprendizagem, racio- 
cínio, psicologia a)cial e desenvolVimento da personalidade 
em procedimentos práticos de ensino. Baseada em vários do 
rillmeros do Memo to the Facultv  que o autor _havia escrito. 
anteriormente. 

Fiella, J., "Methods of Teaching: Ways os Turning Nón-Learners 
into Learners"; New Frontiers in Education,  vol.5, Novem- 
ber 1975, 1-22. 	 A 
Descreve e discute nove métodos de ensino, com referencia 
a tipos de :material, aluno;'.e professores, aos qUais cada 

'metodo se aplica melhor: cOndicionamento, formação de há 
bitos,exposição, recursos.audio-visuais, seminários, estu- 
dos de caso, jogos de simulaçaD,, conscientização, e apren- 
dizagem efetiva. - 	 • ..• _ 

Gaff, J.G. and Wilson, R,C., "The Téaching Environment", AAUP 
Bulletin, Vol. 57„.  1971, 4-75-93. 
Lança uma adVertencia para que'se,estude e melhore a quali 
dado ambiental da Universidade. Os professores correm peri, 
go de se tornarem agentes passivos de'um meio ambiente Sue 
procuraria moldar-lhes as identidades, em vez de conduzi - 
los a auto-afirmação Faz uri exame valioso de propostas e 
métodos para melhorar o ambiente de ensinol  incentivando os 
autores um dialogo continuo sóbre questões educacionais, a 
sei mantido pelos professores. Estimulo 4uestionamento 
das tradições e Costumes, que constituem restrições a comu 
nidade:academica. 

Gregory, I.D., "A New Look at the Lecture Method", British Jout- 
nal of Educational Technology  , Vol. 6, January 1975,55-62. 
Discute como:o método expositivo pode ser usado de modo 
mais efetivo. 

McKeachie, W. J. Teaq4ing Tips: A Guidebc-c1,7' for the'Beginning 
College Teachér,.  6th._ed.,_Lexington, Mass.:-:- D. 	Heath 
Company, 1969. 
Oferece numerosos métodos efetivos de ensino .  e recomenda-
çb'es gerais sobre o melhor método de testar aNprodutivida-
ge" .de determinados métodgs. Citado com muita frequencia l  
e um manual idealista, porem pratico, para o professor ini 
ciente. O preparo de um curso, o primeiro encontro com a 
turma de alunos,• a aula expositiva, a organização de deba-
tes efetivos, a atribuição derretas, a psicologia da apren-
dizagem, as avaliações do professor feitas pelos alunos 



Uma reavaliação do livro de Gilbert Highet, The Art of  
Ing, com~a . vantagem de se terem passado 25 anos desde a sua 
publicação. O autor critica Highet- por ter tido grande difi 
culdade em lidar com os alunos aue tem problemas de aprendi 
zagem. Propõe clue o livro nunca foiuma análise adequada pa 
ra professores.' 

Rector, M. and Reator, D. The tift is Given: Self-Guided"Prati-
ces of the Skills of"Teaching Interaction,  Dunkirk,N.York: 
Easttown_PreiS1-197'. 
Planejado para ajudar professores a apurarem suas habilida 
des de ensino,_este manual foi testado numa "workshop" 
tensiva de verao para prófessores experientes, em Fredonia 
State University College. 

Sheffield, E.F. 2  ed., TJachin in the Universities; No One Wa 
Montreal and London: Mc Gill-Queens University Press, 197 
Vinte e quatro professores e mil graduados identificam os 
eleMentos do bom ensino, conforme realmente o experimenta-
ran. Uma boa revisão do ensino superior canadense,que es7. 

Ognibene, R. "The.  Art of Teaching:- A,Critical'Re-ekamination",' 
Improving Cóllege and University Teaching,  Vol.23, Summer 
1975, 1)0-2. 
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são"temas abordados rieste:eXCelente Manual. 

McKeachie, W. J. and Kulik, J.A. 7  "Efféctive College Teeching", 
Review of Research in Education;  F.N. Kërkinger, ed., Itas-
ca, Illinois: F.E.Peacock, 1975. 
Um resumo completn_da_pesquisa-extensasobre os efeitos de 
várias abordagens de ensino. Inclui uma disdusàgo sobre a 
instrução individualizada, a tecnologia educacional9 (televi 
são, ensino-programado, ensino com o auxilio do computador, 
simulação e jogos); métodos que enfatizam'a autonomia e a 
interaçao de.estudantes Otamanho da turma,' alunos no papel 
de mestres, debates, estudo independente, contratos de erlsi 
no);as características dos estudantes l que afetam a eficien-
cia do professor, e as estratégias de estrutura, contendo e 
Processamento de informações. Inclui extensa bibliografia 
sobre.a literatura de pescitlisa. 

Minar, J.J. "Two . Aspects of the Teaching-Learning'Process", 
Improving College and University Teaching,  Vol.2,Spring 
1974, 117-19. 
Cita o ensino como um instrumento para comunicar e estal2ele 
cer novos pontos de refer;encia, transcendendo as experien-
cias do estudante. Isto e necessário :ara cobrir o fosso 
entre o que o estudante e o professor definem como "relevan 
te". Inclui uma discussão sobre come criar o referente novo, 
comum, entre o professor e o estudante, bencomo a discussão 
e analise da organizn ó e retro-informação necessários pa-
ra melhorar a instruçao. 

*Milton, J.J. Alternativas  to the Traditional: How Professors 
Teach and How Students Learn,  San Francisco:Jossey-Bass, 
1972. ,  
As praticas de ensino tradiciongis necessitam reavaliação, 
embora uma estranha aura emocional impera os professores, 
os alunos e o público de olharem com objetividade o ensino 
e a aprendizagem. O autor oferece uma boa base prática,fac 
tual, para tomar deciáJes: evidenciasde' 	pesquisa sobre a)-, 
mo os alunos aprendem. 
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clarece algumas falhas no ensino universitário: que os profes-
sores tem concepções falhas sobre o que é9  deveria pu poderia 
ser o ensino, e que os professores podem se auto-decepcionar 
a respeito do que acontece com os seus alunos. 

Sherman, B.R. and Blackburn, R.T., "Personal Characteristics 
and Teaching Effectivenes of College Faculty". Journal * of 
Educational Psychology  9  Vol. 67, February 1975, 124-31. 
Os dados encontrados pelo autor sugere que a melhoria da 
efetividade do professor poderá depender mais de mudanças 
relacionadas com os fatores.da personalidade, do que com pró 
cedimentos de sala de aàla. 

Sherman, L.W. Comparison of Two Instructional Procedures in 
Introductory Educational Psrhologz Classes , September 3, 
1975. Trabalho apresentado a Reuniao Anual da Associação Ama 
reicana de Psicologia Annúal Meeting of the American Psycho-
logical Association , 83rd.)Chicago, S(ptember 1975. 
As técnicas para uma turma grande , que demonstraram ser efe-
tivas, incluiram a abordagem do ensino para o domínio, a ava-
liação formativa, a estrutura modificada do tipo pirâmide, 
usando lideres de debates em pequenos grupos, e leituras su-
plementares. Os estudantes preferiram uma situação de sala 
de aula grande, mando estruturada desta forma. 

Skinner, B.F., The Technology of Teaching . New York: Appleton 
Century-Crofts, 1968. 
Uma,coletãnea de ensaios, palestras, e material original sobre 
os pontos de vista do autor referentes ao ensino, incluindo 
o ensino programado, condicionamento operante, o directonamen 
to e controle do comportamento do estudante, e comentários 
sobre as novas necessidades em educação e mudanças societárias, 

1° 
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UNIVERSIDADE FEDERAL E0 PARA 

PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

ENCONTRO SOBRE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA UFPa. 

CONCEPÇOES ALTERNATIVAS DE APERFEIÇOAMENTO INSTRUCIONAL * 

APERFEIÇOAMENTO 

DE DOCENTES  

APERFEIÇOAMENTO 

INSTRUCIONAL  

APERFEIÇOAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

ENFOQUE 

OBJETIVO: 

Membros do Corpo 
Docente 

Promover o cresci- 

mento dos professo 

sores; ajudá-los a 

adquirir 	conheci 

mentos, habilidades 

sensibilidade e t6c 

nicas relacionadas 

com o ensino e 	a 

aprendizagem 

Cursos e Currículos 

Melhorar a aprendi.  

zagem(do aluno);pre 

parar materiais de 

ensino; replanejar 

cursos; tornar 	a 

instrução sistemã 

tica. 

Organização 

Criar ambientação 

efetiva para o en 

sino e a aprendi 

zagem; melhorar o 

relacionamento in 

terpessoal; aprb.  

fundar o funciona 

mento de equipe ; 

estabelecer orien 

taçaes que apoiem 

efetivamente o ea 

sino e a aprendica 

gem. 

BASE INTELECTUAL Psicologis Clínica; 

Psicologia Social 

e do desenvolvimen 

to; Psiquiatria;So 

cialização. 

Educação,meios 	e 

tecnologia instru-

cional, teoria da 

aprendizagem, teo 

ria dos sistemas. 

Teoria organizacio 

nal, processos gr:ru.  

pais. 

ATIVIDADES TÍPI-

CAS 

Seminãrios,"work - 

shops", avaliação 

do ensino. 

Projetos para pro-

duzir novos materi 

ais de aprendiza 

gem, replanejar 

cursos;"workshops" 

sobre a formulação 

de objetivos e ava 

nação do aluno.  

"Workshops" para 

líderes grupais ou 

membros de equipe, 

pesquisa de ação 

com grupos de tre-

balho, forças- ta 

refa para rever as 

estat6gias organi-

zacionais. 

* In Jerry G.Gaff: TOWARD FACULTY DEVELOPMENT, pág.9(SanFrancisco: Jossey 

BasS Pub.) 1975 . Traduação Lila de Araujo Rhone /UFPa/CAPES 
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I. JUSTIFICATIVA  

O desafio que a Universidade enfrenta nos nos 

sos dias, está no equilíbrio entre uma ação exageradamente vol 

tada para o social, que elimina direitos individuais, e.uma pre 

sença exageradamente individualizante, que esquece os deveres 

sociais. 

Compreende-se o compromisso da Universidade com 

a Sociedade. O desenvolvimento tecnológico e social pelo qual 

atravessa as sociedades, exerce uma serie de demandas sobre o 

Homem, entre elas a de que seja este um bom profissional, decor 

rendo desta demanda,-um acerto na vocação. Este acerto e'uma de 

cisão grave e difícil para que o Homem realmente, necessite de • 

ajuda. 

Lasj compreende-se -bambem que a formação profis 

sional do jovem,mesmo que parcela os objetivos sociais mais am 

pios, deve respeitar o objetivo básico de sua busca-a humaniza 

ção, através de uma concreta dialética entre a sua forma carac 

terial e a conformação social. Deve considerar o Homem na sua 

condição de sujeito responsável pelos seus atos, na sua condi 

ção de PESSOA HULANA -,cuja existência e uma sucessão de opções 

que faz diante das situações que se lhe apresentam. 

de. Esta é a função daquele. Porem,muito menos porque g uma Ins 

O ALUNO constitui a razão de ser da Universida • 
tituição de Ensino e muito mais como instrumento de preparação  

do futuro, cabe-lhe preparar o jovem de hoje, responsável pelo  

mando de amanhã. 

A Lei 5.692/71 quando pretende a formação .inte 

gral, proporcionando condições para o "desenvolvimento de poten 

cialidades do elemento de auto-realização, qualificação para o 

trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania% su 

gere que iniciemos pelo ato de compreensão do Homem - onde 	a 

sua tríplice dimensão, -individual, social e espiritual não pode 

ser dicotomizada. 

O trabalho DOCENTE deverá considerar que a capa 

sita4o-pro-fissional-depende do equilíbrioda•parsonal-±dade que 

se constroi gradativamente, assim comc,dissociar o Homem do mun 
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" do do trabalho ligado à máquina e a técnica, seria projetar es 

sa criatura para fora da realidade. 

A Universidade Federal do Pará como uma Insti 

tuição de Ensino Superior, enfatiza como um dos seus fins 	a 

promoção do conhecimento, da tecnologia e da capacitação 	pes 

soai indispensável ao desenvolvimento sócio-econômico da Amazós  

nia 	(art. 22  Reg.) e, inclui no parágrafo 12, esse mesmo arti 

go, "na busca do desenvolvimento a UFPa. situa-se na perspecti 

va básica da obtenção de soluções para os problemas materiais 

e espirituais de todos os homens e do Homem todo". 

Como fonte de preparação de profissionais de al 

to nivel, a UFPa. Ivo ser responágael, em gremde parte, pela ace 

• leração do desenvolvimento regional e nacional, posto que tal 

desenvolvimento depende em alto grau, dos profissionais egres 

sos da Universidade. 

A ação destes se estende também aos recursos hu 

manos de níveis mais baixos, uma vez que cabe aos profissionais 

de níveis superior prepará-los corno dirigir e coordenar seu tra 

balho. 

O capitulo 2 em seu artigo 22 do Estatuto Ge 

ral da UFPa., explica sobre os cursos de graduação ministrados 

em dóis ciclos de estudo, dos quais, o primeiro compreende dis 

• ciplinas comuns a vários cursos e objetivará: ORIENTAR PARA A 

ESCOLHA DA CARREIRA. 

A escolha vocacional é um processo complexo que 

se desenvolve ao longo de -"mitos anos, através de uma série de 

pequenas escolhas que ocorre durante o desenvolvimento vocacio 

nal - considerado um aspecto do desenvolvimento geral do indiví  

duo e sujeito as suas mesmas leis e princípios gerais. 

Um desenvolvimento mais favorável poderia ocor 

rer mediante a facilitação de um exame racional das 

dades que se apresentem ao indivíduo. Desse modo, a 

EDUCACIONAL poderia ser entendida como "um processo 

cia profissional ao 

possibili 

ORIENTAÇÃO 

de assistSn 

ra orientando, para que ele realize opções 

cionais de tal forma que aumente a probabilidade de um desenvol 

vimento ulterior individualmente satisfatório e socialmente de 
sejável" (Penteado - 1973). 
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Sendo assim, será que a Universidade atenderia 

plenamente ao aluno do ciclo básico, realizando apenas a tarefa 

de orientá-los para a escolha da carreira? Onde estariam os ob 

jetivos mais amplos de assistuncia ao desenvolvimento da perso-

nalidade em todos os seus processos de formação? 

O Regimento Geral da Universidade Federal do Pa 

rá, prevê em seu capitulo 26, artigos 296, 297 e 300 a " Assis 

tesncia de natureza didático-cientifica, vocacional, ( cultural, 

desportiva, recreativa e social, visando a sua integração na vi 

da universitária, à escolha do curso a seguir, e ao futuro exer 

cicio profissional, aos alunos, orientados p2rprofissionais es 

pecialmente selecionados e treinados. Vai mais'adiante, Tiando 
A 

determina a assistencia individual e coletiva, de acordo com os  

programas elaborados dentro da planificação geral dessE, função. 

GINZBERG divide a escolha Profissional em 3 eta 

paS, "a'illtima das quais diz respeito às escolhas realistas, e 

Podeãer. ÉábdiVidida em períodos não muito específicos porquan 

to se trata de estudantes universitários..." 

Acompanhando este raciocínio, o estudo dO desen 

volvimento vocacional deve incluir desde as primeiras impres-

sões infantis do mundo do trabalho até as alternativas de adul  

to face à ampliação de seu campo de trabalho. 

As crises vocacionais ao final ou no decorrer 0, 
dos cursos universitários, são confirmadas através de Tesquiaás 

e de trabalhos específicos realizados em diversas Universidades 

Federai; de ernambuco, de minas Gerais, da Paraíba, da Bahia e 

:C12 Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que justificam a necessi 

dade da manter.. Serviços de.Orientação- Educacional e, testemunha 

dos ainda, pelo )rOprio Projeto do NEC que instrue as Universi 

:derdes para a "implantação, implementação e /ou acompanhamento 

de referidos órgãos de orientação e Assistência ao Estudante". 
AI 

. O Conselho.  de Reitores das Universidades Brasi 

leiras reforça este posicionamento quando levanta na justifica 

tiva do Projeto de Orientação Educacional, as seguintes variá 

veis: "a recente expansão numérica do ensino superior; a crise 

de pertinência do curriculo universitário caracterizada por con 

• 
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teúdo curricular não associado às pressUs e demandas do mercado 

de trabalho, 'e confrontada Com outra não menos grave, a do finan 

ciamento, decorrente da excassez de recursos financeiros estão a 

exigir, a nível da interação Professor/Aluno, uni plano de estudo 

ocmo objetivo de se identificarem problemas e apontarem soluções 

para o que representa, primordialmente, a razão de ser de todo 

esforço educativon.Prevés  neste Projeto, inclusive, o intercâmbio 

de idéias e de experiências que forneçam subsídios às Universida 

des, objetivando a implantação da Orientação Educacional 	como 

procéáso de ação integrada. 

Atrave's da Portaria 1347/78, o Lagnifico Reitor 

da UFPa., Prof. ARACY ALAZONAS BARRETO, designou uma 	comissão 

• 
constituída pelas Professoras: LARIA CANDIDA rENDES-FORTE, - WAIDE 

LICE PINTO DE SOUZA, IARIA DA CONCEIÇÃO SOLANO REIS, :LJIRIA 	DA 

TRINDADE SOUTELLO TENDES e SELLA DIAS LEITE, com vistas à cria 

ção de um Serviço de Orientação. PedagOgica e Vocacional, no âmbi 

to da Universidade. 

À mencionada comissão foi incluído o Prof.DAVID 

RIKER LAGES eue na Pró-Reitoria de Ensino coordena a Orientação 

Academicajdesde o 12  semestre de 1975. Em virtude da abranúncia 

da Orientação Educacional em atender aos aspectos Vocacional, Vi 

tal e Assistencial justifica-se a denominação do referido servi 

ço - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE (SOAE). 

II. O QUE É O S.O.A.E. ? 

2.1. O Serviço de Orientação e Assistência ao 

Estudante como um trabalho técnico-cientifico, visa atividades 

sócio-psico-pedagógicas e de planejamento, sendo responsável pe 

la implantação e implementação da Orientação EdUCacional aos alu 

nos da UFPa., estando subordinado diretamente à Pró-Reitoria de 

Ensino. 

2.2. Finalidade: 

O Serviço de Orientação o AsSJstencia ao 

Estudante terá como finalidade básica orientar os estudantes da 

UFPa. no que diz respeito: 

- a escolha adequada da-profissão 	ema 

• 
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dizente com seus interesses, aptidões -e habilidades; 

- a integração na vida Universitária de 

forma produtiva objetivando o melhor aproveitamento de suas po 

tencialidades; 

- ao aspecto pessoal, capacitando-os a re 

conhecer suas limitações e possibilidades e favorecendo a forma 

ção de uma escala de valores consciente,, objeto de sua própria 

realização; 

- a capacitação profissional, a fim de do 

tar a comunidade de profissionais aptos a ingressarem na .força 

de trabalho de forma ajustada e produtiva. 

III. OBJETIVO GERAL: 

- Desenvolver o processo de Orientação Educacio 

nal junto aos alunos como ajuda e assistência nas áreas de Orien 

tação Escolar, Vocacional e Vital. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Proporcionar- aos vestibulandos possibilidades 

de melhor auto-conheciáento visando a sua adequada integração na 

vida universitária; 

Acompanhar sistemáticamente os alunos visando 

sua-integração na comunidade _universitária através de 	informa 

çOes,sobre a estrutura e demais serviços nela existentes; 

- Informar os estudantes sobre as 	profissões 

existentes, situação atual do mercado de traba19..c-e, atividades 

afins; 

- ConcluZir os alunos a descoberta de suas apti 

dOes, interesses e-habilidades; 

- Orientar os alunos às opções conscientes de 

modo a adequar-seus interesses, aptidões e habilidades ao curó 

pretendido; 	 • 

- Propiciar aos estudantes. oondiçOes que favore 

çam o seu engajrlento na força-  de trabalho de maneira consciente 

e produtiva; 

- Facilitar o processo -de ajustamento dos alu 

nos-na UniVersidade, na Família e na Sociedade, acompanhando-os 
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no desenvolvimento de sua capacidade:de auto-compreensão, • auto 

aceita* e (T.uto7avaliaçe:O. 

IV. SETORES DE ATUAÇÃO E CRITJRIOS DE PRIORIDADE: 

Os setores de auação previstos pelo Serviço de 

Orientação e Assistência ,ao Estudante abordam a interrelação UNI 

VERSIDADE X AJUSTAIWTO DO ALUNO face a busca de identidade pee 
soai relacionada com a identidade profissional. 

Pará tu-; necessária se faz a abrangência nos 

3 setores de atuação: 

- Setor de :Orientação Vocacional 

- Setor de Aconselhamento 

- Setor C.e Integração Escolar. 

Há, no entanto,aila clitnA;,--w - út2nciacriti 

ca, bom-senso e coerência do Grupo de Trabalho, e baseada nas ex 

periencias de outras Universidades Brasileiras que mantem servi 

ços idêntico, de que as prioridades sejam, a curto prazo, aten 

der um grupo de alunos que embora limitado seja representativo. 

QueStionau-se:dentre os cursos da UFPa., qual o 

que melhor funcionaria como "plano-piloto" de um trabalho 	que 

paulatinamente ser‘ ampliada a toda Universidade? 

Escolheu-se o curso de Pedagogia, considerando 

se os seguintes aspectos: 

- O curso de Pedagogia possui uma clientela que 

reune as situações de vestibulando ate a de candidato às diver 

sas habilitações, possibilitando desta forma, a partir dessa ex 
periencià piloto, a projeção para todos os diversos cursos 	da 

- Na habilitação profissional "Orientação Educa 

cional", desse curso, encontram--se os futuros técnicos que neces 

sitam constatar na prática, o que estudam na teoria, e isso pode 

rá ser feito através do GABINETE DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, 	do 

SOAE, no próprio Centro de Edudação; 

- O pessoal de apoio para o SOAE poderá ser a 

clientela do Curso de Pedacoia - Orientação 1 Jueacional, 	com 

vistas a maior -probabilidade de adequação e iíesmo ate4  somando a 
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possibilidade de um pré-estágio; 

- À longo prazo, pode-se prever o estágio -dos 

alunos de Orientação Educacional como também, dos discentes de 

outros cursos que_ possam. encontrar_no SOAE, um adequado campo de 

atuação. 

No ("lie concerne à Orientação Académica, je exis 

tente, e, =9rtencente ao Setor de Integração Escolar, 	julga-se 

prioritária, pax:a o processo de integração desta ao SOAS, a 	a 

ção dos técnicos do grupo de trabalho em atividades de Coordena-

ção e Orientação aos Seminários, Cursos e Seleção de Professores 

Orientadores, alem do Estabelecimento de Normas para o funciona 

mento especifico da Orientação Acadêmica. 

V. CLIENTELA: 

Serão considerados clientes do SOAE: 

a curto prazo: 

- vestibulandos do Curso de Pedagogia; 

- candidatos às habilitaçUs do Curso de Pedago 

gia; 

- Professores Orientadores AcadGmicos. 

à médio prazo: 

- alunos do ciclo básico dos Cursos de Pedago 

gia, Serviço Social e Psicologia; 

- alunos do ciclo profissional dos Cursos de Pe 

dagogia, Serviço Social e Psicologia; 

- Professores Orientadores Acadêmicos.. 

a longo prazo: 

- todos os alunos da UFP., de acordo com a em 

pliação progressiva do Programa, com base nas 

avaliações periódicas. 

VI. ESTRUTURA E ESPECIFICAWk DE RECURSOS HULANOS: 

O SOAE como órgão de apoio técnico na estrutura 

organizacional da Pró-Reitoria de Ensino, desenvolverá sua ação 

junto aos alunos universitários, desde o seu ingresso, à conclu 

sao do curso. 
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A estrutura do SOAE compreende:,  

- Coordenação Geral, 4PP4mDenhado. por. um  Orienta 

dor Educacional. 

- Coordenadoria Técnica, composta de uma equipe 

multidisciplinar constituída -Jor docentes da UPPa., em-regime de 

40 horas, e com formação nas áreas de Orientação EdLicaóional e 

Vocacional)  Aconselhamento, Psicologia. e Serviço Social. 

- Setores de Atuação, diretamente ligados à Coor 

denadoria Tcácnica: 

- Setor de Orientação Vocacional' 

- Setor de Aconselhamento 

- Setor de Integração Escolar. 

- Apoio Logístico, formado por um Administrador, 

um Secretrio Geral, datilógrafos, mecanOrafo, arquivistas 	e 

bolsistas. 

VII. REFJTeNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

SANTOS, Oswaldo de Barros - "Psicologia Aplicada à Orienta  

çao o Seleção Profissional". Livraria Pioneira, 	Edito- 

ra São Paulo, 1976, 5â edição. 

SUPER, Donald E. e JUNIOR, láártin J. Bohn. "Psicologia Ocu  

pacional". Editora Atlas S.A., São Paulo, 1975, lâ edi 

ção. 

NEVES, Ilka de Guittes e SILVEIRA, Olgair K. "Dinïriça  de  

Orientação Educacional". Editora Globo, Porto 	Alegre, 

1973, 2g edição. 
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- CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, - "O 

rientação Educacional", Projeto. 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMUCO, - " Serviço de Orien 

taça() 2edajggica e Vocacional" (SOEV), Relatório, 	Reci 

fe, Pe, 1975. 
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• SerViÇw'ae':OrientaçãO'Educacional", Documento, Santa Eá 

ria, R.S. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, -"Programa de Tutoria 

na 	- Unia Experiência de Orientação a nível de 32 
Grau, Parailiál•ii 1977. 
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dos .casos de Orientação Social, Belo Horizonte, LG,1978. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 
PM-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

PLANO INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES 

TREINAMENTO DE DOCENTES E RECÉM-GRADUADOS ATRAVÉS DO PICD 

1 	7 1 	9 	7 	9 	(Previsão) 

MESTRADO DOUTORADO * MESTRADO DOUTORADO 
ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL 

D RG D RG D RG D RG 

Fundamental 53 14 11 78 Fundamental 54 .13 14 1 82 

Aplicada 27 24 7 3 61 Aplicada 72 13 12 2 99 

Total. 	  80 38 1$ 3 139 Total. 	  126 26 26 3 181 

INVESTIMENTOS (CR$1.000,00) INVESTIMENTOS (CR$1.000,00) 
:ELEMENTOS_ DE DESPESA TOTAL ELEMENTOS DE DESPESA TOTAL 

. ,UFPa DAU CAPES UFPa DAU CAPES 

Manutonção de Salários 12.200 - - 12.200 Manutenção de Salarios 17.200 - - 17.200 

Apoio e Administração 2.000 - - 2.000 Apoio e Administração 2.800 - - 2.800 

?rofessores Substitutos • - 2.700  2.700 Professores Substitutos 3.930 - 3.900 

Auxilio a R. 	Graduados. - 250.  - 250 Auxilio a R: 	Graduados - 340 - 240 

3olsa de Mestrado - - 4.800 4.800 Bolsa de Mestrado - - 6.700 6.700 

Bolsa de Doutorado - - 1.400 . 	1.400 Rolsa. deDoutorado - - 2.000 2.000 

AuxilioViagem - - 290 - 	- 	290 Auxilio Viagem - - 400 400 

• Total: 	  14.200 2.950 6.490 23.640 Total:— 	.. .. .. .-..--._ 20.000 4.240 9.100 33.340 

FONTE: LT6-Reitoria de Ensino de.  Graduação e Administração Académica 
- Comissão Permanente de •Capacitação Docente 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

PR6-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO .E ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

ENCONTRO SOBRE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA UFPa. 

PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR - PADES - 1978 
19  Semestre 

DGE 
	

6 

IES 

DIVISÃO Pró-Reitoria Graduação 
Divisão,Avaliação e Mg 
todos 

19 

UFES 

Assuntos Acadêmicos/Co 
ordenação P6s-Gradua--
ção 

17  

UFMG 

Reitoria 

UFC 

• idem, Química. 
* Mater¡al instrur-
cional TV ( dis 
ciplinas do 19  
ciclo) 

* 10 filmes (C.Sor-
ciais) 

* TV - artes 	viso_ 
ais r material 
instrucional. 

* Elaborar projeto 
piloto para 1979 
(ensino integra-
do e baseado em 
epistemologia ge 
netica). 

* Textos e manuais 
(Inglês, Filoso-
fia, etc) 

* Oficina do Pensar 
2. Licenciatura  

2.1.Intercomplementa 
riedade com esco 
las (10) de 19  e-
29  Graus-campo dé 
estagio. 

Instalação da Cb 
ordenação local d6 
PADES. 

2. Montagem do labora 
tOrio de Ensino 
(início:janeiro ) 

3. DiagnOstico da rea 
lidade de cada dU 
partamento e/ou 
curso (março a de 
zembro/78) 

Desenvolvimento de 
projetos específi 
cosiabril-dezembr-ó-
'78). 
Deeenvolvimento de 
recursos humanos 
(março-dezembro/78) 

(Cursos: PICD II e 
outros atividades). 

6. Avaliação(no decor 
rer do processo) 

1.Seminario sobre En 
sino de Graduação--
(março-outubro/78) 

2. Educação Física 
(melhoria do ensill, 
no de ) 

* estudo do currícu 
lo 
Cursos de Aperfei 
çoamento/especia 
lização(PICD II )t 
( a programar) 

3. Idem , Física 
* equipamento 
* PICD II - a pro 

gramar  
4. Ibid., de ODONTO 
(PICD II) 
5. Ibid., de Fama -

cia (cursos PICD 
II) 

1.Apoio e Melhoria do 	1. 
Ensino de 19  Ciclo  

1.1. Especialização 
ou Curta dura - M  
ção p/ 150 pro 
fessores - Meto 
dologia e Tecni 
cas de Ensino.- 

1.2. Experiências de 
Inovação(9) pro 
cesso ensino -a 
prendizagem. 	4. 

• Seminarios(Dep-
partamentos, Co 
ordenaç',es 	-e- 
Centros) 	 5. 
Avaliaçãoirefor4 
mulação Cursos7 

Dif.(TV). 



.-Ensino através de I 
audio-visual(lingua 
estrangelta) 

• Ensino de Redação 
(ciclo Básico) 

tica 

Treinamento em Servi 
ço 
Materiais instrucio-
nais. 

3. Inovações Metodo15-
gicas  

Elaboração e reformu 
lação de curriculo 

* Objetivos de Ensino 
Planejamento didáti-
co 

* Metodologia do Ensi-
no 
RelaçEes professor/ 
aluno 
Orientação Educacio— * 
nal 

* Metodologia de Pes-
quisa. 
Recursos Audio-Visu-. 
ais 
Curso Introdutório 	* 
ao Ensino Superior 

2.Laboratõrio de Ensi  
no 	 5. 

• Seminãrios e Cursos  1. 
2. 

Ensino ativo 	na 
área de Ciências 
Ensino Integrado em 
Pedagogia (continu-
ar) 
Instrução individua 
lizada(estender 
Carpintaria linguis 

res - PICD II 
Seminários(12) sen 
sibilização de do 
tentes 
Seminãrios(12) pa 
ra diagnOstico pla 
nej.mento 
Instalar setor re 
cursos instrucionFl 
is. 
Estimular novas me 
todologias. 

6. Ampliar apoio logis,' 
tico às atividades 
docentes. 

* 12 laboratórios 
dio-visuais. 

* Treinamento de 
Bolsistas para 
boratOrios 

• 8 salas para video 
cassete 

7. Treinar 160 profes 
sores orientadore-s- 

* 10 seminãrios com 
professores orienta 
"dores. 

*-'.encontro 
* pesquisa 

nal 

8. Dinamizar Coordena 
ção Central das li 
cenciaturas 

9. Reestruturar 
clo Geral de 
dos 

10.Reestruturar 
namizar estágios 
supervisionados 

11.0rientação e inte-
gração universitária 
dos alunos novos 

4. 

3. 

Implantar a Equipe 
Avaliar os curricu 
los da graduação 
(16 seminários) 
Cursos de adminis-
tração academica(4) 
Assessoria ãs ativi 
dades de ensino 
Cursos p/ 300 pro 
fessores colaborado 

mensais 
institucio 

19  Ci 
Estu--T 

e di- 

au 

30 
la 
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7 DGF  
LES 	 
DIVISA0 

6  
UPC 

P - Reitoria Gradua- 11.775Toria Pequisn .  
ção,Divisão,Avaliação e 	

Preitoria Assun- 

e Metodos 	 tos Acadêmicos 

2.2. PIC II (30 prof. 
das licenciatu 
ras) 

• Formação Pedagó-
gica. 

• Metodologia Pes 
guisa Educacio--
nal. 

• Habilidades/ati 
tudes para con" 
duzir ensino jã 
prendizagem 

2:.3. Estudo do Curri 
culc,  das Licen7  
ciaturas X está 
gios: integrar 
conteúdo e for 
mação pedagOgi-
ca. 

3. 

	

	Apoiar 20 expe- 
riencias inova-
rdoras(p/ disd_ 
plana ou grupo 
de disciplina 
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ÚNICAMP 

Reitoria 

-35 DGE 
IES 

DIVISÃO 

UFSMaria UFRG 

Pré-Reitoria Ensino e 
Pesquisa 

2. 
* 

1. Desenvolvimento Ins 
trucional. 

1.1. Identificar, anali 
sar, apoiar, divul 
gar experiências 
(novas ou em anda-
mento) relacionada 
com ensino-aprendi 
zagem:(áreas de co 
nhecimento/depar= 
tamento): 

• Faculdade Odontoro 
gia 

* Fisica Bgsica(FINE2 
ate 1978) 

• Laboratério de Ens 
sino (IES) Faculda 
de de Educação( au 
to financiada) 

* Unid.Apoio Pedag6- 
gico-UAP Ciências 
Agrárias-financia-
da pelo PEAS ( Cr$ 
300.000) 

1.2.Estimular novas ex 
periencias(inicia-
tivas individuais) 
Ex.:Instituto Ar - 

tes Química. 
2. Desenvolvimento Do-

cente:(URGS+DGE 35) 
* treinamento profes-

sores(relaciona cur 
sos disponiveis) 

* idem, através ativi 
dades não formais:—
seminários worl&tops 
etc(lista , de ativi-
dades possíveis) 

3. Desenvolvimento Or-
ganizacional: 

* Sensibilização de 
docentes,discentes, 
administradores.  

Constituir Equipe 
Apoio Pedagógico pa-
ra implantar Sistema 
de Apoio e Desenvol-
vimento do Ensino. 

* Treinamento da Equi-
pe Técnica. 

* Sondagem entre os do 
centes sobre aspec = 
tos tecnicos-pedag6-
gicos. 

* Divulgação das infor 
mações obtidas c/ as 

• sôndas'ens. 
* Seminarios de Metodo 
logia e Tecnologia-1 
dn Ensino Superior. 

* Instalação do NAAP 
2. Treinamento de Do-

centes. 
* Seminários de Desen-
volvimento do Ensino 
- por áreas 
- por matérias 

* Cursos de Aperfeiçoa 
mento e/ou Especiali 
zação (PICD II) 

* Treinamento de Docen 
tes em Serviço (Sis7  
tema Modularizado). 

. Sustentação e apoio 
a projetos em anda-
mento. 

* Faculdade de Odonto 
logia 

* IMECC-álgebra line- 
ar e Geometria Ana-
lítica, Cálculo I e 
Cálculo II(ensino 
pela TV, material 
instrucional) 

* Instituto de Física 
* Faculdade de Educa-

ção 
• Instituto de Biolo-

gia: 
- Anatomia 
- Microbiologia e 

Imunologia 
Sensibilização 
Encontro do corpo do 
cente da universida= 
de para analisar a 
situação de ensino 
na IES e definir ob- 
jetivos gerais 	dos 
cursos de graduação 
Levantamento para 
Identificar proble-
mas entre docentes, 
discentes e adminis 
tradores. 
Boletim Informativo 
sobre os projetos em 
andamento na IES e ele, 
outros locais: 
Elaborar instrumento 
de avaliação do ensi 
no. 
Apoio financeiro a 
projetos individuais 
Patrocínio de eventu 
ais, seminários, 
contros, etc. 

1. 

* atividades de Con - 
sultoria. 



UFRGS 

Distribuição de 
material instru 
cional já pron 
zido. 
Reforço a Biblio 
teca. 
Intercâmbio com 
outras Faculdades 
de Odontologia. 

+++ 
UNICAMP  

Implantação do NAP 
Completar o Centro 
de Recursos de 
Aprendizagem. 
Intercâmbio com ou 
tras Faculdades 
de Odontologia 

+++ 

F.O.BAURO  

Treinar docentes 
com pessoal do 
NUTES/CLATES. 
Intercâmbio 
FOB-FOP-FOURGS 

a) 

b)  

c)  

a)  
b)  

c)  

po) a,,, .a341.249 

1 
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TER MINTOLOGTAS  

DIVISA() 

FHFL 	 PUEM 	_ 

- Coo-rdenação de Ensino e 	Reitoria e Superintenden 
Graduação 	 cia Acadêmica 

. Treinamento de 100 
fessores em Metodolo 
gia do Ensino Superior 

* Seminário de sensibi-
lização de toda a IES 

* Seminários com repre-
sentantes de cada De-
partamento. 

* Trabalhos práticos 
com supervijio 

* Micro-Ensino para do-
centes interessados 
(Núcleo de Tecnologia 
Educacional) 

* Boletim Informativo 
* Avaliação de Processo 

1.Desenvolvimento do Cor 
po Docente 
* Atualização e treina-

mento de 30 docentes 
de administração e Ci 
ências Contábeis em -
Metodologia do Ensino 

* Atualização de conhe-
cimentos didáticos ci 
entíficos dos profes= 
sores de Química. 

* Atualização sobre Edu 
cação Brasileira. 

2. Desenvolvimento Ins - 
trucional. 

* Atualização do NAU-
adquirir laboratório 
e treinar pessoal 

* Treinar, acompanhar e 
assessorar docentes 
na produção e utiliza 
ção de audiovisuais. 

* Assessorias de Currír • 
culo em: 
- Engenharia Civil 
- Engenharia Química 
- Proces. de Dados 
- Educação Física 
- Física 

* Atualização do corpo 
docente no ensino de 
Física. 

* Idem, de Ciências Eco 
nomicas. 

* O computador no Ensi 
no e na pesquisa 

* Material instrucional 
em Ciências Sociais e 
Geografia. 

3. Desenvolvimento Organi, 
zacional. 

* Enciultro sobre ensino 
superior(DGE.33) 

* Capacitação de Têcni-
cos para Planejamento 
Universitário. 

NOTA: No 29  semestre de 1978 foram aprovados pela CAPES mais 4 proje 
tos localizados nas seguintes Instituiç8es: 
Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Paraná 
Universidade Federal de Pelotas e Universidade Estadual de Pas 
so Fundo (RS) 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇAO DOCENTE- PICO III 

- PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR-PADES 

 

DEFINIÇÃO: 

Trata-se de um projeto de DAU/CAPES concebido como 

um mecanismo de apoio ao desenvolvimento e melhoria do ensi-

no superior. 

Através desse projeto espera-se colaborar com as instituições 

de ensino superior no sentido de incentivar: (a) aperfeiçoa-

mento do docente como profissional e como pessoa;(b) aperfei 

çoamento da instrução;(c) aperfeiçoamento da instituição como 

estrutura de ação organizada. 

  

 

OBJETIVOS: 

O PADES (PICO III) propõe-se oferecer subsídios pa 

ra fundamentar e integrar as decisões referentes ao PICO I e 

PICO II e, ao mesmo tempo, estimular outras realizações, com 

múltiplos propósitos: 

- acompanhar e avaliar os resultados obtidos com a 

graduação e pós-graduação; 

- incentivar a participação crítica e a iniciativa 

dos docentes e discentes na inovação e aperfeiçoamento da ex 

periência universitária; 

- aumentar o fluxo de informação, de intercâmbio e 

de cooperação entre as instituições de ensino superior; 

- estreitar o relacionamento entre as instituições 

educacionais de vários graus de ensino com a realidade sOcio 

cultural e econOmica em que se incluem. 

Neste sentido, espera-se oferecer ãs Instituições 

de Ensino Superior condições teóricas e prãticas para inici 

ar e/ou consolidar EXPERIÊNCIAS DE INOVAÇÃO E MELHORIKDO EN 

SINO. Entretanto, para impulsionar os aspectos subentendidoa 

pela expressão "melhoria de ensino" não bestam esforços par 

ciais, ocasionais, começando e se esgotando numa instituição, 

departamento ou disciplina. Tão pouco é aconselhável impO-

lo ãs instituições. Um processo de melhoria do ensino se es 

paldarã em requisitos, entre os quais os seguintes: 

Requisitos- 

1. Motivação intriseca  

A deflagração de um processo de melhoria e desenvolvi 

mento do ensino não pode ser imposta por nenhum órgão 	c en 



trai, (local, regional ou nacional). 

Concebida como um dos componentes do processo global do 

desenvolvimento institucional, a melhoria do ensino tem como 

propulsor, a motivação entríseca das pessoas que compõem o 

corpo dirigente e funcional da instituição. Órgãos de adminis 

tração central como a CAPES podem, entretanto, auscultar as 

instituições, visando detectar ou um processo já em andamento, 

ou a motivação para inicie-1o, e oferecer-lhes condições e in 

centivos para levarem avante projetos ou 

dos em favor da melhoria de ensino. 

2. Apoio da direção local. 

O interesse e empenho da direção 

apoiar um processo de melhoria do ensino 

de uma política geral de aperfeiçoamento 

qual a entidade funciona, é fundamental. 

esforços jã 	inicia 

da instituição para 

superior, como parte 

dos processos 	pelo 

O envolvimento dos , 

Reitores das Universidades e diretores de estabelecimentos de 

ensino superior e/ou elementos ligados ao DGE e um dos supor 

tes básicas de que precisam os docentes para se dedicarem ã 

melhoria do ensino. 

3. Esforço coordenado  

O trabalho de um único indivíduo, ou de um 	grupo mui 

to reduzido dificilmente terá ressonãncia em toda uma insti 

tuição, ainda que se trate de um estabelecimento isolado 	de 

ensino. Como parte de um processo mais amplo de desenvolvimen 

to institucional, a melhoria de ensino se apoiara no 	grupo 

coordenador, que existiria na instituição, ou num grupo 	de 

instituiçOes. No caso de verias instituições isoladas, a coor 

denação poderá se fazer atravia de um grupo je instalado numa 

universidade, ou DGE, ou ainda como resultado de um consórcio 

entre instituições. 

4. Representatividade  

O grupo coordenador de um processo de apoio ao desen 

volvimento do ensino superior sere constituido de: 

a) docentes.  realmente interessados e motivados a par 

ticiparem de um movimento institucional em favor da melhoria 

do ensino e que representem, preferentemente, verias'ereas de 

ensino, e não exclusivamente a de educação; 

b) representantes da direção da instituição-sede; 

c) representantes da Comissão do PICO onde houver; 

d) representante do corpo discente 

5. Recursos humanos  

Além das pessoas que formarão o grupo coordenador do 

processo de melhoria do ensino, hã necessidade de garantir a 

4 
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participação de pessoal qualificado, seja na parte pedagógica, 

(ehsino-aprendizagem, tecnologia educacional,etc.) seja na par 

te de conteúdo das vãrias áreas de ensino, sob a forma de con 

sultoria. Esses recursos humanos poderão existir ou não na ins 

tituição sede engajada em um projeto de desenvolvimento do en 

sino. É fundamental, entretanto, que a instituição tenha aces 

so a esses consultores, seja por meio de acordo com outras ins 

tituições sedes de projetos semelhantes, seja por meio de con 

tato com a CAPES e outras entidades relacionadas com a melhoria 

do ensino superior no Pais. 

PROCEDIMENTOS: 

I- A nível nacional. 

O projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Su 

perior- FADES - surgiu como uma iniciativa do DAU e da CAPES, 

entretanto, para evitar a imposição de modelos, respeitar as 

características e necessidades locais e consolidar as experiên 

cias jã existentes nas instituições de Ensino Superior, funda 

mentou-se nos seguintes procedimentos: 

a) levantamento feito pelo DAU, em fevereiro/77, a 

través de questionário enviado a 64 Instituições de Ensino Su 

perior brasileiras, indagando da existência de Serviço de Apo 

io Técnico Pedagógico na instituição; 

b) Seminário realizado pelo DAU e a CAPES, em maio/ 

77, sobre concepções, técnicas e experiências de inovàção de me 

lhoria do ensino superior, reunindo professores brasileiros e 

americanos com experiência neste campo; 

c) visita a 33 Instituições de Ensino Superior públi 

cas e privadas realizadas em setembro/77, per assessores da CA 

PES e professores universitários convidados, a fim de conhecer, 

"in loco" as experiências de ensino jã em desenvolvimento, vera 

ficar o potencial para o sucesso da implantação do projeto, 	a 

existência de apoio e motivação do reitor, da Administração 	e 

dos professores para a consolidação das experiências em andamen 

to e as novas iniciativas relacionadas ao ensino; 

d) Reunião na Universidade Federal de Minas Gerais,no 

Inicio de dezembro/77, das Instituições de Ensino Superior sele 

cionadas para participar da primeira fase do projeto: Fundação 

Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Cearã,Uni 

versidade Federal do Rio Grande cio Norte, Universidade Federal 

do Espírito Santo, Universidade Federal de Minas Gerais, Univer 

sidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de San 

ta Maria, Universidade Estadual de Campinas, Fundação Univereida 

• 
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de Estadual de Londrina, Fundação Universidade de Maringá, e a 

Faculdade de Odontologia de Baurii da Universidade de São Paulo. 

Além dessas, foram convidadas para a Reunião de Belo Horizonte, 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Pontificia Universi 

Católica- RJ e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

para colaborarem com as outras instituições divulgando suas ex 

periências e fornecendo assessoramento através de seus professo 

res. 

e) As instituições selecionadas apresentaram, em 'Pinai 

ro/73, projetos que foram avaliados por uma Comissão constitui 

da do Assessores do 0AU e da CAPES, e professores convidados , 

pertencentes a Universidades que não integram o projeto. 

f) Os convênios para financiamento dos projetos já es 

tão sendo assinados e as instituições integrantes do PADES já 

estão desenvolvendo as atividades programadas. 

g) A assessoria da CAPES eatii reunindo informações so 

bre o processo de melhoria de ensino, organizando relação 	de 

pessoas qualificadas que possam funcionar como consultores, mi " 

nistrar cursos de especialização/aperfeiçoamento, participar de 

encontros, seminários, grupos de trabalho, etc. 

h) Oportunamente, a Coordenação promoverá encontro das 

instituições-sede do PADES para avalia ão do trabalho em anda 

mento. 

II) A nivel local  

A instituição (individual ou grupai) interessada em, 

iniciar e/ou consolidar um processo de melhoria do ensino per 

correrá as seguintes etapas: 

a) identificar pessoas interessadas em melhoria e 

desenvolvimento do ensino e constituir um grupo ao qual se ga 

rantirá apoio e autonomia de ação. Esse grupo terá como ponto 

de partida, que iniciar o processo de sensibilização da insta 

tuição para as possibilidades de melhoria de ensino através, 

de projetos específicos. 

b) identificar necessidades de aperfeiçoamento/espe 

cializaçâo entre os docentes. 



PROJETO DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 

PADES/UFPa 

ENCONTRO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO NA UFPa. 

RECRUTAMENTO DE CANDIDATOS A EQUIPE CENTRAL DO PADES 

1. ESCLARECIMENTO: 

A Equipe Central do PADES devera ser formada por: 

a) um grupo interdisciplinar e multifuncional, constituída 

de docentes, discentes e um representante da Administra 

ção Central da Universidade, cujas funções estão previs 

tas no Ante• Projeto, p.7 a 9 (vide material incluso). 

b) uma assessoria técnico-pedagógica, constituída de 	con 

sultores, especialistas em conteúdos específicos, quer 

da parte teOrica, quer da parte metodológica dos vários 

aspectos relacionados com desenvolvimento de instituiçõ 

es de ensino superior (V. Ante-Projeto, p.9-10) 

Por esta razão, pedimos ao candidato definir-se sobre o as 

pecto da equipe a que deseja filiar-se. Lembramos, ainda , 

que caberá à atual Assessoria de Apoio Didático-Pedagógico 

da PI:0EG oferecer apoio e subsídios à instalação e funcio-

namento de Equipe Central do PADES. 

2. FICHA DE CANDIDATO A COMPOSIÇÃO DA EQUIPE CENTRAL DO PADES: 

2.1.NOME: (EM LETRA DE IMPRENSA) 

2.2.ENDEREÇO: 

FONE: 

2.3.DESEJA PARTICIPAR DA: 

( ) Coordenação 

( ) Assessoria Técnico-Pedagógica 

2.4. ÁREA DE ATUAÇÃO NA UFPa.( relacionar com as áreas de 
Ensino) 

2.5. FUNÇOES NA UNIVERSIDADE: 

( ) Discente 

( ) Docente,no regime 	horas 

( ) Outras Funções: 	  



Poi.(3) p_ 2113/2- tiq 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

PM-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ACADÉMICA 

PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR-PADES/UFPa. 

ENCONTRO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO NA UFPa 

Carta Aberta aos Participantes: 

Prezados Senhores: 

A Universidade Federal do Pará esta empenhada em ampliar 

e diversificar estratégias de melhoria e aperfeiçoamento do 	ensino 

como parte do seu plano global de desenvolvimento institucional 

Para tal, esboça-se um trabalho que tenha, como elemento 

propulsor, a motivação intrínsica de seu corpo funcional (docentes -

discente e administradores) em discutir e resolver questões relacio 

nadas com o aperfeiçoamento pessoal e profissional de docentes, ad 

ministradores, da instrução e da organização universitária. 

Não nos parece demais lembrar que a Universidade já vem 

promovendo, há anos, cursos de especialização e aperfeiçoamento, se 

ja por iniciativa das Unidades de Ensino, seja através da Pró- Rei 

toria de Ensino. Entretanto, a partir de 1977, o MEC/DAU/CAPES 	ini 

ciou um trabalho de incentivo à adoção de outros instrumentos de de 

senvolvimento de instituições de ensino superior. No momento em que 

a instituição se posiciona em favor de tais instrumentos, coloca-se, 

porém, diante de um processo que dependerá, basicamente, de 	três 

insumos: a) plena adesão, interesse, e apoio da Administração 	Cen 

trai; b) criatividade, interesse e empenho dos Centros, 	Departamen 

tos, Docentes, Discentes e Administradores; c) Coordenação dos recur 

sos disponíveis e das iniciativas que vierem a ser propostas sob for 

ma de projetos, por parte dos interessados. 

É com o objetivo de iniciar condições para a existência 

do terceiro insumo, ou seja, a coordenação de recursos e de iniciati 

vas, que se deseja compor uma Equipe Central, a partir da adesão vo 

luntária de membros do corpo funcional da Universidade. 

A filiação ou adesão ã equipe central não pode ser 	im 

posta, pois somente se justifica se partir da expressão de um 	inte 

resse genuíno pelas questões de ensino e administração de unidades 
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de educação superior e de um forte desejo de buscar novas soluções 

para as mesmas. 

A participação na equipe central PADES não exclui res 

	

ponsabilidades pelo ensino e a administração na Universidade, 	po 

rem requer que se redistribua a carga horária do membro, para que 

realmente tenha tempo disponível para os trabalhos relacionados 

com o Projeto , cuja coordenação dependerá dessa equipe central. 

A Pra- Reitoria de Ensino já elaborou um ante-projeto 

para iniciar um processo de desenvolvimento de ensino na UFPa. Pa 

ra que esse processo realmente se instale e concretize, e necessá-

rio, porém, que ele surja da motivação intrínsica dos docentes. Um 

meio de perceber a existência de tal motivação consiste em tentar 

compor uma equipe central de coordenação do processo. O papel ini 

cial dessa equipe central na sensibilização do corpo docente e na 

coordenação e apoio ao projetos de melhoria de ensino que venham a 

ser propostas, e fundamental. 

Pedimos, pois, o seu interesse e atenção a este assun 

to. Antes de formar qualquer atitude em relação ao mesmo, sugerimos 

que leia o material incluso. 

Ademais, temos ainda as seguintes informações a dar: 

1. aos interessados em compor a Equipe Central do PADES, funcionara 

a nível de Administração Geral da Universidade, pedimos a genti 

leza de preencher a ficha anêxa,e devolve-1a ã Secretaria do En 

contro. Lebramos, outrossim, que uma equipe deste tipo devera 

ser constituída de 5 a 7 docentes, preferentemente com formação 

	

graduada em áreas diversas, para que se assegure o caráter 	in 

terdisciplinar da equipe. 

2. Aos que desejarem informações adicionais sobre o processo de me 

lhoria de ensino, sugerimos esperarem seja formada, treinada e 

instalada a equipe central do Projeto, de modo a se ter uma es 

trutura de apoio para discutir as alternativas e possibilidades 

de melhoria de ensino e/ou organização universitária voltadas 

para Cursos, Departamentos, Disciplinas, etc. Lembramos, porém, 

que na fase incipiente entre este Encontro e a instalação defi 

nitiva do PADES 

da Pró-Reitoria 

somente através 

e de sua Equipe Central, os atuais assessores 

de Ensino/AADP, poderão, a título precário, 	e 

de entrevista previamente combinada, atender 

professores desejosos de informações adicionais. Para isto, po 

derá ser utilizado o telefone 226-3657, do Gabinete do Pra-Rei-

toria, ou Ramal 179, da Secretaria da PrO-Reitoria de Ensino. 

• 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e Administração Acadêmica 

ROTEIRO DE TRABALHO EM GRUPO 

I- OBJETIVOS  

1. Analisar as dificuldades do Centro e/ou do Departamento 

quanto aos aspectos de desenvolvimento pessoal e profis 

sional do docente, melhoria do processo ensino-aprendi-

zagem e da estrutura organizacional. Indicar necessida 

	

des existentes e as atividades que o Centro e/ou o 	De 

partamento vem empreendendo em prol da melhoria do ensi 

no. 

2. Analisar oS objetivos do PADES dg-8FPa., e avaliã-los, 

em termos de prioridades e estratégias de execução. 

3. Sugerir uma programação destinada ã melhoria do ensino, 

específica para o Centro, e/ou Departamento, que se arti 

tule ao PADES/UFPa. 

II- DINAMICA PROPOSTA PARA O TRABALHO DOS GRUPOS 

a) Formação dos grupos de trabalho 

b) Escolha dos coordenadores, relatores e cronometristas, 

de cada grupo 

c) Analisar as necessidades e dificuldades encontradas pa 

ra concretização de melhoria institucional ( docencia, 

instrução, organização universitãria). 

d) Relatar as realizações do Centro e/ou Departamento em 

prol de melhoria de ensino. 

e) Com base nas necessidades identificadas, levantar su 

gestões que sirvam de base a uma futura programação, 

articulada ao PADES/UFPa. 

III- ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES DE GRUPO 

a) Coordenador Geral: 

- induz o grupo a trabalhar ordenadamente 

- funciona como elo entre a Coordenação Geral do En 

contro e o seu grupo. 

- transmite avisos, lembretes, etc. 

- zela pelo entendimento pleno dos objetivos do tre 

belho, em todas as suas fases? 

- procura estabelecer a adequação entre os meios 	e 

fins propostos ao trabalho do grupo; 

- procura evitar a dispersão na discussão dos assuntos. 
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b) Relator 

- ordena as conclusões de seu grupo; 

- sintetiza as idéias e conclusões de seu grupo; 

- comunica ao plenário o pensamentp de seu grupo. 

O relator é o mensageiro do grupo. É ele quem codifi 

ca e decodifica as mensagens. 

Antes de tudo, ele é fiel ãs idéias do grupo. 

Ele deve, também, além da fidelidade, ate der a 	ou 

tros requisitos, como sejam: a clareza e a capacida-

de de sintetizar. 

O relator não vai fazer uma exposição pessoal.Ele vai 

comunicar o pensamento do seu grupo, 

c) Cronometrista 

- verifica os horários, a distribuição do tempo, a con 

clueão em tempo hábil de cada fase do trabalho. 
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UFPA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 

PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO E ADMINISTPACAO ACADEMICA 

PROEG 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA DOS TRABALHOS 

     

     

• 

 

O Encontro devera iniciar-se com a comunicação sobre o Pro 
cesso de Desenvolvi ento do Ensino Superior, apresentada pela 	Drat 

Eda Coutinho Barbosa, oordenadora do PADES na CAPES/MEC-DAU onde se 

rão apresentadas informações relacionadas com os aperfeiçoamentoS da 

docência, da instrução e da organização do ensino superior. Essa co 

municação será um dos fundamentos para as analises e discussões 	de 

grupo, a se efetuarem no segundo dia do Encontro. Consequentemente, 

prevê-se a realização de debates, que serão coordenados pela Comuni 
• 

cadora, com auxilio dos Assessores da PROEG. 

A seguir, haverá o relato de experiências referentes à 	a 

plicabilidade do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Supe 

rior (PADES) em Universidades brasileiras. Apresentar-se-ão informa 

çêes sobre as Universidades do Piauí, Rio Grande do Norte e Ceara . 

Após os relatos, segue-se uma fase de discussão em 	Plena 

rio, sob a coordenação dos representantes das universidades respecti 

vas. 

 

     

     

     

     

• serão com o 

tação 

Na terceira etapa do Encontro, a iniciar-se no segundo dia, 

constituídos quatro (4) grupos de trabalho por 'área de ensino, 

objetivo de estudo e discussão dos temas constantes da documen 

em anexo. 

DINÂMICA PROPOSTA PARA OS GRUPOS DE TRABALHO 

INTRODUÇÃO: Constituição dos grupos, por área de ensino, ou seja , 

Ciências Exatas e Naturais com Tecnologia, Ciências 

Biológicas e Saúde, Filosofia e Ciências Humanas 	com 

Educação e Letras e Filosofia e Ciências Humanas com S6 

cio-Econêmico. Cada grupo será assessorado por um 	ele 

mento credenciado pela PRÓ-REITORIA DE ENSINO. 

a) Cada grupo escolhera: 

um Coordenador 

um Relator 

um Cronometrista 



b) As discussões em torno do tema de cada grupo 	deve 

rão centrar-se na situação real - e não ideal - do 

desenvolvimento de docentes e administradores 	uni 

versitários do ponto de vista pessoal e profissional 

do desenvolvimento da instrução e do desenvolvimento 

organizacional. 

Não se objetiva a elaboração de modelos ideais e sim 

uma tentativa de definição dos problemas 	relaciona 

dos com o assunto em estudo e debate e a proposição 

de estratégias de ação para solucioná-los 

c) Cada grupo deverá elaborar relatório preliminar 	a 

ser oralmente apresentado ao Plenário e por escrito 

a Secretaria do Encontro. 

la.Etapa: 

Reunião do Grupo para discutir os temas propostos. 

2a.Etapa: 

Apresentação ao Plenário pelos grupos 1,2,3 e 4 dos -re 

latõrios preliminares e discussão das conclusões, 	con 

forme estabelecido na programação. 

3a. Etapa: 

Reunião de grupos. 

Com base nos relatórios preliminares e nas - córitribui 

ções do Plenário, cada grupo debatera propostas de su 

gestões e caminhos possíveis viáveis e realísticos pa 

ra os problemas identificados. 

Os grupos deverão entregar relatório escrito no final 

do trabalho. 

4a.Etapa: Apresentação e discussão dos resultados e recomendaçõ 

es finais. 

Sa.Etapa: RelatOrio escrito de cada área de ensino entregue 	a 

PROEG até 11 de dezembro de 1978. 
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PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO E ADMINISTRACAO ACADEMICA - PROEG 

I ENCONTRO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

DATA HORÁRIO ASSUNTO/ ATIVIDADE LOCAL 

27.11.78 08:00-08:30 . 	Abertura Oficial Magnífico Reitor 
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08:30-10:30 . 	O Processo de Desenvolvimento do Ensino Superior - Co 
municação apresentada pelo MEC/CAPES  Eda Coutinho Barbosa 

10:30-11:00 . 	Intervalo 
11:00-12:00 . 	Relato de experiências: A txpetancía da Uníveuídade Sênia Maria de Castro 

Fede/tal do PíauZ Lima Freire 
12:00-14:00 . 	Almoço 

14:30-15:30 . A exputíancía da Uníveuídade Fedeh.a/ do Río Grande 
do Nétté- 

Maria Selma da Câmara 
Lima 

15:30-16:00 . 	Intervalo 
16:00-17:00 . A expeníancía da Uníveuídade Fedeta/ do CeaAjt Aêcio Feitosa 

17:00-18:30 . 	Discussão em plenário 

28.11.78 08:00-12:00 . A Situação do Ensino na Universidade Federal do Para 
e estrategias para deflagrar 0/ou acelarar um proces 
so de desenvolvimento de ensino - Reunião dos profes  
sores por área de ensino 

 

12:00-14:00 . 	Almoço 
14:30-15:00 . 	Plenario:apresentação e discussão dos resultados 	pe 

lo grupo 	1. 
Relator do Grupo 1 

15:00-15:30 . 	Plenario:apresentação e discussão dos resultados 	pe 
lo grupo 2. 

Relator do Grupo 2 

15:30-16:00 . 	Plenario:apresentação e discussão dos resultados 	pe 
lo grupo 3. 

Relator do Grupo 3 

16:00-16:30 . 	Plenário:apresentação e discussão dos resultados 	pe 
lo grupo 4. 

Relator do Grupo 4 

16:30-17:30 . 	Reunião de Grupo por área de ensino 

• 17:30-18:30 . 	Conclusão em Plenário e sugestões para composição da 
equipe central do PADES/UFPa 

Relatores dos Grupos 
1,2,3 	e 	4. 


