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RESUMO
Este trabalho nasceu da necessidade de analisarmos criticamente os limites e as
possibilidades do processo de escolarização e de erguermos repertórios didáticos que
estejam em sintonia com o universo real e simbólico da comunalidade de Sussuarana. A
população estudada é constituída por estudantes do Ensino Fundamental que habitam
nas territorialidades de Sussuarana. Através do enfoque metodológico adotado, foi
possível identificar e caracterizar os elementos presentes no cotidiano e no imaginário
da população estudada, possibilitando, assim, perspectivas de diálogo entre o modus
vivendi da comunalidade e as habilidades e competências previstas no processo de
escolarização destes estudantes. Tem como ponto alto o Cordel das Cri-onças, fruto de
nossas interações de cunho didático-pedagógico e que demonstra a possibilidade de
articulação entre o saber institucionalizado e os conhecimentos elaborados no seio da
comunalidade.
Palavras-chave: Educação, Arkhé, Comunalidade, Territorialidade.

8

RESÚMEN
Este estudio ha nacido de la necesidad de analizar críticamente los límites y las
posibilidades del proceso de escolarización y de recoger repertorios didáticos que estén
en sintonía con el universo real y simbólico de la comuna (comunidad con valores
específicos) de Sussuarana, Salvador, Bahia. La población objeto de estudio es
constituída por estudiantes de la Enseñanza Fundamental (niveles primario y
secundario), habitantes de las territorialidades de Sussuarana. A través del enfoque
metodológico adoptado, fue posible indentificar y caracterizar los elementos presentes
en el cotidiano y en la imaginería de la población estudiada, posibilitando así
perspectivas de diálogo entre el modus vivendi de la comuna y las habilidades y
competencias previstas en el proceso de escolarización de estes estudiantes. Le
principal punto es el “Cordel das Cri-onças” (poesia cantada sobre la historia del
jaguar), fruto de nuestras interacciones de carácter didático-pedagógico y que demuestra
la possibilidad de articulación entre el saber institucionalizado y los conocimentos
elaborados el seno de la comuna de Sussuarana.
Descreptores: Educación, Arkhé, Comuna, Territorialidad.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é fruto das nossas observações e interações no que diz respeito
às dificuldades que enfrentam integrantes de comunalidades que habitam áreas
periféricas da Cidade do Salvador na tentativa de afirmar e viver elementos próprios de
seu patrimônio civilizatório dentro da escola.
Nasce da necessidade emergente de se erguer novos repertórios didáticos
que estejam em sintonia com o universo simbólico, técnico e estético, familiar aos
estudantes de nossas comunalidades, assim como da necessidade de se analisar
criticamente os limites e as possibilidades do processo de escolarização a eles oferecido.
Ao analisar criticamente a distância existente entre o modus vivendi das
comunidades e o modus operandi da escola, mas especificamente das habilidades e
competências previstas no currículo escolar, destacamos também as possibilidades
existentes e os desafios enfrentados para se expressar e viver plenamente a arkhé
comunal dentro dos espaços educacionais institucionalizados.
O processo de investigação partiu das hipóteses de que é possível atingir,
bem como transcender, aquilo que é interpretado como habilidades e competências
previstas pelo currículo escolar, tendo por base um processo de escolarização que esteja
ancorado nos elementos da vida em comunalidade e de que as respostas para os
questionamentos que inquietam os profissionais de educação que trabalham com
crianças, jovens, adultos e idosos pertencentes a, ou remanescentes de, comunidades
tradicionais, não estão em outro lugar senão dentro da própria comunalidade.
Analisando trabalhos de Bourdieu e Passeron, Perrenoud (2000) salienta a
distância desigual entre a cultura e os saberes tradicionalmente valorizados e exigidos
pela escola e nos quais esta se fundamenta e, de outro lado, a cultura e os saberes
valorizados pelas populações.
Tal análise, segundo Perrenoud, levanta um problema ainda maior que
identificamos como uma importante questão que perpassa todo este nosso trabalho, toda
esta nossa reflexão, que constitui e traduz as nossas angústias e desejos com relação a
esta nossa abordagem e com o processo de escolarização de nossa população: “[...]
pode a escola, sem deixar de ser a escola, transformar seus programas a ponto de
diminuir sensivelmente a distância que a separa das famílias populares?” E, ainda,
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“Até que ponto se pode sonhar com uma cultura escolar menos elitista em sua
relação com a linguagem e com a abstração?” (PERRENOUD, 2000, p.71). (grifos
nossos).
Isso, segundo Perrenoud e de acordo com as reflexões constituintes de nossas
observações, interações e análises, traz à tona novos questionamentos: ao modificar os
programas para aproximar o saber escolarizado dos saberes de nossas populações, não
estaríamos aumentando ainda mais a distância entre o meio técnico-científicoinformacional e as nossas comunalidades, impedindo-lhes o acesso a esses conhecimentos
(técnico-científico-informacionais) atualmente escolarizados? E, concomitante a isso, não
estaríamos contribuindo ainda mais para a manutenção das desigualdades, empurrando
ainda mais para a margem toda uma população à qual não foi permitida a possibilidade de
adquirir ferramentas para dialogar com a sociedade oficial envolvente?
Consideramos que os indicadores que compõem o quadro de habilidades e
competências previstas para os diferentes ciclos de aprendizagem consistem em
necessidades e conhecimentos que fazem parte do processo de formação do ser, passíveis
de serem adquiridos tanto no processo de escolarização quanto na vida em comunalidade.
Contudo, quando essas necessidades e conhecimentos são submetidos ao
esquadrinhamento “habilidade e competência previstas para o ciclo” através dos quais se
visa “atingir padrões de qualidade esperados”, eles perdem a propriedade e a possibilidade
de sustentar e traduzir os conhecimentos e os processos de elaboração e transmissão do
saber vivenciados em comunalidade, passando, por sua vez, a compor um processo de
escolarização que espelha visões de mundo ancoradas em princípios que se distanciam da
comunalidade, princípios estes que refletem visões de mundo produtivistas/consumistas e
que visam a manutenção de ideais hegemônicos e a reprodução das desigualdades.
Neste trabalho trazemos um estudo aprofundado dos princípios inaugurais da
comunalidade abordada, Sussuarana1, e como os elementos da vida da comunalidade
podem ser articulados com situações didáticas.
Trazemos também relatos de experiências inovadoras em educação nas quais
professores e seus alunos, em parceria, ousam romper com a rigidez do currículo e do
modus operandi escolar, promovendo, com isto, momentos nos quais se podem vivenciar

1

Como enfatizaremos ulteriormente, manteremos a grafia Sussuarana, de uso corrente na territorialidade,
para designar a comunalidade estudada e a grafia suçuarana para designar o animal.
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características de sua identidade cultural e fazer do ambiente escolar um espaço criativo,
dinâmico e rico em possibilidades e interações.
Pretendemos, também, como resultado do processo de investigação, provocar
a emergência de novas percepções no processo de ensino-aprendizagem, para que sejam
levadas em consideração, no processo de escolarização, as características próprias das
nossas comunalidades.
Durante os anos em que, como aluno, cursamos Pedagogia no Departamento
de Educação, UNEB-Campus I, participamos do Programa de Pesquisa e Extensão
Descolonização e Educação (PRODESE), o qual, entre outras coisas, propiciou que fosse
realizada a recuperação de elementos históricos e culturais das comunalidades às quais
pertencemos, algo que almejávamos fazer desde a adolescência, por reconhecermos a
beleza e a complexidade de elementos étnico-culturais constituintes do lugar em que
morávamos. O registro e a documentação de elementos sócio-históricos e culturais que
marcam a vida nas comunalidades de Sussuarana, a territorialidade de onde falamos, o
solo de origem é, em parte, a recuperação de nossa própria história e, nesse sentido, como
analisou o Professor e Doutor Elizeu Souza no livro O conhecimento de si: estágio e
narrativas de formação de professores (2006, p.118):
A narrativa de Márcio expressa um sentido singular em relação à busca
de si e de nós, por vincular-se e implicar-se com o surgimento de seu
bairro, com o contexto de sua infância e da criança que foi, relacionando
com as transformações do seu entorno de forma enraizada com o seu
cotidiano. Sua origem simples e seu envolvimento com o seu bairro
estão tatuados em sua história como ‘recordações-referências’ de
aprendizagens experienciais e formativas de sua trajetória [...] A
vinculação com seu entorno e as lutas travadas pelos moradores do
bairro evidenciam a implicação constante de Márcio, como constituinte
de sua própria história.

O trabalho de recuperação da memória histórica do bairro em que moramos e
da comunalidade à qual pertencemos e onde trabalhamos como professor da primeira
etapa do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Salvador, foi publicado no
Caderno de Pesquisas Sementes, quando bolsista do PICIN/UNEB e PIBIC/CNPq e
orientando de pesquisa da Profª Drª Narcimária Correia do Patrocínio Luz, no projeto de
Pesquisa e Extensão Descolonização e Educação, entre os anos de 1999 e 2001, sendo a
pesquisa “Novo Horizonte, caminhando para o futuro: Arkhé, Comunalidade e Pedagogia
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Iniciática” (publicada nos volumes 3 e 4 do Caderno de Pesquisa Sementes, 2001, p.5064), premiada como melhor pesquisa em Educação PIBIC/CNPq 2000/2001.
Todo o processo de investigação foi motivado pela necessidade de elaborar
propostas de escolarização e letramento que levassem em consideração elementos da
identidade étnico-cultural da comunalidade abordada, numa perspectiva teórica e
metodológica, com base nos repertórios éticos e estéticos da comunalidade, de elementos
de seu universo real e simbólico, voltada para atender às necessidades e aspirações de
crianças e jovens (e agora também de adultos e idosos) da comunidade escolar.
Concluídas a pesquisa e a graduação (março de 2002), desempenhamos a
tarefa de professor concursado na Escola Municipal Novo Horizonte (Unidade de Ensinoaprendizagem voltada para atender à 1ª etapa do Ensino Fundamental), em turmas de 1ª e
2ª séries, com crianças na faixa etária entre 6 e 10 anos, que habitavam em torno da Escola
e das quais, em sua maioria, o único contato com situações que envolviam letramento se
dava na escola. Nesses anos em sala de aula, trabalhando com o processo de aquisição da
linguagem escrita, nosso trabalho docente foi propositalmente recheado de situações que
visavam provocar e sensibilizar a estrutura e o funcionamento da Escola para a adesão de
metodologias que aproximassem o saber institucionalizado dos conhecimentos elaborados
e dinamizados dentro da própria comunalidade.
De outubro de 2003 a julho de 2005 desempenhamos a função de Vice-Diretor
do Ensino Fundamental Noturno na mesma Unidade de Ensino-aprendizagem, voltado
para os jovens, adultos e idosos que habitavam em torno da Escola. Oriundos de cidades
do interior da Bahia e demais Estados da Região Nordeste, os membros das
comunalidades de Sussuarana os quais a Escola atendia possuíam, em sua maioria, pouca
ou nenhuma escolarização. Esta etapa constituiu uma possibilidade de ser solo fértil para
dinamizar novas abordagens, ancoradas no modus vivendi das comunalidades.
Na Direção da unidade escolar, tivemos a oportunidade de propor e promover
momentos em que se pudesse vivenciar dentro da escola um pouco do que é vivenciado na
comunalidade, assim como enfrentar todos os desafios e dificuldades para afirmar e
legitimar, no espaço institucional, o modus vivendi da comunalidade. A incompreensão foi
o preço a ser pago pela ousadia em promover e propor diferentes linguagens e formas de
se lidar com o processo de ensino-aprendizagem e dos entes nele envolvidos, o que faz
acreditar que ainda temos um longo caminho a percorrer para que se possa levar a cabo a
proposta da qual as nossas comunalidades necessitam.
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Atualmente,

atuamos

como

docente

na

Escola

Municipal

Acelino

Maximiniano da Encarnação, em Sussuarana, dando aulas a crianças na faixa etária
compreendida entre 8 e 12 anos, numa turma do 2º ano do Ciclo de Estudos Básicos
(CEB) equivalente a 2ª série do Ensino Fundamental. Os alunos da escola também moram
na vizinhança da unidade escolar, ao redor da escola.
De uma maneira geral, as crianças que compõem as turmas de 2º ano do Ciclo
de

Estudos

Básicos

são,

predominantemente,

não-alfabetizadas

e,

apesar

de

comunicativas, capazes, sadias e inteligentes, apresentam muitas dificuldades na aquisição
da leitura e da escrita, tecnologias que compõem exigências nos quadros de habilidades e
competências previstas para o ciclo.
Mais recentemente, fomos convidado a dirigir o Ensino Fundamental Noturno
da Escola Municipal Profª Maria José Fonseca, em Nova Sussuarana.
Nossa maior dificuldade como professor, ao longo desses anos tem sido propor
diferentes linguagens pedagógicas, ancoradas no repertório étnico-cultural presente na
comunalidade, dentro da escola pois, apesar de as unidades escolares terem sido fundadas
juntamente com as suas respectivas localidades, de estarem no centro das comunidades e
terem profissionais considerados “qualificados”, o modus operandi das escolas está
distante do modus vivendi da comunalidade. É como se, ao entrar na escola, se entrasse
numa outra dimensão, indiferente ao que se passa para além de seus muros.
Essa afirmação não é nenhuma observação depreciativa ao empenho e à
capacidade dos profissionais que nelas desenvolvem o seu trabalho. Contudo, convém
ressaltar que, apesar da boa vontade e da sensibilidade, na maioria das vezes os
profissionais não sabem buscar, não sabem onde encontrar e, se encontram, não sabem
como articular, não sabem estabelecer pontes entre aquilo que está presente no dia-a-dia
da comunalidade e aquilo que o estudante precisa saber e que está previsto no currículo
escolar.
Convenhamos que esse é apenas um dos aspectos possíveis de serem
identificados com observações e interações. Mas sabemos que, em muitas das escolas da
nossa cidade, o que predomina mesmo é um preconceito, uma precaução no que diz
respeito aos repertórios das comunalidades, como se o que fosse da comunalidade não
tivesse valor, tivesse um valor menor ou, ainda, fosse inadequado ao ambiente escolar. E,
além disso, é como não fosse possível, nem interessante, nem adequado, fazer do processo
de ensino-apredizagem dentro da escola uma continuidade do que se aprende fora dela e,
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ainda, a escola como palco de vivências onde se fomenta intencionalmente a identificação
e a exaltação dos valores que a comunalidade tem para apresentar, ainda que tais valores
pareçam estar um tanto adormecidos. Se é valor comunitário, é atribuição do processo de
escolarização, pautado na pluralidade cultural, revivê-lo, enaltecê-lo e fortalecê-lo,
principalmente se reconhecer que este valor se encontra ameaçado de alguma forma.
Neste trabalho, o primeiro capítulo traz a história das comunalidades de
Sussuarana, construída a partir de relatos daqueles que a testemunharam e que ainda estão
vivos para contar esta história, e que assim se fazem “imortais”. Aborda o discurso
fundador em torno do princípio inaugural, a onça suçuarana, num estudo que demonstra a
beleza e a complexidade dos referenciais reais e simbólicos da comunalidade que
permeiam o cotidiano e o imaginário da população. Demonstra também como a
territorialidade Sussuarana constitui-se significativamente como espaço de auto-afirmação
existencial, de afirmação de uma identidade própria, local, coletiva, em constante diálogo
e também em contraposição a uma possível ordem estabelecida.
O segundo capítulo descreve as ferramentas metodológicas utilizadas em
nosso processo de investigação: a perspectiva desde dentro para desde fora e a escuta
sensível.

Aborda

também

as

categorias

analíticas

de

arkhé,

comunalidade,

territorialidade e sabedoria iniciática, além de elaborações sobre ordem global e
ordem local e como a territorialidade Sussuarana se configura e se insere nestas
categorias.
No terceiro capítulo evidenciamos o quanto as concepções que norteiam o
nosso sistema de ensino e, conseqüentemente, o processo de escolarização das nossas
populações, estão permeadas de visões de mundo que concebem a escola como uma
extensão da fábrica e como mecanismo de controle, visando à adaptação ao modelo de
produção e consumo. Traz as nossas discussões sobre habilidade, competência e
currículo, sobre o modelo da Escola Normal, apontando as concepções teóricas que se
constituem em obstáculos para que se vivenciem formas de ensino-aprendizagem mais
próximas dos códigos e dos valores de nossas populações. Estes obstáculos, associados a
ideologias que subjazem no cerne da sociedade brasileira, tendem a comprometer o
processo de escolarização das nossas populações, tornando-o frágil e acidentado, haja vista
que a forma adotada está calcada em linguagens e valores ancorados numa pedagogia de
embranquecimento e de recalque à identidade própria.
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O quarto capítulo revela a nossa proposta de diálogo, superação de obstáculos
e transcendência. Traz relatos de experiências com as crianças da comunalidade abordada,
matriculadas em escolas da Rede Municipal de Ensino de Salvador existentes na
comunalidade. Traz o discurso fundador da comunalidade sendo abordado em diferentes
linguagens nas interações de cunho didático-pedagógico, em linguagens como a da
literatura de cordel. Neste capítulo, tentamos demonstrar a possibilidade de se adquirir e
transcender o que é compreendido como habilidades e competências previstas pelo
currículo a partir de abordagens de cunho didático-pedagógico que levem em consideração
os repertórios da comunalidade, estando em sintonia com eles.
Este estudo pretende abrir novos caminhos, inaugurar diferentes formas de
se aprender e de se ensinar, sinalizar novas possibilidades de diálogo e articulação entre
o saber escolarizado e os conhecimentos elaborados em outros espaços além da escola,
preparando o terreno para semear estas formas diferenciadas de se conceber e fazer
educação, propondo uma trajetória de escolarização aberta ao projeto pessoal do aprendiz
e um processo de ensino-aprendizagem concebido como uma continuidade, e não como
uma interrupção, na vida das pessoas.
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SUSSUARANIZAR-SE:

A

ONÇA

SUÇUARANA

COMO

PRINCÍPIO

INAUGURAL DA COMUNALIDADE

1.1 POPULAÇÃO ENVOLVIDA

A população envolvida nesta investigação habita as territorialidades de
Sussuarana (Sussuarana Velha, Nova Sussuarana, Novo Horizonte e adjacências). As
territorialidades, reunidas, possuem cerca de 165 mil habitantes originários de áreas rurais
do interior da Bahia e demais Estados da Região Nordeste que se deslocaram para a capital
baiana por volta dos anos 60 e 70, em busca de melhor qualidade de vida e de uma lógica
de futuro. Os moradores possuem, em sua maioria, pouca ou nenhuma escolaridade e
compõem comunidades de baixa renda em uma das áreas periféricas mais populosas da
capital baiana.
Os bairros de Sussuarana possuem esta denominação devido à presença, no
passado, desta espécie de animal, a onça parda ou onça suçuarana, na região, e do contato
entre antigos habitantes com o animal.
Na comunalidade, circulam narrativas que versam sobre a inter-relação entre as
onças e os antigos moradores e variadas observações e comentários acerca do
comportamento do animal.
Entre as narrativas, circula uma que faz referência a um antigo trabalhador e
morador da região, quando esta ainda era uma fazenda, uma pequena propriedade “rural”
por assim dizer, chamado José Inocêncio, que, certa feita, caminhando pela mata em torno
da fazenda, se deparou com uma onça suçuarana. Segundo a narrativa dos moradores, José
Inocêncio matou a onça com um golpe certeiro de foice e a levou até a sede da fazenda,
onde o animal foi cozido e consumido.
Os moradores da região passaram a considerar o José Inocêncio como um
homem forte e corajoso, capaz de caçar um animal feroz como a onça. Apelidaram-no de
Zé da Onça e, todas as vezes que alguém se dirigia à antiga fazenda de Guiomar, fazia
referência ao grande feito do “Homem da Suçuarana”.
A história se imortalizou, alcançando nossos dias com força e propriedade, que
conferem a narrativa e ao nome Sussuarana todo um status dentro da comunalidade, um
emblema que auxilia a comunalidade a tecer os laços de coesão grupal e a elaborar suas
projeções de futuro.
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Durante todos esses anos, houve tentativas em se mudar o nome do bairro. À
semelhança do que ocorreu com a territorialidade vizinha, o Beiru, desejaram modificar o
nome de Sussuarana, dizendo que era feio, tribal, atrasado, que era do mato, que produzia
cacofonia, que era inadequado, que o bairro não ia se desenvolver enquanto não se
trocasse o nome, enfim. Contudo, Sussuarana se manteve com força, haja vista que, apesar
de essa onça ter sido morta nos primórdios da fundação da comunalidade, esta mesma
comunalidade não permitiu que a onça morresse, pelo menos simbolicamente, porque a
onça como referencial simbólico encerra em si os princípios inaugurais da comunalidade,
traduzindo com fidelidade todo o jeito de ser e de conviver daqueles que escolheram
Sussuarana como princípio de afirmação, de identidade própria e como ponte para
perspectivas de diálogo ante novos enfrentamentos.
Para melhor caracterizar a comunidade abordada em nosso processo de
investigação, trazemos aqui dados do levantamento realizado com alunos do Ensino
Fundamental Noturno da Escola Municipal Novo Horizonte, entre os dias 2 e 20 de maio
de 2005.
Na matrícula inicial, constavam 346 alunos inscritos, dos quais 283
freqüentando regularmente. Dos 283 estudantes com freqüência regular, foram
entrevistados 155 (54,77% do total).
Dos entrevistados, 74 (47,74%) eram do sexo masculino; 81 (52,25%) do sexo
feminino; 131 (84,51%) possuíam casa própria, enquanto 24 (15,48%) moravam de
aluguel.
Das mulheres entrevistadas, 70,33% apontaram ocupar profissões ligadas ao
serviço doméstico como empregadas domésticas, diaristas, camareiras, arrumadeiras,
cozinheiras e serviços gerais. Entre os homens, 43,24% sinalizaram ocupar profissões
ligadas à construção civil em atividades como pedreiro, eletricista, carpinteiro e pintor.
Surgem também zeladores, vigilantes, porteiros, seguranças, motoristas, cobradores,
fiscais-contadores, panificadores, feirantes, mecânicos e autônomos. Entre homens e
mulheres, 94 (60,64%) não possuíam carteira de trabalho assinada, 61 (39,35%)
apontaram ter emprego com carteira assinada e/ou estabilidade com direitos trabalhistas.
No que diz respeito às territorialidades de origem, foi constatado que 68,38%
dos 155 (54,77% dos 283 alunos com freqüência regular) entrevistados nasceram em
municípios do interior da Bahia e de outros Estados, como Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Minas Gerais. Surgiram os nomes de 68 cidades do interior da Bahia e os nomes
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de outras cinco cidades do interior dos Estados citados. A comunidade escolar abordada
configurou-se numa excelente amostra da diversidade que constitui as populações que
habitam as periferias de nossa cidade e caracteriza as comunidades as quais o nosso
sistema de ensino atende.
Charles D’Almeida Santana salienta que há consenso equivocado em admitir a
seca como única responsável pela migração dos nordestinos. Outro equívoco se sustentaria
no binômio urbanização-industrialização, que teria atraído o homem do campo para as
grandes cidades em busca de conforto e serviços como educação, saúde, transportes, etc.
(SANTANA, 1998).
O autor aponta também como causas dos movimentos migratórios na Bahia,
entre os anos de 1950 e 1980, o fim das plantações, que deram lugar ao pasto, as relações
de desigualdade e de exploração do trabalhador pelo proprietário da terra (o que faz as
lembranças dos migrantes serem compostas de um misto de saudade e aversão), o trabalho
mecanizado e a criação dos direitos trabalhistas, que inibiram os proprietários na abertura
de novas frentes de trabalho.
Com a concentração de terras nas mãos dos proprietários, a extinção das
plantações para a ampliação da pecuária bovina e a mecanização da produção, a migração
configurou-se como alternativa, especialmente para as novas gerações que se viram sem
perspectiva de encontrar terra para trabalhar (SANTANA, 1998).
O autor aponta também como causa determinante do processo de migração a
necessidade humana de se expandir o conhecimento acerca de outros lugares, na
descoberta de novos horizontes:

[...] as migrações são traduzidas, na memória dos trabalhadores do
campo, como continuidade da ‘ventura’ na vida em busca da ‘fartura’
em novos lugares, “morando aqui, ali, acolá”. Um jogo de
possibilidades de sorte e revés a partir mesmo da decisão de seguir para
a capital da Bahia. Vencer as representações de Salvador já traduziria,
no sentir dos agricultores, aposta contra o azar vivido na roça e um
outro possível na cidade. (SANTANA, 1998, p.120).

E, como analisou o célebre geógrafo Milton Santos ao versar sobre os
processos migratórios posteriores à Segunda Guerra Mundial, não há apenas um
desenvolvimento das formas de produção material, há também uma grande expansão das
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formas de produção não material: da saúde, da educação, do lazer, da informação “e até
mesmo das esperanças” (SANTOS, 2005, p.41).
Observa ainda, ao fazer considerações sobre a noção equivocada dos geógrafos
que consideravam que haveria uma involução das cidades quando os migrantes
imprimissem os modos de sua tradição ancestral nos novos espaços ocupados: “[...]
propunham a noção de ‘involução urbana’¸ com base no que era chamado de ruralização
da cidade, isto é, a invasão de práxis rurais no meio urbano, em virtude das numerosas e
brutais correntes migratórias provenientes do campo.” (SANTOS, 2005, p.60).
Contudo, podemos considerar que não se trata de “involução urbana”, ou seja,
de estagnação daquilo que se concebe como “desenvolvimento”, como apontam os
geógrafos Armstrong e McGee (1968), citados por Milton Santos, mas de inserir-se em
novos contextos, novas possibilidades e enfrentamentos, coexistindo com os modos da
sociedade envolvente, contudo preservando e dando continuidade aos modos da tradição
num constante jogo de auto-afirmação identitária, diálogo e adaptação sem denegação.
Em nossas interações com a comunalidade, quando perguntado sobre os
motivos que levaram a se fixar em Sussuarana, houve quem considerasse Sussuarana
como “ponte entre o rural e o urbano”. Podemos compreender ponte aqui tanto no sentido
de ruptura quanto no de continuidade, como nos aponta Maffesoli, ao metaforizar a ponte
como algo que liga um território ao exterior e que une a partir da própria fronteira que
diferencia (MAFFESOLI, 2005).
Uma de nossas entrevistadas, quando criança, moradora do bairro de
Pernambués, ouvira falar de Sussuarana, local em que o pai, acompanhado de alguns
amigos, visitava periodicamente para realizar caçadas. Relembra de algumas visitas que
fez ao bairro ainda em formação, das casas, das cercas de madeira, dos grandes
descampados (onde a mata havia sido derrubada para dar lugar às casas, mas ainda
subsistindo uma extensa e exuberante mata em torno), “um cenário que rememorava a
roça”, o interior.
Há muito, em nossas reflexões, consideramos que comunalidades que hoje
habitam áreas como as de Sussuarana, constituem-se em recriações de antigas
territorialidades e comunalidades: assim como os quilombos e as comunidades-terreiro são
recriações da África nas Américas, como se fossem pequenas Áfricas nas Américas, as
nossas comunalidades são recriações dessas territorialidades de origem, da roça, do sertão,
do quilombo, da ocupação conselheirista (de Canudos, de Antonio Conselheiro),
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recriações desses espaços de referência, como cita Miltos Santos: “[...] os lugares
reproduzem o País e o Mundo segundo uma ordem. É essa ordem unitária que cria a
diversidade, pois as determinações do todo se dão de forma diferente, quantitativa e
qualitativamente, para cada lugar.” (SANTOS, 2006, p.125).
Consideramos que o novo lugar habitado por toda aquela população oriunda de
diversas áreas do interior, das roças, era uma recriação dos lugares que estas pessoas
haviam deixado (muitas para não mais retornar); recriação com um tom até de nostalgia,
para aplacar mesmo a saudade, contudo priorizando o princípio de ter como referência o
universo com o qual estavam mais familiarizadas, que melhor conheciam. Esta recriação
se deu e se dá nos nossos dias tanto no cuidado com a terra, na ocupação do solo, da
territorialidade, quanto na dimensão intersubjetiva, ou seja, no lidar consigo e com o outro.
Porque não se mudar para locais mais ao “centro da cidade”? Por falta de
condições financeiras para fazê-lo? Também, mas a escolha do local, próximo ao centro da
capital e dos benefícios como saúde, educação, emprego, lazer, etc., que a cidade poderia
oferecer, mas com a distância necessária para reconstruir esse universo real e simbólico
originário, seria estratégico: Sussuarana representaria esta ponte entre o rural e o urbano, a
inserção num novo contexto, mas com a preservação, a continuidade, de características
próprias importantes; um local que possibilitasse o recentramento, a coesão do que foi
disperso, do que foi desagregado pelas contingências, um recentramento que permitisse a
tomada de consciência e que desse um novo impulso para se ir adiante. Neste movimento,
a população se recentra, se contrai, recorre aos seus registros arcaicos e a partir daí se
redefine, se ressignifica, desenha novos contornos, se afirma, se mostra, se projeta e se
expande, num movimento como o da onça que, para ir a diante, flexiona as patas traseiras
num movimento de recuo, tomando fôlego, ganhando impulso para se projetar para frente,
para alcançar seu objetivo.
Devemos lembrar também que, naquela época, estava sendo criado o Centro
Administrativo da Bahia e a cidade se expandia naquela direção. A população que ali se
fixara nutria a esperança de que, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que se concebe
como benefícios chegaria e, junto com tais benefícios, viriam as oportunidades de crescer
junto com o bairro, de contribuir para o desenvolvimento da cidade e a esperança de
crescer junto com esta.
Podemos interpretar essa perspectiva também de uma outra forma: além de
gozar dos benefícios materiais de estar na capital sem perder as referências, seus
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princípios formadores, estava implícita a pretensão de imprimir seus referenciais
próprios numa capital em crescimento, para marcar a continuidade e a expansão de
seus princípios.
Contudo, devemos compreender que isso não ocorreu em águas tranqüilas.
Ocorreu e ocorre em meio a tensões e conflitos: a realidade na capital se mostrou dura,
difícil e apresentou ameaças à constituição de seus princípios formadores e de tudo que se
acreditava. Isto porque, como nos aponta o célebre geógrafo Milton Santos, os resultados
das interações humanas não dependem unicamente da racionalidade da decisão nem da
execução: subsiste sempre uma quota de imponderabilidade, ou seja, de tudo aquilo que
não se pode prever, que não se pode mensurar, devido à imprevisibilidade característica
tanto da natureza humana quanto dos enfrentamentos colocados pelo meio, que tem o
poder de transformar ou deformar o impacto da interação inicial (SANTOS, 2006).
Há momentos e situações em que valores e laços comunitários se desagregam,
mas isto não vem a comprometer nem a alterar, de maneira significativa, o ethos da
comunalidade e, ainda que isto pareça ocorrer, recriações, adaptações, reconstruções serão
feitas tendo como base e pano de fundo os princípios que lhes são próprios e
característicos (MAFFESOLI, 2005b). Ainda porque, apesar de fatores como
individualismo e agressividade, subsiste uma inegável força de atração (MAFFESOLI,
2005b), uma coesão em torno de formas perduráveis.
Acreditamos que, apesar das ameaças como o abandono por parte do poder
público, a desagregação da família (compreender família aqui também não só a partir dos
laços de consangüinidade, mas também como vínculos comunitários), a miséria, a
violência, a influência do é que veiculado pelos meios de comunicação de massa, os
possíveis efeitos deletérios gerados por alguns movimentos ditos “evangélicos”, esses
princípios se encontram bem vivos e presentes. Reconheçamos que estes fatores
constituem sérias ameaças, mas as comunidades estão na primeira geração destes
acontecimentos, sob as impressões do impacto inicial.
Em seus trabalhos Maffesoli nos fala de um “irreprimível querer viver”
(MAFFESOLI, 2005a, p.61). Este irreprimível querer viver consiste numa necessidade
interna de ser e estar sobre o mundo, que mobiliza todo o ser e a coletividade. É tudo o que
permite compreender que a vida perdura sempre e que, apesar das vicissitudes,
imposições, alienações de diversas ordens, a vida sempre triunfa.
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O querer viver irreprimível mobiliza o ser a romper as algemas de uma
organização pensada a priori desde fora, haja vista que a pulsão de vida não se submete
eternamente aos ditames de um utilitarismo programado. Ou seja, não mais se
reconhecendo na lógica racional do dever-ser, a comunalidade elabora continuamente suas
estratégias de superação tanto indo na contramão do que foi instituído quanto se
aproveitando de situações adversas para se auto-afirmar (MAFFESOLI, 2005a). Partindo
deste princípio, acreditamos que estão sendo tecidas novas estratégias de afirmação em
resposta a essas ameaças.
A onça suçuarana, como referencial simbólico, traduz esse irreprimível querer
viver, caracterizando a identidade própria da população que habita os bairros de
Sussuarana. Inspirou as lutas dos primeiros moradores em conquistar e legitimar a posse
do território ocupado, na defesa do território, na demarcação das fronteiras, e se reflete em
princípios como a coragem, a valentia, a ousadia, as proezas, o valor e, principalmente, na
elaboração de estratégias de sobrevivência e na capacidade de adaptação daqueles que se
deslocaram de seus territórios de origem e se fixaram na capital baiana, constituindo um
novo território à semelhança dos quais viviam anteriormente e como caminho para
inserção em novos contextos (social, econômico, etc.). Tais contextos muitas vezes
apresentam riscos à continuidade dos modos, da tradição e da própria identidade, contudo
promovem a renovação, a reinterpretação e a expansão destes princípios a partir do
constante contato e conflito com outros modos, tradições e identidades.
Maffesoli salienta também que o universo tecnicista está longe de suplantar a
força do querer viver e observa que, em contra partida, o universo tecnicista é que pode
ficar impregnado por formas do universo real e simbólico das populações ao afirmar que a
vida cotidiana tende a se organizar em torno de imagens a partilhar, sendo “[...] em torno
dessas imagens formadoras que as diversas comunidades se agregam” (MAFFESOLI,
2005b, p.147). Estas representações reais e simbólicas conduzem a um reencantamento e
uma ressignificação de costumes, de ritmos, de rituais, enfim, que passam a remodelar a
intimidade das pessoas e de seus microagrupamentos (MAFFESOLI, 2005b).
Durante nosso processo de investigação, foi indagado se não estávamos
sobrevalorizando Sussuarana e considerando-a sob um único prisma, encarando-a como
um local específico, diferente de qualquer outro, ou seja, se não haveria características que
aproximassem o local e as comunidades de Sussuarana de outras afins e se era possível
falar em unidade, haja vista que os habitantes eram oriundos de diferentes
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territorialidades, principalmente nos dias de hoje, devido ao impacto dos conjuntos
habitacionais.
Em vez de tecer discussões sobre “recortes epistemológicos”, “objeto de
pesquisa”, “delimitação do campo de atuação”, etc., e todas estas categorias com as quais
estamos familiarizados e sobre as quais não convém nos determos aqui, sob risco de nos
distanciarmos do verdadeiro foco de nossa investigação e análise, respondemos que
tratarmos Sussuarana como um local específico ou não depende da maneira como
concebemos as coisas: podemos afirmar, sim, que Sussuarana se trata de um local único a
partir da perspectiva de que cada lugar e cada ente é único, encerrando em si as
potencialidades e possibilidades do Todo (CAPRA, 1982), aproximado, contudo, de outras
localidades soteropolitanas por semelhanças e diferenciado por idiossincrasias.
Ao falar das dinâmicas populacionais, o geógrafo Milton Santos nos apresenta
interessantes noções de territorialidade, desterritorialização, reterritorialização e
enraizamento, ressignificando as noções de Todo ou Totalidade, diferente de unicidade ou
globalidade, salientando que todas as coisas presentes no universo formam uma unidade,
contudo a Totalidade não seria pura e simplesmente o somatório das partes. As partes que
formam a Totalidade não bastam para explicá-la. Ao contrário, é a Totalidade que explica
as partes, sendo o Todo não a soma das partes, e sim o resultado da interação entre as
partes que o constituem.
Referindo-se aos processos migratórios e ao impacto causado ao homem do
campo ao se defrontar com a cidade, Milton Santos traz a noção de desterritorialização,
considerando-a como um estranhamento que origina a alienação. Contudo, por fatores
inerentes ao ser a ao existir, ou aquele irreprimível querer viver de que nos fala Maffesoli,
o migrante é levado a tomar consciência de si e da situação por ele vivida e, em meio a
tensões e conflitos, remodela a identidade “perdida”:

Desterritorialização é, frequentemente, uma outra palavra para significar
estranhamento, que é, também, desculturização. Vir para a cidade
grande é, certamente, deixar atrás uma cultura herdada para se encontrar
com uma outra. Quando o homem se defronta com um espaço que não
ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe é estranha,
esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação. Mas, num mundo do
movimento, a realidade e a noção de residência do homem não se
esvaem. O homem mora talvez menos, ou mora muito menos tempo,
mas ele mora: mesmo que seja desempregado ou migrante [...]
Ultrapassado um primeiro momento de espanto e atordoamento, o
espírito alerta se refaz, reformulando a idéia de futuro a partir do
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entendimento novo da nova realidade que o cerca [...] O novo meio
ambiente opera como uma espécie de detonador. Sua relação com o
novo moderador se manifesta dialeticamente como territorialidade nova
e cultura nova, que interferem reciprocamente, mudando-se
paralelamente territorialidade e cultura; e mudando o homem. Quando
essa síntese é percebida, o processo de alienação vai cedendo ao
processo de integração e de entendimento, e o indivíduo recupera a
parte do seu ser que parecia perdida. (SANTOS, 2006, p.328,329).

Em nossa análise, pudemos constatar que, em parte, foi o que ocorreu com a
população que se fixou em Sussuarana: houve o desfazimento, o estranhamento, o
atordoamento ante a realidade da nova capital, enfim. Todavia, levando em consideração a
análise de Milton Santos, consideramos que o “estar em Sussuarana” serviu como
mecanismo de defesa contra esta alienação, possibilitando ultrapassar mais facilmente este
atordoamento e alcançar o refazimento.
Outro ponto a considerar é que os fundadores do bairro vieram também com a
pretensão de participar dos benefícios materiais e imateriais da Capital, mas com a
intenção de dar também sua cota de contribuição para o crescimento desta, portanto,
diferentemente da análise de Milton Santos (2006), na sua intenção e ação, viam-se como
agentes de um espaço ao qual ajudariam a criar tanto material quanto imaterialmente,
imprimindo os seus valores. Sussuarana atua como ponte, como ponto de intersecção, para
a inserção em novos contextos, mas não se resume a isto: constitui-se significativamente
como espaço de auto-afirmação existencial, de afirmação de uma identidade própria, local,
coletiva, em constante diálogo e também em contraposição a uma possível ordem
estabelecida.
Milton Santos (2006) observa também que, para os migrantes, a memória em
pouco ou nada serviria diante dos enfrentamentos de um novo contexto (SANTOS, 2006).
Aqui, abrimos mais um parêntese no que diz respeito à aplicação desta análise: as
experiências anteriores, tanto no que diz respeito à esfera material quanto subjetiva, foram
fundamentais para o estabelecimento da população no território, tanto para a ocupação e
ordenamento do solo quanto para a tessitura dos laços de confraternidade que passaram a
caracterizar a comunalidade, haja vista que os primeiros habitantes vieram da roça e
Sussuarana era uma roça. E, ainda, ocupando outras funções profissionais em outros locais
da cidade, estes primeiros moradores habitavam (e ainda habitam) em Sussuarana, na qual
encontraram esta estrutura (de roça) e modelaram uma nova estrutura em cima desta,
estrutura que serviu de suporte material e psíquico para inserção e diálogo num outro
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contexto. Podemos supor que alguém vindo dos locais de origem dos primeiros moradores
de Sussuarana, nos dias de hoje, nas mesmas condições de como aqueles vieram,
certamente encontraria maiores dificuldades para se estabelecer na capital, dificuldades as
quais os primeiros moradores não encontraram ou que souberam contornar, ou que
superaram com menor dificuldade.
Milton Santos considera que o processo através do qual “o Todo se torna outro
Todo” é um processo de desmanche, de fragmentação, de desterritorialização, seguido
por um novo processo de recomposição, de recriação, de reterritorialização, de análise e
síntese ao mesmo tempo. Como analisa o geógrafo, trata-se de “[...] um movimento pelo
qual o único se torna múltiplo e o múltiplo se torna único” (SANTOS, 2006, p.120) e, a
cada nova Totalização, cria-se novos entes e permite-se a renovação, a recriação, de
antigas formas (SANTOS, 2006). E ainda: “Quando, num lugar, a essência se transforma
em existência, o todo em partes e, assim, a totalidade se dá de forma específica, nesse
lugar a história real chega também com os símbolos. [...] É assim que a história se faz.”
(SANTOS, 2006, p.127).
Na analise do autor, esse outro Todo múltiplo se constitui a partir de impactos
seletivos, ou processos de escolha, nos quais algumas das possibilidades oferecidas ante os
novos enfrentamentos acabam por se tornar realidade (SANTOS, 2006). Apesar de muitas
destas escolhas não ocorrerem de maneira consciente, de serem motivadas pelos mais
diferentes fatores e de subsistir fortemente a imponderabilidade, como já afirmamos, isto
não quer dizer que as interações pessoais e coletivas com o meio se dêem desprovidas de
intencionalidade, muito pelo contrário: as interações pessoais e coletivas com o entorno
estão recheadas de intencionalidade (SANTOS, 2006).

1.2 HISTÓRICO DA COMUNALIDADE

O território que hoje abriga a comunalidade de Sussuarana era constituído, há
pouco mais de meio século, de propriedades “rurais”, por assim dizer, incrustadas nas
cercanias da capital baiana, pequenos “latifúndios urbanos”, de acordo com a análise do
célebre historiador baiano Cid Teixeira em entrevista concedida em 7 de fevereiro de
2003.
A base da economia local era a agricultura familiar: cultivava-se o que hoje
são chamados de “produtos da fazenda”, tais como milho, mandioca, aipim, vagens, feijão,
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hortaliças, entre outros, além da pequena criação de caprinos, de suínos, alguns bovinos
para tração de carroças, aves, asnos, etc. Era também, periodicamente, paragem de
rebanhos de bovinos de criações de cidades do Recôncavo baiano, como Santo Antônio de
Jesus, que eram trazidos para abatedouros da Capital.
Havia alguns poucos moradores, pouquíssimos em comparação aos dias de
hoje, trabalhadores rurais, que arrendavam a terra dos proprietários, conferindo parte dos
lucros da produção aos respectivos donos. Contudo, houve época em que, segundo os
relatos de dona Julieta Ferreira de Araújo, que desde 1950 habita onde hoje é o Novo
Horizonte, o tributo conferido era apenas a posse útil da terra, ou seja, “tomar conta” da
propriedade em troca de “um pedaço de chão”, de um lugar para se “descansar a cabeça”,
num acordo apalavrado, sem necessidade de “papel passado” e sem a certeza de continuar
com a posse da terra caso os donos viessem a se interessar novamente pela propriedade.
Contudo, a certeza de continuar ou não com a posse da terra não constituía
uma preocupação para esses primeiros moradores: nos depoimentos, fica evidente que eles
continuariam ali até o momento que fosse permitido ou até quando eles próprios assim o
desejassem.
Moradores como seu Natanael Oliveira de Moura, dona Tereza do Nascimento
Moura e dona Julieta Ferreira de Araújo rememoram essa época como se fosse uma época
de ouro, com muita nostalgia. Uma época em que os proprietários, pelo menos ali, davam
direito e liberdade aos trabalhadores. Nos seus relatos, dona Julieta sempre salienta a
relação de respeito mútuo e cordialidade com os proprietários, aos quais ela não se refere
como patrões.
Por todo o território havia exuberante vegetação composta por diversas
espécies da mata nativa, denominada de Mata Atlântica, abrigando também animais
característicos deste tipo de vegetação: variedade de pássaros, roedores como o coelho e o
sariguê, ofídios, anfíbios, répteis como o teiú, insetos de variadas espécies, entre outros
animais como a raposa, que era domesticada e tinha até período reservado para caça e, é
claro, a onça suçuarana, que veio constituir referência no cotidiano e no imaginário dos
habitantes da propriedade e, logo depois, do contingente populacional que ali se fixou.
A vegetação foi progressivamente substituída pelas habitações do período
subseqüente, ou seja, final dos anos 60 e início dos anos 70, quando se deu um grande
deslocamento populacional do interior do Estado para a capital baiana, vindo Sussuarana a
abrigar esta população.
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Apesar de extintas quase por completo, subsistem ainda áreas significativas de
vegetação espalhadas pelo território e em suas cercanias, delimitando as fronteiras com os
bairros circunvizinhos. A construção da Avenida Gal Costa, denominada pelos moradores
de Pistão, assim como a onda crescente de conjuntos habitacionais, que florescem também
no bairro na atualidade, contribui para a redução progressiva da vegetação. Entretanto,
diferentemente do que ocorreu nos anos 90, quando se iniciou a construção dos primeiros
conjuntos habitacionais, parece haver agora uma tentativa, ainda que um tanto tímida, por
parte das construtoras, de se preservar estas áreas de mata nativa, mas não com uma
perspectiva ecológica, ao que parece, mas como forma de se valorizar ainda mais os
imóveis.
Em resposta à indagação de que se poderíamos tratar Sussuarana como uma
unidade, de que parecia que nos referíamos a uma “Sussuarana mítica” ou como se a
territorialidade estivesse “congelada” na época em que houve o deslocamento do grande
contingente populacional, haja vista que hoje o território está repleto de conjuntos
habitacionais e igrejas evangélicas, elementos que pouco teriam a ver com a arkhé do
local, trazemos a contribuição do geógrafo Milton Santos (2006, p.116):

Tomemos o caso de uma dada sociedade, uma Formação Social. O que
caracteriza no Tempo 1 não é aquilo que a define no Tempo 2.
Imaginemos que ela dispõe de uma população global em crescimento,
de uma população urbana em crescimento e de uma população industrial
também em crescimento. No Tempo 2, encontraremos situações
diferentes daquela do Tempo 1. A população total já não é a mesma; a
população urbana já não é a mesma; a produção industrial já não é a
mesma. Assim, no momento B, imediatamente consecutivo ao momento
A, o Todo é diferente do Todo anterior? Mas trata-se de outra entidade?
Ou estaremos diante da mesma sociedade em movimento?

Ou seja, num mesmo território convivem diversos sistemas diferentemente
datados, elementos provenientes de épocas diversas. Um mesmo território reúne e associa
frações de espaço-tempo materializados de forma diversa e nem por isso o território deixa
de ser aquilo que é, não deixa de representar a finalidade para o qual foi fundado, e as
qualidades intrínsecas desta finalidade para qual o território foi fundado, de acordo com a
análise do mesmo autor, serão aquelas que nos comunicarão como estas territorialidade e
comunalidade se relacionarão com outras territorialidades e comunalidades (SANTOS,
2006).
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Ainda podemos levar em consideração que se existe essa pluralidade de formas
de se relacionar com o espaço é porque a arkhé do local permite isto, permite a
coexistência entre a diversidade. Apesar de terem formado um Todo, os primeiros
habitantes eram originários dos mais diversos locais do Nordeste, trazendo naturalmente
consigo características que os aproximavam e peculiaridades que os distinguiam. E, como
já vimos, o princípio inaugural gravita em torno do referencial onça, referencial que atua
como uma amálgama, consistindo também numa característica simbólica da onça agregar
em si essa pluralidade.
É importante frisar que a dimensão espaço-temporal de que tratamos aqui não
é encarada sob uma perspectiva linear, ou seja, na dinâmica da comunalidade, todos os
referenciais, personagens e acontecimentos do passado, assim como as projeções de
futuro, coexistem em tempo presente.
E, apesar da dimensão espaço-temporal a qual nos referimos não ser encarada
numa perspectiva linear, podemos compreender a temporalidade da qual estamos nos
referindo nos seguintes períodos: há cerca de meio século, da propriedade rural, da
agricultura familiar, quando se deu o episódio envolvendo o Zé da Onça e a Suçuarana; do
movimento migratório para a capital e fixação da população no território de Sussuarana, o
que implicou na adesão do referencial suçuarana como forma de coesão grupal, de autoafirmação existencial, de re-criação e legitimação de um espaço territorial conquistado; e
re-significação dessa territorialidade e da comunalidade, a partir de uma percepção mais
consciente do valor de si mesmo e da territorialidade na atualidade.
Como nos aponta Maffesoli, a nossa concepção de corporeidade está ligada a
uma perspectiva que compreende o corpo numa esfera tanto pessoal quanto coletiva, ou
seja, podendo tanto ser personificada numa pessoa, num herói, num animal, num ancestral,
num emblema como num Todo orgânico, num corpo formado por um agrupamento
humano, ou uma comunalidade, num corpo que alia, ao mesmo tempo, o material e o
imaterial, o sensível e o inteligível (MAFFESOLI, 2005a).
Para melhor compreendermos como o corpo, ou a corporeidade, e o
pensamento da comunalidade abordada estão estruturados, trazemos aqui uma narrativa, o
discurso inaugural que circula na comunalidade ao longo desses anos e através do qual
adquirimos elementos com os quais podemos caracterizar os princípios inaugurais, assim
como as projeções de futuro da comunalidade abordada.
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Zé da Onça e a Suçuarana: a história do bairro de Sussuarana
José Inocêncio era um mateiro que morava e trabalhava na fazenda de
Dona Guiomar. Certo dia, ao caminhar pela mata carregando a sua
foice, José se deparou com uma enorme onça suçuarana. José
Inocêncio ficou muito assustado com o tamanho e a ferocidade do
animal. Quando a onça se preparou para avançar sobre José, ele
desferiu um golpe certeiro no pescoço do animal, ferindo-o
mortalmente. José pôs o animal sobre as costas e o levou até a sede da
fazenda. Chegando lá contou a todos o que havia acontecido,
mostrando o enorme animal abatido. Depois pegou uma faca, retirou o
couro da onça e compartilhou da carne com as pessoas que ali
moravam. José passou a ser considerado um homem forte e corajoso,
que havia matado um animal tão valente como a onça suçuarana. As
pessoas passaram a chamá-lo de “Zé da Onça”, de “Homem da
Suçuarana”, enfim, e todas as vezes que alguém precisava ir à fazenda
de Guiomar para comprar milho, mandioca, vagem e aipim, entre
outros produtos da fazenda, faziam referência ao grande feito do
“Homem da Suçuarana”. A história se imortalizou e as pessoas que
mais tarde foram morar na antiga fazenda de Guiomar passaram a
denominar o lugar de Sussuarana. E é por isso que o bairro de
Sussuarana tem esse nome, devido à ação de um homem forte, corajoso
e trabalhador e de um animal que habitava a região muito antes de toda
essa gente. E ainda hoje, nos pontos e terminais de ônibus da cidade, as
pessoas gritam: “Olha a onça!” “Lá vem a onça!” “Lá vai a onça!”
“Cuidado com a onça!” quando um coletivo para esse bairro se
aproxima.

Essa narrativa, entre inúmeras que foram coletadas entre os mais antigos
moradores da comunalidade, circula com força e propriedade dentro da territorialidade
desde os seus primórdios, indo também além de suas fronteiras.
Através dela, adquirimos elementos através dos quais se inclina a nossa análise
e com os quais podemos caracterizar e traduzir os princípios inaugurais e o modus vivendi
da comunalidade, os referenciais nos quais a comunalidade se assenta, e a intencionalidade
dos moradores em adotar a onça suçuarana como emblema, como símbolo, como
referencial.
O discurso está recheado de elementos do universo real e simbólico da
comunalidade, universo este que consiste num conjunto de interações intersubjetivas
profundamente enraizadas na vida da comunalidade que se manifestam nos pequenos
acontecimentos do dia-a-dia e vão construindo progressivamente a trama social, esse ser e
estar sobre o mundo como nos aponta Maffesoli (2005a).
Esses elementos do imaginário e do universo temporal interagem,
intercambiam-se a todo instante, efetuam trocas simbólicas no diálogo com outros
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referenciais e nos anunciam as formas através das quais a comunalidade tece a sua rede de
significações, como estrutura o seu pensamento, como lida consigo, com a alteridade e
com os enfretamentos inerentes ao ser a ao existir. Isto porque, como nos aponta Milton
Santos, as propriedades fundadoras, ou seja, os princípios fundadores, inaugurais de uma
comunalidade, é que vão nos comunicar como ela se relacionará com o outro, com outros
grupos, com o existir, com as coisas, com as pessoas, enfim (SANTOS, 2006).
Na tentativa de compreender os motivos da adesão da onça como referencial,
que vão além do motivo de existir tal espécie nas terras onde hoje é Sussuarana e dos
episódios envolvendo antigos moradores, fez-se necessário estudar as características do
animal, sua inter-relação com os humanos e as implicações desta inter-relação no dia-a-dia
da comunalidade, no imaginário de seus componentes e nesta comunicação com o outro.
O Dicionário Brasileiro Globo (1990) dá como sinônimo de suçuarana
“mulher geniosa, irascível”, ou seja, “colérica, propensa à ira, enfurecida e que se ofende
com facilidade”. Tal comparação é semelhante à de narrativas coletadas entre os
moradores ao assegurarem que, ainda nos tempos da antiga fazenda, havia uma mulher
corpulenta que cultivava alimentos como milho, mandioca, fava e aipim e que, segundo os
relatos, domesticava onças, dormia com as cobras e brandia seu facão nas pedras sempre
que era contrariada. Alguns moradores apontam que ela criou este mito em torno de si
para preservar sua propriedade e proteger a si mesma e uma filha adolescente paraplégica.
Por sua vez, enciclopédias zoobotânicas definem suçuarana como um “felino,
carnívoro, de hábitos noturnos, com grande capacidade de adaptação e comum a diversos
territórios das Américas” (A ENCICLOPÉDIA..., 1997, v.2, p.806).
A zoobotânica aponta a existência de oito espécies de onça nas terras
brasileiras, sendo que duas delas se destacam: a famosa onça pintada, ou felix onça, e uma
outra, a onça parda, ou onça suçuarana, a felix concolor, que é considerada quase uma
“prima pobre” da primeira, haja vista que, além de causar prejuízos às criações e
plantações, o seu pêlo, diferentemente da onça pintada, não serve para fabricar pomposos
vestuários, e outras partes de seu corpo como ossos, dentes, gordura, etc. não são
utilizadas nem para cosméticos nem para medicamentos. A onça parda seria também
pouco menos seletiva que a onça pintada no que diz respeito à escolha de alimentos e de
seu habitat.
Contudo, diferentemente da onça pintada, a onça suçuarana é encontrada em
diferentes locais de todas as Américas, desde o Canadá, o Oeste dos Estados Unidos,
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México, Caribe, Cordilheiras Andinas, Patagônia e em diversas regiões do Brasil, como a
Floresta Amazônica, no Pantanal, na Caatinga, no Cerrado, no Sertão na Mata Atlântica.
Pode habitar em áreas litorâneas e sobreviver a altitudes de mais de 4.000m e em
temperaturas extremas, adaptando-se ao frio e ao calor. É evidente que, devido a esta
capacidade de adaptação, há variedades morfogenéticas nesta mesma espécie: a onça
parda dos Árticos conta com mais pêlo e gordura, para armazenar maior quantidade de
energia e vencer o frio. As de regiões como o Sertão e a Caatinga são mais esguias, tanto
pela escassez de alimento quanto pela necessidade de ser mais ágil para empreender a
busca pelo alimento escasso.
Numa primeira análise compreendemos que as concepções em torno de
suçuarana têm a ver com algo, ou alguém, com uma situação ou um território a que se
precisa vencer, um obstáculo que necessita ser superado, algo difícil de se lidar. E,
associado a isso, podemos apontar aqui como importantes características desta espécie a
grande capacidade de adaptação e a contínua elaboração de estratégias para a
sobrevivência.
Tal diversidade em seu habitat conferiu à onça suçuarana diferentes
denominações: é a pantera, o jaguar, o puma americano e o leão-da-montanha. Entre os
ameríndios, é conhecida como jaguará, jaguaretê e caguacurana, e ainda como onçatigre, na denominação de estudiosos e exploradores da Amazônia do final do século XIX,
devido à ferocidade. Surge aqui uma outra característica: a demarcação e a defesa de
território. E esta característica se desdobra num outro sentido simbólico, encarando a
onça suçuarana como uma sábia guardiã dos segredos e os mistérios de uma
territorialidade, do mato, da floresta, como “alguém” (no sentido mítico) a quem se
precisa pedir passagem para entrar, para poder dar continuidade a um empreendimento.
Na comunalidade abordada, além de suçuarana, a onça parda é chamada de
gato-grande, gato-do-mato, gato-vermelho e gato-açu. Açu é palavra corrente dos troncos
lingüísticos Tupi e Guarani e quer dizer grande. Açu é o antônimo de mirim, que quer
dizer pequeno, como nas cidades Mogimirim e Mogiguaçu. Encontramos açu também em
Pituaçu (pitu = camarão de água doce + açu = grande) e Paraguaçu, que quer dizer Mar
Grande.
Segundo o célebre historiador baiano Cid Teixeira, a substituição do ç pelo ss
não se caracteriza num erro e sim numa forma gráfica representativa de uma época: cada
povo que aqui esteve no período da colonização – portugueses, espanhóis, franceses,
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holandeses, etc. –, compilou o léxico das nações ameríndias de acordo com seu próprio
registro lingüístico.
Deve-se, além disso, considerar que a grafia é uma mera convenção sujeita a
alteração ao longo do tempo. A grafia sussu foi uma convenção dos etnolingüistas de uma
época em que estes termos se grafavam com ss e não ç. A grafia Sussuarana não é mais
reconhecida no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (ACADEMIA...,1999),
sendo substituída pelo ç. Contudo, a grafia do nome da territorialidade continua sendo com
ss e neste trabalho serviu para diferenciar quando nos referimos a Sussuarana (bairro) e
suçuarana (animal).
Na sua obra Falares Africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro, a
etnolingüista Yêda Pessoa de Castro (2001), traz sussu como palavra de origem banto que
designa ser terrificante, que atemoriza.
Ainda o termo onça significaria aquele que mata num só golpe1, o que se
associa com a narrativa na qual o Zé da Onça mata a Onça com um único golpe certeiro de
foice.
Com esses dados, observamos uma interessante combinação de vocábulos de
diferentes idiomas, contudo com significados equivalentes e referentes ao mesmo animal:
SUSSU,

AÇU

e

caguaCURANA,

como

possibilidade

de

origem

do

termo

SUSSUARANA.
Em trabalhos como Dicionário do Folclore Brasileiro (1972) e Literatura Oral
no Brasil (1978), o etnólogo Luís da Câmara Cascudo expõe, com maestria singular,
inúmeras narrativas (contos, lendas, histórias, mitos e expressões proverbiais) coletadas
entre as populações do Norte e do Nordeste do Brasil, realizando todo um trabalho de
arqueologia, apontando semelhanças com narrativas de outras partes do Brasil e de
diferentes países do mundo, de países andinos, africanos, europeus e asiáticos, sendo que
as narrativas brasileiras, além das criações próprias, nativas, constituiriam também
readaptações, recriações, tomando emprestados elementos constituintes do universo dos
diferentes povos que aqui se instalaram ou que conosco mantiveram contato. Cascudo
aponta ainda que a onça parda é equivalente ao leopardo das literaturas orais africanas
(CASCUDO, 1972).

1

Informação obtida através do programa televisivo Globo Repórter, Rede Globo de Televisão, 21 de abril de
2005.
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Devido à intimidade do homem do campo com tal animal, surgem expressões
proverbiais que fazem referência à onça e estabelecem associações entre o comportamento
do animal e determinadas atitudes tomadas pelas pessoas.
Cascudo apresenta expressões características da população campesina tais
como jogo de onça ou jogar a onça, utilizada para designar pessoa audaciosa, valente e
destemida. Podemos identificar na comunalidade expressões semelhantes, designando uma
ou outra destas condições. Onça adquire, assim, status de qualidade, de adjetivo, para
nomear pessoa corajosa, enérgica e destemida, como o Zé da Onça.
Ainda estar na onça, expressão que significa estar em dificuldades materiais,
fraco, ou seja, sem dinheiro, na pindaíba, na pirambeira, é outra referência da
comunalidade. Este estar na onça, então, exprime com perfeição o pensamento dos
moradores de Sussuarana nos primeiros anos: como se sabe, a população se deslocou de
suas territorialidades de origem e ali se fixou como ela própria define, “com a cara e a
coragem”, ou seja, sem condições, sem recursos, não levando consigo muita coisa além da
esperança.
Contudo é interessante salientar que expressar o fato de estar na onça, no
contexto da Sussuarana de duas ou três décadas atrás, não significava uma depreciação a si
próprio nem ao local, algo que poderia refletir uma baixa-estima. Utilizar a expressão
estar na onça tanto para se referir ao morar em Sussuarana quanto para comunicar uma
situação temporal adversa, caracteriza-se mais numa tomada de consciência de si, do local
e do contexto, ante outros referenciais, outros locais e outros contextos, uma
autoconsciência crítica, sim, porém expressa de uma maneira lúdica, festiva, jogando,
brincando, gingando, ironizando com a própria dificuldade; jogando com a vida, jogando
com a onça ou jogando feito onça.
E ainda há expressão mais conhecida como estar no mato sem cachorro, ou
seja, na escassez, quando falta o que é essencial, e ainda quem não tem cão caça com gato
ou caça como gato, sendo a onça suçuarana conhecida também como gato-do-mato,
significando tal expressão a elaboração de estratégias para o próprio sustento, para
sobrevivência, para autopreservação.
Safar a onça seria o oposto de estar na onça e significaria resolver uma
questão, elaborar uma solução própria para um problema.
Identificamos na comunalidade a expressão jogar a onça. Soa um tanto
estranha fora de seu contexto, dando a impressão de que se está arremessando o animal.
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Contudo, em nossa análise, o significado da expressão coletada por Cascudo seria jogar à
onça, ou seja, jogar como onça, do jeito da onça, jogar feito onça, fazer como a onça faz
ao se ver encurralada ou quando está desejosa de algo. A estrutura sintática seria
semelhante à expressão sair à francesa.
Encontramos ainda capar o gato, ou seja, sair rápido, de fininho, sutilmente, à
francesa ou, como diria o personagem Leão da Montanha (outra denominação para a onça
suçuarana) dos desenhos animados da Hanna Barbera: saída estratégica pela esquerda.
Por sua vez, do tempo da onça é utilizado, também dentro da comunalidade
abordada, para indicar coisas e acontecimentos de um passado longínquo, quando “os
bichos falavam”, sendo esta expressão utilizada como chamariz para se contar mais um
causo pertinente, passar um ensinamento ou entreter as crianças.
E ainda temos amigo da onça que, segundo Câmara Cascudo, é proveniente de
uma narrativa corrente em toda América Latina, e que se refere a um falso amigo, um
“amigo traíra”, como diz a comunalidade, acostumado a armar situações difíceis para os
outros. Na narrativa, dois amigos caminhavam por extensa mata até que um deles passou a
argumentar sobre a possibilidade de o outro se deparar com uma onça: “Disparo a
espingarda!” “E se a espingarda falhar?” “Recorro ao revólver!” “E se não encontrar?”
Perguntava insistentemente o amigo. “Ataco de faca!” respondia. “E se a faca quebrar?”
“Fujo!” “E se a onça te perseguir?” “Trepo numa árvore!” “Onça sobe em árvore... e se
não tiver árvore?” Irritado o amigo replicou: “Afinal: você é meu amigo ou é amigo da
onça?” (CASCUDO, 1972, p.636). Em nossas interações com a comunalidade,
ressemantizamos a expressão amigos da onça, que passou a designar todos aqueles que
têm amor pelo bairro e contribuem para sua melhoria.
Cascudo nos traz outras expressões como comer de onça ou comer por onça
que, ao contrário do que possa parecer, significa comer aos pouquinhos, comer feito onça,
ou seja, comer pelas beiradas, como fala a população, ir de mansinho para conseguir o
que se quer, utilizar de esperteza, de sagacidade e discrição para se conquistar aquilo que
deseja.
Citando pesquisa feita por Alfred Russel Wallace entre os anos de 1848 e 1852,
Cascudo transcreve trechos da obra do autor, Viagens pelo Amazonas e Rio Negro,
apontando:

37

A onça, dizem os indígenas, é o animal mais astuto da floresta. Imita
perfeitamente todos os piados e berros de quase todos os pássaros e
animais, afim de atraí-los para perto de si. Costuma pescar nos rios,
batendo com a cauda na água, imitando assim a queda dos frutos, e,
quando o peixe se aproxima, fisga-o com as agudas garras. [...] A onça é
inimiga fidagal dos cães, e mata-os de preferência a qualquer outro
animal... É crença geral entre os indígenas e habitantes brancos do Brasil,
que a onça tem o poder de fascinar os outros animais. Contam muitas
estórias a esse respeito, e que comprovam isso. (CASCUDO, 1972,
p.637).

Cascudo relata ainda a presença de seres fantásticos em forma de onça tais
como a Onça-boi (do Acre e Amazonas), a Onça-Borges (do rio São Francisco), a OnçaCabocla e a Onça-Maneta, dentre outros, personagens estes que povoam o imaginário de
populações e prescrevem comportamentos.
Nas narrativas, além de ser associada à força, à valentia, à voracidade, à
indocilidade, à astúcia e à paciência de quem sabe esperar o momento certo de agir, a
onça é associada também à maternidade, ao zelo, à continuidade da existência e ao
elemento fogo. O fogo é o princípio aglutinador, em torno do qual se reúnem os
membros de comunalidades tradicionais desde tempos imemoriais. É o elemento que
propicia o calor (humano, até), afugenta os perigos e prepara os alimentos que provêm o
sustento do corpo e da alma. Da alma ao inspirar momentos em que são passados adiante
os elementos da tradição comunal.
Todas essas são características do comportamento do bicho igualmente
presentes no comportamento das pessoas, associadas à maneira de ser, de pensar e agir,
das pessoas, elementos constituintes da identidade pessoal e comunal. Por isso, em nossa
investigação e em nossas proposições didáticas para a comunalidade, consideramos de
fundamental importância levar-se em conta este referencial em torno do qual gravitam
todas estas representações. Estas representações traduzem fielmente a identidade étnicocultural da comunalidade, desde seus princípios inaugurais que têm como ponto de
ancoragem o campo, o mato, a floresta, a roça, o quilombo, a pequena propriedade de
subsistência e todos os valores e concepções de mundo atreladas a isto, ou seja, derivadas
destas territorialidades e desta maneira de ser, de estar e de conceber as coisas.
Concomitantemente à escolha do nome Sussuarana e desse animal como
símbolo, como emblema, como referencial, está tudo isso. Pode não ser ou estar
conscientemente expresso, como alguns podem afirmar, mas isto não quer dizer que esteja
fora da esfera da intencionalidade ao se adotar tais princípios. Algo não pode ser
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considerado verdadeiro apenas porque foi magnificamente expresso nem tampouco
considerado falso porque não foi “devidamente” colocado.

1.3 A ENERGIA DO MITO ARTICULADA COM A HISTÓRIA

Em nossas vivências e análises, evidenciamos que, diferentemente da lógica
característica do meio técnico-informacional, o pensamento da comunalidade encontra na
forma mítica, na forma arquetípica¸ a força para expressar-se com propriedade e potência,
para dar continente ao seu imaginário e construir sua teia de significações e interações
com o mundo.
O referencial simbólico é constituído de imagens formadoras através das quais
as diversas comunalidades se agregam. Maffesoli (2005a, p.101) afirma que a forma
arquetípica nos ajuda a compreender os resíduos arcaicos e as imagens primordiais que
“[...] fazem com que a vida seja o que ela é e que a modelam enquanto tal e por aquilo que
ela é”.
O símbolo encerra em si uma intrínseca função de enraizamento, a propriedade
de religar o homem à terra, de restituir a unidade primordial daquilo que foi separado pelas
circunstâncias inerentes ao existir, promovendo uma simbiose em torno de um território
simbólico a defender ou conquistar e compartilhar (MAFFESOLI, 2005b). É um re-ligar
consigo mesmo e com o outro, é o reconhecer-se, ou autoconhecer-se, na interação com o
outro. Reconhecer-se a si mesmo no outro, a partir do outro. É uma re-ligação também
com o divino, com o divino sobrenatural, mas igualmente com o divino que há em cada
um, sendo as celebrações e as diferentes formas de se magnificar o sagrado também
“pretextos” para o estar-junto, para a comunalização.
Ao falar das interações comunais sustentadas por formas imagéticas não
racionais como o sonho, o lúdico, o imaginário, o prazer dos sentidos e de como funciona
este jogo das formas, Maffesoli coloca que, quando uma sociedade se “miniaturiza”, como
numa comunidade ou numa comunalidade, faz-se presente a necessidade de totens,
emblemas, símbolos, enfim, que têm como objetivo intrínseco (ainda que inconsciente)
fortalecer uma agregação que não tem a solidez do corpus institucional (MAFFESOLI,
2005b). Assim sendo, o corpo, a imagem, o símbolo, transubstanciam-se no corpo da
comunalidade estando intrinsecamente ligados a esta. O símbolo, seja um animal, um
ancestral, um herói, etc., traduz na sua corporeidade (em todo seu comportamento, na

39

maneira de ser, de conviver, de expressar-se, enfim) o corpo da comunalidade, assim como
a comunalidade e cada pessoa encontra sua corporeidade refletida nos corpos de seus
referenciais simbólicos.
Maffesoli coloca essa adesão à forma, ou seja, ao privilegiar a corporeidade, o
corporeísmo exposto através de um símbolo, de um totem, de um animal, de um herói, de
um ancestral, enfim, como mola propulsora do ressurgimento comunitário. Estes símbolos,
enquanto arquétipos, reviverão continuamente os princípios fundadores da coletividade e
projetarão a comunalidade para o futuro (MAFFESOLI, 2005).

Acontece que esse símbolo é uma expressão material, passa pelas
´espécies sensíveis do vegetal e do animal´, coisas que traduzem o
‘princípio essencial’ ou a ‘força natural’ [...] Assim o clã, sua
organização social, sua solidariedade, numa palavra, a ética que o
constitui, está repleta dos elementos naturais que o cercam. [...] Em
particular, acentua a dimensão local, enraizada, do cimento (ethos)
comum. [...] ele pode, pura e simplesmente, fazer referência à origem
territorial, ou ainda revestir os européis de um localismo regional [...]
ele quer ser natural, enraíza-se, e que, de outro lado, cria, por isso, uma
tribo. Aí ainda a urbanização a todo custo, que é chamada a se
desenvolver, acompanha-se do reinvestimento dos valores rurais.
‘Reurbanização’ pode-se dizer. Por que não? É integrando esses valores
ecológicos que, volens nolens, constitui-se a urbanidade das
megalópoles. (MAFFESOLI, 2005b, p.254,255).(grifos nossos).

Em seus trabalhos Maffesoli salienta que o universo tecnicista ou este meio
técnico-científico-informacional, como aponta Milton Santos, está longe de suplantar a
força do querer viver. Semelhante análise nos faz Juana Elbein Santos ao observar que há
uma idéia preconcebida e largamente difundida de que o processo civilizatório ocidental
destruiu toda a criatividade dos outros povos. Contudo, a qualidade contemporânea das
produções das sociedades tradicionais “não ocidentalizadas” demonstra que seus autores
estão muito vivos e que não são fantasmas revivendo velhas civilizações (SANTOS, J.,
2002a).
Mafessoli (2005b) frisa que, em contrapartida, o universo tecnicista é que pode
ficar impregnado por formas do universo real e simbólico das populações ao afirmar que a
vida cotidiana tende a se organizar em torno de imagens a partilhar. Estas representações
reais e simbólicas conduzem a um reencantamento e uma ressignificação de costumes, de
ritmos, de rituais, enfim, que passam a remodelar a intimidade das pessoas e de seus
microagrupamentos.
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Em seus trabalhos, o etnólogo Luís da Câmara Cascudo considera narrativas
como a do Zé da Onça e a Suçuarana como “contos míticos”, ou seja, narrativas que
versam sobre a origem de algo, de alguém ou de alguma coisa, que fazem referência
alegórica a acontecimentos que, como também aponta Eliade, se deram in princípio, in
natura, envolvendo personagens, reais ou imaginários, que se destacam por suas façanhas,
que rompem com uma “norma” e ousam realizar algo que ninguém mais fez ou fará depois
dele (CASCUDO, 1972).
Não desejamos aqui estabelecer classificações em cima desta ou daquela
narrativa, sob o risco de engessar em categorias fechadas e invariáveis as formas fluidas e
diáfanas como estas que constituem todo um repertório de imagens e símbolos de uma
comunalidade. Contudo consideramos que a forma mítica, como apontam Maffesoli e
Eliade, consiste numa forma de estruturação do pensamento, de elaboração da linguagem e
dos símbolos, do imaginário, de toda uma estrutura simbólica expressa através de uma
linguagem alegórica própria e através da qual a comunalidade encontra meios para
comunicar a si mesma e a outros grupos seus princípios fundadores e suas aspirações do
porvir.
Acreditamos que, para compreendermos melhor a nossa comunalidade, é
necessário desenvolvermos uma “percepção correta” sobre a mesma, percepção possível
através de um enfoque desde dentro, ou seja, desenvolver um olhar sensível que permita
observar a comunalidade sob a sua própria ótica, compreendendo-a e interpretando-a a
partir de seus próprios referencias.
Nesse sentido, considerarmos que dar importância ao imaginário, ao lúdico, ao
onírico, ao simbólico, às paixões, às crenças, ao reino das idéias e à produção de sentido
derivada do estímulo à imaginação, conferindo legitimidade ao papel que estas formas
desempenham no cotidiano da nossa comunalidade, como de fundamental importância
para essa compreensão, assim como para superação de toda sorte de concepções
equivocadas.
Tal perspectiva nos oferece possibilidades de identificarmos formas que
encontram na estrutura mítica, arcaica, arquetípica, o continente para expressar suas
próprias elaborações de mundo e afirmar-se existencialmente perante a sociedade
envolvente. Este olhar e esta escuta sensível nos permitem também observar como estes
elementos se desdobram no cotidiano das pessoas, como se intercabiam com elementos de
outros contextos e com acontecimentos concretos do dia-a-dia.
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Para compreendermos um referencial simbólico comunal, consideramos que os
elementos que povoam o universo real e simbólico da comunalidade devem ser vistos e
interpretados como integrantes de um contexto próprio e dinâmico que compõe uma
trama, um processo, que é este ser e estar sobre o mundo.
A interpretação do símbolo permite-nos traduzir a realidade factual, haja vista
que o significado de referenciais simbólicos encontra-se atrelado tanto ao seu contexto
específico quanto à relação que este mesmo referencial estabelece com outros contextos,
de sua relação consigo próprio e com referenciais de outros grupos (SANTOS, J., 2002b).
As formas míticas arquetípicas que povoam o imaginário das comunalidades
presentificam as forças da natureza, ou a força ancestral, o iniciador de uma família, o
fundador de um território, de uma nação e traduzem um irreprimível querer viver,
encerrando em si a intrínseca função de levar adiante princípios, valores e crenças capazes
de moldar, reforçar e expandir a vida da comunalidade (SANTOS, I., 2002).

[...] existem formas perduráveis onde se pode ler, como num corte
histológico, toda uma história coletiva que, naturalmente, se torna
pessoal. As condutas de comportamento, o gestual corporal, linguagens,
sem falar do estilo do pensamento, tudo isso se enraíza a fundo na noite
da História e na inscrição espacial; tudo isso modela uma ‘forma
arquetípica’ [...] (MAFFESOLI, 2005a, p.97).

Para Eliade, os símbolos, mitos e ritos nos remetem à nossa natureza
primordial, condição que, cada vez mais, tendemos a ignorar e nos afastar devido à forma
de estruturação do pensamento característico do meio técnico-informacional no qual
estamos imersos. Estes símbolos, mitos e ritos são elementos intimamente ligados aos
ritmos cósmicos e aos ciclos naturais e, ao se inter-relacionarem com as situações que nos
são contemporâneas, nos revelam uma situação histórica peculiar a qual permite ao
homem uma tomada de consciência de seu lugar no universo e de sua participação nesta
grande trama do ser e do existir sobre o mundo.
Eliade nos fala de Tempo Sagrado, ou Grande Tempo, e de tempo profano. O
Tempo Sagrado seria o instante primordial, atemporal, das coisas que aconteceram in
principio, in natura, um momento histórico no qual os ritmos biológicos a as atividades
laborais estavam mais sincronizadas com a vontade dos deuses, com os ritmos cósmicos e
com os ciclos da natureza. Por sua vez, o tempo profano consiste na dimensão espaço-
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temporal linear, “histórica”, “dessacralizada”, cronológica, que separa o homem de seu
meio natural e produz uma existência artificial (ELIADE, 2002).

Todos os lugares existem em relação com um tempo do mundo, tempo
do modo de produção dominante, embora nem todos os lugares sejam,
obrigatoriamente, atingidos por ele. Ao contrário, os lugares se
diferenciam, seja qual for o período histórico, pelo fato de que são
diversamente alcançados, seja quantitativamente, seja qualitativamente,
por esses tempos do mundo. (SANTOS, 2006, p.138).

Eliade aponta a importância dos símbolos no alvorecer das civilizações e de
suas atualizações contemporâneas. Assim, reviver o mito, o símbolo, é integrar-se ao
tempo fabuloso, a uma dinâmica temporal própria vivida pela comunalidade. Reviver o
mito é reintegrar-se ao tempo sagrado, que difere da concepção temporal mecânica a qual
estamos acostumados (ELIADE, 2002).
O símbolo se adapta, se atualiza, se recria, se ressignifica. Contudo a sua
atualização não se dá de forma mecânica, de uma maneira predeterminada
intencionalmente: a adaptação está relacionada aos ritmos cósmicos, ao movimento cíclico
de avanço e recuo (de contínua expansão e contração, ou de sístole e diástole) e motivada
pelas tensões e pelas mudanças da vida social (ELIADE, 2002).
No que tange ao aspecto da recriação, as narrativas passam a operar com a
finalidade de romper com a dimensão espaço-temporal linear, histórica, cronológica,
projetando narrador e auditório, ao menos simbolicamente, num tempo sagrado, fabuloso,
num instante que não pode ser medido nem contido por não ser constituído por uma
duração. O tempo sagrado, ou seja, a temporalidade na qual se deram os acontecimentos
ao qual se refere, é reatualizado. Seres, pessoas, coisas e acontecimentos de um passado
longínquo, assim como as projeções de futuro, tomam forma e interagem em tempo
presente com narrador e auditório, que passam, assim, a tomar parte nesta trama, tornandose de certa forma contemporâneos dos personagens lendários por eles evocados.

Os mitos não são fantasias incomunicáveis de uma subjetividade
isolada, mas atualizações pessoais de construções coletivas
dramatizáveis e dançáveis. As narrativas míticas esclarecem questões
concretas do cotidiano e ajudam a elaborar a angústia da existência
humana. (SODRÉ, 1999, p.185).
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Consideramos que discursos inaugurais como a narrativa do Zé da Onça e a
Suçuarana consistem em construções e recriações coletivas, comunais, de uma
comunalidade, de pessoas que compartilham concepções e valores análogos. Ao narrar
este conto, a comunalidade revive seus princípios inaugurais, reintegra-se a este tempo
mágico, fabuloso, afirma-se existencialmente e tece o próprio porvir. O que significa tecer
o seu próprio porvir? Significa tomar conscientemente as rédeas de seu destino, e não ter
seu futuro sobredeterminado por demandas outras que não refletem nem sustentam os
modos da comunalidade.
Os discursos de fundação variam em torno de um tema de domínio público,
originam-se da emoção coletiva e dirigem-se para esta mesma emoção. São gerados,
vividos e revividos dentro de um contexto próprio a partir de uma lógica própria, como
apontou Maffesoli: “Cada um desses elementos é específico, tem sua originalidade, e, não
obstante, entra em conjunção para integrar uma construção sólida que é causa e efeito da
comunidade que lhe serve de suporte.” (MAFFESOLI, 2005a, p.70).
É uma maneira de conceber a existência derivada de uma visão empírica de
mundo e, por ser uma expressão da vida, escapa e vai além da imposição de uma norma,
da ordem do poder. E, como sabemos, a empiria é o que o racionalismo moderno
empenhou-se constantemente em criticar justamente em nome do “dever ser”
(MAFFESOLI, 2005a, p.46).
Ao apresentarmos a narrativa do Zé da Onça e a Suçuarana no meio
acadêmico, onde se exercita o medir, o classificar, o comparar, o mensurar, o categorizar,
sempre surgem perguntas como e em que ano exato o episódio ocorreu, se o Zé da Onça
de fato existiu, se a onça era mesmo grande, quantos quilos ela pesava, se é verdade que o
Zé a matou com um único golpe certeiro de foice, como isto é possível, etc. O que se pode
assegurar é que, independentemente de o episódio ter ocorrido de fato ou não, Zé da Onça
e a Suçuarana é uma narrativa, dentre outras, que circula com força e propriedade dentro
da comunalidade e, na comunalidade, não se é indiferente a ela.
A onça de fato existiu no território, não uma, mas inúmeras, e estes contatos
entre os animais e os moradores eram costumeiros. A onça habitou o território onde hoje é
Sussuarana e era comum nos territórios de origem da população que veio a se fixar em
Sussuarana, daí tanta intimidade, devido a experiências e observações do comportamento
do bicho, que ainda nos nossos dias, povoa o imaginário e o cotidiano desta população, a
ponto de ter estabelecimentos comerciais que levam o seu nome e slogans como “a fera
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em preços baixos”, e as expressões ouvidas em diferentes pontos da cidade quando um
ônibus para o bairro se aproxima: “Olha a Onça!” “Lá vem a Onça”. É a história sendo
construída e vivida a partir de relatos daqueles que a testemunharam e que ainda estão
vivos para contá-la, e que, assim, se fazem “imortais”.
Salientando sobre a importância da veracidade ou não de um conto, Eliade
considera que os personagens dos contos são verdadeiros porque são sagrados, sagrados
não no sentido pura e simplesmente de uma religiosidade ou de prescrições ritualísticas:
são sagrados no sentido de permitir uma re-ligação que rompe com a concepção de
separar a ação de seus atores que, como também aponta Maffesoli, permitem esta religação consigo mesmos, a identificação e percepção de si próprios, a religação com o
outro, com o Todo, e com estes personagens de tempos imemoriais com os quais narrador
e ouvinte estabelecem laços de proximidade.
Eliade considera que, nessa forma de estruturar o pensamento, não há um
compromisso com a veracidade dos fatos, por assim dizer. Que o personagem de um conto
iniciático se torna lendário por realizar proezas que ninguém mais realizou, tais como
passar onde o dia e a noite se encontram, encontrar uma porta num muro que não existe,
subir ao céu por uma passagem que se abre por apenas um instante, passar entre duas
pedras que se tocam a todo instante, passar entre as mandíbulas de uma fera, etc. A
narração está recheada de fantástico, de fabuloso, de miraculoso sem que isto venha a
comprometer a veracidade ou reduzir a importância do que está sendo narrado.
Em nossa análise, consideramos que as lendas e os mitos não devem ser
compreendidos na singularidade do episódio narrado, mas como ferramentas através das
quais se é possível compreender o que subjaz em nossa própria cultura e, como aponta
Steil (2001, p.30):

[...] mitos e lendas não devem ser tomados em seu sentido literal, como
se estivessem referendando um fato que teria acontecido. Os mitos e
lendas, como têm mostrado os antropólogos, são uma fonte importante
da produção da verdade e não um desvio ou uma má compreensão da
realidade. As narrativas míticas, ou mesmo lendas populares, são
recursos importantes dos quais os grupos sociais lançam mão para
guardar a memória do passado e prescrever comportamentos. É por
meio da narração repetida dos mitos e lendas que as novas gerações nos
contextos de oralidade são introduzidos nos costumes e códigos do seu
grupo e educadas para a sua sensibilidade dominante.
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Juana Elbein Santos (2002b) observa que o símbolo é algo considerado a partir
de um consenso comunal, caracterizando naturalmente uma dada realidade por uma
capacidade intrínseca de representar ou lembrar algo, por possuir qualidades análogas, por
associação de fato ou de pensamento, quer estes atributos estejam ou não na esfera
consciente (SANTOS, 2002:23,24).
A onça suçuarana, além de estar outrora presente no território onde hoje é
Sussuarana, assim como nos territórios de origem da população, apresenta características
associadas a um irreprimível querer viver, características estas igualmente presentes no
modus vivendi da população. Estas características análogas entre o comportamento do
animal se articulam com a identidade própria, local, tanto pessoal quanto coletiva. Assim,
o corpo da onça transubstancia-se no corpo da comunalidade.

[...] uma alma da selva, uma alma arbustiva, diríamos, que o faz entrar
em comunicação com as forças da natureza ou, ainda, entrar em
participação mística com tal animal, tal árvore, tal rochedo ou outro
elemento natural de seu ambiente. Esses elementos podem variar, é
claro, e tomar, contemporaneamente, outras formas; pode ser um local,
um animal familiar, um objeto do cotidiano [...] (MAFFESOLI, 2005a,
p.76).

Essas características do comportamento do animal dentro desse contexto
exprimem princípios fundadores e inspiram uma identidade própria que a comunalidade
exala, toma ou deseja para si, tais como a superação de obstáculos, a capacidade de
adaptação a diferentes contextos como ocorreu com aqueles que deixaram suas
territorialidades de origem e se inseriram num novo contexto, a elaboração de estratégias
de sobrevivência, a demarcação e defesa de território como nos esforços empreendidos
pelos primeiros moradores para legitimar a posse do território ocupado, a paciência de
quem sabe esperar o momento certo de agir e princípios aglutinadores como a
maternidade e o zelo para promover a continuidade da existência.
Isso configura e traduz a arkhé, que não se resume pura e simplesmente a um
evento inaugural, mas é um princípio inaugural que se projeta no tempo e promove a
coesão e a continuidade.
Ao adotar e manter a Onça Suçuarana e o Zé da Onça como referencial
simbólico, os fundadores da comunalidade e seus descendentes, de forma consciente ou
não, presentificam a intencionalidade de dinamizar estes princípios.
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Como aponta o geógrafo Milton Santos (2006), o símbolo é equivalente a si
mesmo, podendo adaptar-se a novos contextos sem alteração de seu sentido primordial e,
segundo Maffesoli (2005a) um mito passa por modulações específicas de acordo com as
diversas épocas, podendo exercer uma influência maior ou menor, a depender da época, do
local e das situações em torno, contudo o seu enraizamento no imaginário coletivo é
profundo, permitindo a perduração de sua forma.

O mito, presente pelo movimento, pela ação, pelo testemunho humano,
pode conservar alguns caracteres somáticos que o individualizam, mas
possui costumes que vão mudando, adaptando as condições do ambiente
em que age. [...] É uma informação, um dado um elemento
indispensável para que se possa sentir o conjunto mental de um
julgamento antigo, de meio século, de cem anos, do séc. XVIII ...
(CASCUDO, 1978, p.51).

Por meio desse referencial, a população procura demonstrar a origem de seus
princípios fundadores, norteadores e suas perspectivas de futuro, assim como se
autoafirmar e explicar sua existência, pois “[...] a energia do mito é articulável com a
História, o conjunto de todas as possibilidades de transformação e passagem, promover a
coesão, o comum enquanto integração." (SODRÉ, 1999, p.224).
Existe uma relação de reversibilidade entre a Onça Suçuarana, o Zé da Onça e
o corpo da comunalidade: os princípios enunciados através dos personagens são
referenciais expressos e sustentados pela comunalidade e constituem referenciais em torno
e através dos quais a comunalidade se sustenta e se expressa. É a arkhé, o discurso
inaugural, o princípio fundador e todas as elaborações derivadas dele que tecem a teia de
relações intersubjetivas. Estes princípios inaugurais constituem o patrimônio, a herança
arcaica, o resultado da experiência dos ancestrais que o ser traz ao nascer antes mesmo de
começar a viver, as experiências imemoriais que correspondem a numerosas situações
atuais. É o pilar que dá sustentação, que ergue e projeta a comunalidade (MAFFESOLI,
2005a).
Compreendemos que uma cultura só se difunde quando está ancorada sobre um
fundamento forte, quando esta ancoragem permite com que ela se expanda e porque sua
lógica interna favorece essa abertura. Seus princípios inaugurais, seus mitos fundadores,
atuam como amalgamas que sedimentam a empatia comunitária e engendram a
generosidade. Assim sendo, segura de sua lógica interna, uma cultura pode assim se
difundir indefinidamente, dialogando com outras culturas e metabolizando elementos que
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toma emprestado de outros grupos sem atentar contra os seus princípios (MAFFESOLI,
2005a).
E é sobre essa perspectiva que também se sustenta este trabalho: na
possibilidade de diálogo com referenciais outros, e outras comunalidades e outros grupos
sem que, entretanto, haja denegação de princípios fundadores próprios.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA

Para melhor compreender a forma como se estrutura o universo real e
simbólico da comunalidade abordada, utilizamos como ferramentas metodológicas a
proposta de investigação de caráter etnográfico denominada desde dentro para desde fora,
que constitui referências de trabalhos de pesquisadores como Juana Elbein e Marco
Aurélio Luz, e a noção de escuta sensível, de René Barbier.
Causava um certo estranhamento ouvir a afirmação de que não tínhamos
metodologia, ou que não havia uma abordagem crítica sobre a corrente metodológica
adotada, ou que não havia clareza sobre a perspectiva metodológica aplicada, ou se a
perspectiva metodológica adotada podia contemplar a investigação, ou ainda se a corrente
teórica adotada por este ou aquele autor citado poderia entrar em choque com a proposta
metodológica, ou ainda porque não estavam claros os passos que haviam sido tomados
para se chegar aos resultados, ou quanto à utilização dos instrumentos de coleta de dados,
enfim.
Podemos considerar que, no que diz respeito a Sussuarana e às interações de
cunho didático-pedagógico com os estudantes da comunalidade, neste processo de
investigação, a prática precedeu a teoria e, como afirma Perrenoud, “[...] de que nem
sempre é necessário se dispor de uma teoria satisfatória para agir” (PERRENOUD, 2001a,
p.167). Contudo, ainda parafraseando Perrenoud ao citar Kurt Lewin, “nada é tão prático
quanto uma boa teoria”. Assim sendo, buscamos autores que dessem suporte a esta
abordagem.
A prática precedeu a teoria haja vista que já havia uma imersão na
comunalidade, o que fez com que se reconhecesse a complexidade dos seus elementos
simbólicos constituintes e a necessidade de investigá-los com maior profundidade. A
proposta de interação didático-pedagógica também surge da necessidade premente em sala
de aula, com as crianças da comunalidade, de se elaborar e dinamizar práticas pedagógicas
que estivessem mais próximas das formas de se ensinar e aprender, familiares a estes
mesmos estudantes, e dos saberes por eles já assimilados em sua vida comunitária.
No processo de composição da pesquisa, foi procurada uma metodologia não
que se “encaixasse”, mas que contemplasse, que traduzisse essa perspectiva, de se levar
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em consideração esse universo simbólico da comunalidade e aplicar os saberes presentes
na vida em comunalidade na sala de aula. Foi uma surpresa constatar que existe uma
diversidade de autores (considerados de “renome”, inclusive) e de idéias que legitimavam
as hipóteses de nossa investigação, o que nos faz supor o fato de existir uma certa
intencionalidade em conferir status e visibilidade a esse ou aquele autor no meio
acadêmico.
Maffesoli nos adverte que, embora possamos encontrar procedimentos
intelectuais acentuados ao longo da história do pensamento humano, a tentativa de reduzir
os fenômenos da existência a uma esfera puramente material, racional, intelectiva e
produtiva, privilegiando o processo cognitivo em detrimento da vida dos sentidos, vem a
triunfar com o advento da Modernidade, demonstrando, desta maneira, uma certa
incompreensão em captar e toda a dimensão sensível do ser (MAFFESOLI, 2005b). Em
lugar da força bruta do sensível, impõe-se a força bruta do conceito, e ainda:

[...] pela preponderância da razão pura, vai subordinar a sensibilidade
(corpo, imagem, símbolo) à compreensão. Em seguida, o século XIX só
prosseguirá essa via, reduzindo o conhecimento aos critérios da ciência,
tal como é elaborada pelos positivistas: só é real o que é racional, todo o
resto não passa de baboseiras perigosas das quais convém se livrar, ou
pelo menos relegar às esferas particulares da existência (poesia,
infância, jogo, divertimento) [...] as formas sensíveis da existência
acabam por escapar totalmente à ordem do pensamento. (MAFFESOLI,
2005b, p.71).

Assim sendo, tudo o que se refere à sensibilidade, à emoção, ao afeto, ao
imaginário, permanecerá sempre algo a ultrapassar, algo que convém desconfiar
(MAFFESOLI, 2005b).
Contudo o autor também chama atenção para o que denomina de mecanismos
de saturação, ou seja, depois de uma hegemonia dos sentidos, surge a necessidade da
compreensão crítica acerca dos sentidos para que, depois da predominância dessa
compreensão crítica, o sensível possa ressurgir de maneira renovada (MAFFESOLI,
2005b). Contudo, isto não significa ir de um extremo ao outro, mas significa contemplar
também a dimensão sensível do ser, ou “[...] dar conta de que o intelectual deve saber
encontrar um modus operandi que permite passar do domínio ao da imaginação e do
sentimento ou, melhor ainda, de aliar o inteligível ao sensível.” (MAFFESOLI, 2005a,
p.196).
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O autor considera que ao estigmatizar e menosprezar a dimensão sensível do
ser, passa-se a desconsiderá-la como fator preponderante no processo de construção do
conhecimento, apontando, com esta observação, que integrar a dimensão sensível do ser à
análise social é uma prova de lucidez (MAFFESOLI, 2005b).
E, tratar de uma cultura localmente modelada, como nos fala Milton Santos e
Maffesoli, implica a necessidade de conhecer e encarar esta cultura a partir de seus
próprios referenciais, traduzindo-a a partir da ótica que lhe é própria, evitando, assim,
equívocos.
Ao afirmar que “[...] cada cultura é movida por uma impulsão artística,
impulsão interna que não poderia ser analisada com critérios que lhe fossem exteriores”,
Maffesoli (2005a, p.62) ressalta que é possível, e não é falso, analisar a história de uma
civilização, de um reino, de um agrupamento humano, enfim, a partir de causas externas
ou puramente econômicas, políticas, históricas e sociais. Contudo é possível analisar no
sentido inverso indagando se estas causas não são todas elas tributárias de uma lógica
interna que permite com que, em dado momento, uma cultura forte por si mesma seja
levada a irradiar e expandir-se com potência e propriedade (MAFFESOLI, 2005a).
Assim sendo, a ferramenta metodológica desde dentro para desde fora é uma
linha orientadora do nosso trabalho que nasceu da necessidade de analisarmos,
compreendermos e traduzirmos a comunalidade abordada a partir da perspectiva da
própria comunalidade.
Sabemos que, como pesquisadores, trazemos conosco todo um arcabouço
cultural e universitário, história de vida e ideologias que interferem no processo de
observação, participação e análise, podendo resultar em interpretações equivocadas no que
tange aos modos próprios das comunalidades, como analisou Juana Elbein dos Santos
(2002b,p.18): “O etnólogo, com raras exceções, não tem desenvolvimento iniciático, não
convive suficientemente com o grupo, suas observações são, na maioria das vezes,
efetuadas ‘desde fora’, vistas através de seu próprio quadro de referências.”
É importante salientar que utilizamos o termo iniciático aqui não tão-somente
no sentido de religiosidade, ou seja, na participação cerimonial e ritualística, mas também
no sentido da inserção paulatina do aspirante aos modos de vida de uma comunalidade,
inserção nas formas próprias de elaboração e transmissão do conhecimento que tem em
vista dar continuidade aos modos da comunalidade. O ser ou estar iniciado aqui implica
aprender elementos e valores de uma cultura a partir de uma perspectiva desde dentro,
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partindo do vivido-concebido, mediante uma inter-relação dinâmica no seio do grupo. Essa
inter-relação dinâmica permitirá também ao pesquisador transferir o conjunto de
significados para uma abstração consciente desde-fora, podendo assim traduzir, para
“linguagem acadêmica”, os significados dos elementos do universo real e simbólico da
comunalidade estudada (SANTOS, 2002, p.18,29).
Sobre a perspectiva metodológica desde dentro para desde fora, analisemos a
contribuição de Narcimária Correia do Patrocínio Luz:

[...] procura estabelecer entre o pesquisador e o grupo social, do que ele
se aproxima, experiências em nível bipessoal, intergupal, em que o
universo simbólico e os elementos que o integram só podem ser
absorvidos e percebidos num contexto dinâmico, ancorado na realidade
própria do grupo social que constitui o núcleo da pesquisa.” (LUZ, N.,
2000, p.21-22).

Partindo da dinâmica do vivido-concebido, a abordagem metodológica desde
dentro para desde fora se desdobra em três etapas interdependentes:
•

nível factual, onde são tratados aspectos da realidade empírica, ou
seja, conhecimentos não precedidos de teoria, e sim baseados na
experiência e elementos que fazem parte do universo real e simbólico
da comunalidade. Nesta etapa, é dada atenção especial a textos
(narrativas e cantigas, por exemplo) cuja fonte de acesso é a oralidade,
por se tratar de materiais originais que ainda não foram coletados nem
traduzidos;

•

revisão crítica, a qual permite o enfoque desde dentro caracterizando,
assim, a realidade sócio-étnico-cultural das comunidades e exigindo,
para isso, constante revisão, não permitindo que conceitos, descrições e
ideologias de bases etnocêntricas possam denegar a beleza e a
complexidade de contínuos civilizatórios milenares;

•

e nível de interpretação, no qual é analisado e conferido todo
significado ao material coletado, deixando aflorar a simbologia que o
caracteriza como patrimônio civilizatório.

Por sua vez, a noção de escuta sensível traduz-se na capacidade de captar e
compreender as necessidades e intenções implícitas nas interações de cunho didáticopedagógico, atendendo a estas e permitindo que o conhecimento possa emergir em meio às
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vivências em comum, oferecendo, com isso, a oportunidade a estudantes e educadores de
vivenciarem, no cotidiano escolar, as características de sua identidade étnico-cultural.
Não existe, ainda, um “distanciamento” entre o pesquisador e o “objeto de
pesquisa” porque, ao contemplar a ordem local da qual nos fala Milton Santos e Maffesoli,
se faz necessária a relação de proximidade entre os atores envolvidos no processo de
investigação.

O pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e
cognitivo do outro para ‘compreender do interior’ as atitudes e os
comportamentos, o sistema de idéias, de valores, de símbolos e de mitos
[...] A escuta sensível reconhece a aceitação incondicional do outro. Ela
não julga, não mede, não compara. Ela compreende sem, entretanto,
aderir às opiniões ou se identificar com o outro [...] (BARBIER, 2002,
p.94).

Consideramos

esses

enfoques

metodológicos

como

de

fundamental

importância para o sucesso de nossas abordagens, pois permitiram a possibilidade de
conhecermos mais de perto e compreendermos a constituição do universo real e simbólico
da comunalidade.
Consideramos que tais perspectivas, quando igualmente aplicadas ao processo
de ensino-aprendizagem da comunalidade dentro da escola, podem contribuir
sobremaneira no processo de escolarização de nossas populações.
Acreditamos que é tarefa para os profissionais de educação que trabalham com
membros das comunalidades, conhecer de perto a constituição do universo real e
simbólico do qual o estudante faz parte e se apropriar das formas que caracterizam o
processo de elaboração e transmissão do conhecimento dentro da comunalidade, fazendo
do processo de ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar uma continuidade do que
acontece fora dele.

2.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE

2.2.1 Arkhé
Em nossos estudos, costumamos utilizar como categorias de análise as noções
de arkhé, comunalidade, territorialidade e sabedoria iniciática. Contudo, é importante
compreender que estas categorias intercambiam-se, complementam-se e se interpenetram.
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Na dinâmica populacional, as categorias

de arkhé, comunalidade,

territorialidade e sabedoria iniciática não estão dissociadas umas das outras: são
interdependentes, articulam-se entre si dando a vida, animando o conjunto, favorecendo a
força de coesão, dando origem a todo um repertório de valores e códigos que constituem o
ser por aquilo que ele é, que lhe dá modelos a imitar, ou exemplos a seguir. Arkhé,
comunalidade, territorialidade e sabedoria iniciática constituem instrumentos através
dos quais é possível compreender e traduzir as características identificadas na população
abordada.
Para apreendermos melhor a noção de arkhé, precisamos saber a que espaço, a
que lugar nos referimos, de que territorialidade estamos falando.
Se, em lugar da onça tivéssemos o emblema da Universidade, por exemplo,
um escudo vermelho e azul, com tochas representando o ensino, a pesquisa e a extensão, e
a flor de lis – símbolo das dinastias reais européias – saberíamos de que princípios
inaugurais, de que territorialidade, estaríamos falando.
Constatamos que estudos acadêmicos que têm como pretensão compreender e
“definir” as nossas comunalidades, fazem-no a partir de um prisma alheio aos referenciais
próprios da comunalidade. Daí surgem categorias como “análise diagnóstica”, “sanar”,
“imunizar”, “corrigir” possíveis desvios da “norma”, etc. Contudo, acreditamos que, para
traduzir as nossas comunalidades, é necessário que ergamos novos discursos e, em lugar
de recorrermos à semântica da medicina, da psiquiatria, podemos utilizar elementos da
linguagem teatral para melhor descrever as categorias com as quais estudamos e
caracterizamos a comunalidade.
Poderíamos compreender arkhé como a sinopse, o grande enredo;
comunalidade como a vivência, a dramatização deste enredo; sabedoria iniciática como a
forma através da qual a mensagem é elaborada e transmitida ao público; por sua vez,
territorialidade e temporalidade como o palco, o cenário da dramatização, a hora e o lugar
onde a dramatização acontece.
Nesta investigação, referimo-nos à onça suçuarana como elemento que
constitui e traduz com fieldade a arkhé das comunalidades de Sussuarana. Esta arkhé, este
princípio inaugural da comunalidade, encontra seu ponto de ancoragem na floresta, no
quilombo, no campo e se desdobra em atributos como um irreprimível querer viver, a
elaboração de estratégias para a sobrevivência e a capacidade de adaptação daqueles
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que, a semelhança de seus ancestrais, fundam um território próprio no qual são revividos e
enaltecidos os valores da ancestralidade.
Sobre a noção de arkhé, analisemos as contribuições de Narcimária Correia do
Patrocínio Luz (1994, p.49):

[...] palavra de origem grega que se refere tanto a origem quanto ao
devir, futuro, princípios inaugurais, que estabelecem sentido, força e dão
pulsão as formas de linguagem estruturadoras de identidades; princípiocomeço-origem; princípio recriador de toda experiência; gênese.

E, também, vejamos o que diz Muniz Sodré (1999, p.172): “[...] Arkhé designa
o princípio de qualquer ordenamento, um princípio que fala ao mesmo tempo da origem e
do fim dos entes e das coisas do mundo.”
Em nossa análise, apontamos a Onça Suçuarana como a arkhé, ou seja, o ponto
de ancoragem, a referência inaugural, o princípio fundador da comunalidade abordada.
Este princípio inaugural constitui-se num patrimônio, uma herança arcaica, o resultado da
experiência dos ancestrais que o ser traz ao nascer antes mesmo de começar a viver
(MAFFESOLI, 2005a). São experiências de tempos imemoriais que correspondem a
numerosas situações atuais. É também um saber iniciático.
Durante as nossas abordagens, foi-nos perguntado se a Onça Suçuarana era a
arkhé ou se representava princípios da arkhé da comunalidade. A indagação nos parece
um tanto redundante, porém a compreendemos como típica da forma como se estrutura o
pensamento dito “racional”, o qual pretende separar os acontecimentos dos atores que
deram origem ao próprio acontecimento. É a mesma coisa de dizer “... da comunalidade e
dos entes que a compõem...”, separando comunalidade das pessoas, como se a
comunalidade não fosse constituída das relações intersubjetivas entre seus entes.
Respondendo à indagação, a Onça tanto pode ser considerada arkhé da
comunalidade quanto referência através da qual a comunalidade se vê representada, isto é,
vê representados os valores que já possui ou que almeja para si.
Existe uma relação de reversibilidade entre a Onça Suçuarana, o Zé da Onça e
o corpo da comunalidade: os princípios enunciados através dos personagens são
referenciais expressos e sustentados pela comunalidade e constituem referenciais em torno
e através dos quais a comunalidade se sustenta, se reconhece e se expressa. É a arkhé, o
discurso inaugural, o princípio fundador e todas as elaborações derivadas dele que tecem a
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teia de relações intersubjetivas. É o pilar que dá sustentação, ergue e projeta a
comunalidade.
Ao narrar o conto do Zé da Onça e a Suçuarana, a comunalidade revive seus
princípios

inaugurais,

reintegra-se

a

um

tempo

mágico,

fabuloso,

afirma-se

existencialmente e tece o próprio porvir, procurando tomar de uma maneira mais
consciente as rédeas de seu destino, e não ter seu futuro sobredeterminado por demandas
outras que não refletem nem sustentam os modos da comunalidade.
Isso configura e traduz a arkhé, que não se resume pura e simplesmente a um
evento inaugural e eterno dado para sempre e transmitido de uma geração a outra, mas
como um princípio inaugural que se projeta no tempo e promove a coesão e a
continuidade, um princípio que se desdobra e se atualiza por se tratar de um sentido
imanente conferido a símbolos ativos na história comunitária (SODRÉ, 1999).

A Arkhé implica tradição sem tradicionalismo, não há propriamente
“transmissão” de uma mensagem absoluta, mas de interpretação da
dinâmica de transformação das formas existenciais do grupo e isso
ocorre devido a identificações individuais e coletivas com uma forma de
vida associativa entre mito e história, entre o visível e o invisível – a
Arkhé. A liturgia – cânticos, invocações, atos, distribuição hierárquica
de papéis (convencional, particular) com poder coesivo, porque estimula
representações identitárias concretas frente às abstrações de valor
universal. (SODRÉ, 1999, p.177-178).

Como aponta Narcimária Correia do Patrocínio Luz (1999, p.68) “[...] cada
civilização tem seus princípios inaugurais, e a partir deles estrutura seus valores
existenciais contemporâneos”, valores estes que permitem não só a auto-afirmação
existencial, como sua própria expansão e continuidade, em permanente diálogo com outros
referenciais de outras culturas.
Ao adotar e manter a Onça Suçuarana e o Zé da Onça como referencial
simbólico, os fundadores da comunalidade e seus descendentes, de forma consciente ou
não, presentificam a intencionalidade de dinamizar os princípios que estes símbolos
enceram.
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2.2.2 Territorialidade: o lugar de onde falamos

Em nossas reflexões sobre as políticas públicas e sobre o processo de
escolarização das nossas populações, costumamos utilizar a metáfora “casa grande,
senzala e quilombo” para assinalar a territorialidade sobre a qual nos referimos e a
territorialidade sobre a qual os paradigmas e valores do sistema de ensino estão
alicerçados.
Compreendemos a casa grande como o prolongamento das relações
patrimonialistas e coloniais que preservam e atualizam leis, normas, prescrições, discursos
e teorias que, em âmbito escolar, procuram imprimir modos e arquiteturas para territórios
que insistem em afirmar valores africanos; senzala, como o espaço de confinamento e
sujeição delimitado pelo colonizador; por sua vez, o quilombo é a territorialidade
autônoma, soberana, na qual são gestados e enaltecidos os princípios da identidade
própria, ancorada nos valores da ancestralidade e com o intuito de promover a
continuidade da herança africana (LUZ, N., 2001).
Como nos aponta Ana Célia da Silva e Edvaldo Boaventura (2000), o binômio
Casa-Grande/Senzala estabeleceu um modelo de sociedade desenvolvido a partir do
desrespeito sistemático da alteridade étnica. Por sua vez, como analisa Narcimária Correia
do Patrocínio Luz (2000), na função de afirmar e dar continuidade a valores do patrimônio
civilizatório africano nas Américas, temos, contemporaneamente, um Palmares simbólico,
reelaborado ao longo dos séculos, adaptando e reestruturando novas estratégias de
insurgência que se incorporam ao espaço urbano-industrial moderno e neocolonial.
Esse Palmares simbólico que pulsa e vive no século XXI não constitui a
antiga extensão territorial do interior de Pernambuco, da costa de Alagoas e do interior dos
Estados da Bahia e de Sergipe. O Palmares simbólico, contemporâneo, consiste em
territorialidades paralelas alternativas ao Estado oficial, em comunalidades as quais o
poder disciplinador não pôde dividir, territorialidades onde são implantadas as formas
próprias de sociabilidade que alimentam o viver cotidiano, conservando um sentido
profundo de comunalidade, ancestralidade e continuidade existencial africana (LUZ, N.,
2001).
Não se trata de um Palmares militarmente organizado, mas uma ambiência na
qual são gerados formas e valores alternativos ao Estado oficial, capazes de promover a
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coesão e elaborações de mundo que nos motivam também a inaugurar, erguer novos
discursos educacionais para as nossas populações.

A arkhé kilombola indica modos e formas de superação do recalque e a
promoção dos valores transcendentes da civilização africana que marcam
e singularizam o Brasil. Insistimos novamente na possibilidade de
pluralização fincada na ambiência palmarina, que nos obriga a pensar na
ruptura com o espaço da “senzala” de uma educação unidimensional.
Pensemos que, para além do paradigma da “casa grande e senzala”, vimos
ao longo dos séculos nascer, expandir e afirmar-se territórios enriquecidos
pelo eidos e pela arkhé africana. (LUZ, N., 2001, p.25).

Em nossos estudos, compreendemos territorialidade como a dimensão espacial
na qual a comunalidade funda um território próprio com o intuito de dar continuidade aos
modos da comunalidade, que lhes são próprios e característicos da ancestralidade
(SODRÉ, 1999). Territorialidade é o palco, o cenário onde os processos inerentes à
dinâmica do ser e do existir acontecem com uma lógica espaço-temporal própria.
Territorialidade está intimamente ligada à noção de temporalidade, ou seja,
uma compreensão de tempo própria onde coexistem seres, elementos e acontecimentos do
passado remoto, do presente assim como de tudo aquilo que está por vir.
Essa dimensão espaço-temporal permite que um elemento próprio da arkhé
comunal, como um conto, por exemplo, ao ser recontado, possa ser revivido,
ressignificado, reinterpretado, enfim, com singularidade e com intensidade semelhante ao
momento em que foi contado pela primeira vez, quando se deu o acontecimento que o
originou (ELIADE, 2002). Todos os elementos da ancestralidade, assim como as
projeções de futuro, se presentificam e passam a tecer a trama do ser e do existir sobre o
mundo.
Ainda sobre temporalidade, como analisa Charles D’Almeida Santana (1998,
p.94), a cultura camponesa, “avessa” às formalidades escritas, encontrou em elementos
materiais do seu dia-a-dia índices para a construção de medidas de tempo: “[...] dias
santificados, chuva e seca, crescimento das plantas, possibilidades de trabalho e outras
mais.”
Essas formas próprias de se conceber o tempo são similares às interpretações
de Eliade sobre o tempo sagrado e o tempo profano e, ainda, as de Milton Santos ao versar
sobre as noções de espaço natural e meio técnico. Nestas duas noções apontadas por
Milton Santos, diferentemente do apanágio moderno que institui o meio técnico-científico-
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informacional, as atividades laborais, como no tempo sagrado ao qual se referiu Eliade,
estavam mais de acordo com os ritmos biológicos e com os ciclos da natureza.
Segundo Charles D´Almeida Santana (2001), essa temporalidade própria,
característica da vida campesina, efetua a contagem do tempo levando em consideração a
religiosidade, com o calendário de festividades litúrgicas, os fenômenos da natureza e os
elementos das atividades de plantio, colheita e criação. Este tempo não é definido como
dia, mês, hora, minuto, etc., mas a partir de elementos da vida cotidiana, tais como a
colheita do café, com períodos de florescência, com altura das mudas de fumo, com as
fases da lua ou, ainda, tomando como referência a altura de uma criança em relação à
outra, enfim. E ainda:

Como os lavradores não conseguiam referir-se a horas com precisão, o
tempo ganhava significado de totalidade, por exemplo, com o número
de caixotes-dia de café colhido, ou com várias atividades realizadas,
mensurando o tempo pela irregularidade dos ritmos de trabalho de cada
tarefa executada. (SANTANA, 1998, p.99).

O lugar de onde falamos, ou seja, a Sussuarana, não consiste própria e
restritamente, hoje, numa comunidade-terreiro, apesar da presença de inúmeras
comunidades-terreiro em seu território, nem numa comunidade remanescente de
quilombo. Ou seja, não se constitui em comunidade-terreiro ou remanescente de
quilombo, pelo menos não no sentido restrito dos termos, pois, para ser remanescente de
quilombo, seria necessário que o território e seus habitantes hoje fossem descendentes
diretos de um quilombo e de seus fundadores (ANJOS, 2000).
Contudo, a arkhé, os princípios inaugurais aos quais nos referimos e que
pulsam com força e potência no seio da comunalidade, encontra seu ponto de ancoragem
no terreiro e no quilombo. Por isso, apesar de não estarmos falando restritamente de um
egbé, ou seja, de uma comunidade-terreiro, nem de um remanescente quilombo,
utilizamos, de forma irrestrita, referências de autores que remetem a estas territorialidades,
pois acreditamos que tais referências traduzem com fidelidade a arkhé das comunalidades
abordadas, essa arkhé que é baiana, nordestina, campesina, negra, ameríndia, sertaneja
enfim.
Contudo, mais uma vez, devemos fazer as seguintes considerações: um terreiro
e um remanescente de quilombo não são territorialidades fechadas em si mesmas como
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muitos costumam acreditar, como já observamos em falas no meio acadêmico, mas atuam
como pólos de irradiação cultural. Como analisa Muniz Sodré (2005, p.91):

As práticas do terreiro rompem limites espaciais, para ocupar lugares
imprevistos na trama das relações sociais da vida brasileira [...] Uma
parte dos membros do “terreiro” [...] habita no local ou nos arredores do
mesmo, formando às vezes um bairro, um arraial ou um povoado. Outra
parte dos seus integrantes mora mais ou menos distantes daí, mas vem
com certa regularidade e passa períodos mais ou menos prolongados no
“terreiro”[...]

E, ainda, como aponta Juana Elbein dos Santos (2002, p.32-33):

[...] os limites da sociedade egbé não coincidem com os limites físicos
do “terreiro”. O “terreiro” ultrapassa os limites materiais (por assim
dizer pólo de irradiação) para se projetar e permear a sociedade global.
Os membros do egbé circulam, deslocam-se, trabalham, têm vínculos
com a sociedade global [...]

Consideremos também que a territorialidade que hoje é Nova Sussuarana era,
há pouco mais de meio século, uma roça de candomblé. O barracão, ou seja, a edificação
conhecida como terreiro, persiste, mas a roça deu lugar ao contingente populacional que
para lá se deslocou. E onde hoje é a Escola Municipal Novo Horizonte, no Fim de Linha,
bem no centro da territorialidade de Novo Horizonte, havia, na mesma época, “a casa de
sete janelas”, “construída de adobe e caiada de branco”, de acordo com os relatos de dona
Julieta Ferreira de Araújo.
As pessoas que hoje habitam as territorialidades de Sussuarana são originárias
de roças, ou seja, do trabalho no campo, de municípios do interior da Bahia e de demais
Estados da Região Nordeste. Muitos destes municípios, além de toda arkhé à qual nos
referimos, possuem ocorrência de comunidades remanescentes de quilombo em seus
territórios.
Maffesoli (2005b) considera os reagrupamentos contemporâneos como
recriações e justaposições de agrupamentos tradicionais, constituindo-se, portanto, num
recentramento comunitário.
De acordo com a análise de Joel Rufino dos Santos (1994), poderíamos
considerar nossas territorialidades como quilombos contemporâneos, caracterizados por
uma coesão interna e relativo distanciamento da sociedade oficial, podendo ser
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remanescentes de antigos quilombos ou, ainda, instaladas em “latifúndios decadentes” do
final do século XIX e início do século XX, e ocupados mais recentemente por grandes
contingentes populacionais, como é o caso de Sussuarana.
Rufino caracteriza um quilombo contemporâneo como uma “família
extensa”, de “parentesco real ou simbólico”, o que confere a estas territorialidades um
intrínseco e inequívoco ar de família. Aponta também como característica desta
territorialidade a “posse útil da terra”, com a propriedade comunitária repartida em
pequenas roças pelas famílias componentes, com cada chefe de família escolhendo
livremente o terreno que pretende roçar ou habitar. É um local onde se “instituem”
variadas formas de ajuda mútua e no qual se reelabora constantemente estratégias de
sobrevivência (SANTOS, 1994), ou seja, conjunto de maneiras adaptativas a situações
sócio-econômicas desfavoráveis, como pudemos identificar em nossas interações com a
comunalidade.

2.2.2.1 Ordem local e ordem global

Em nossas discussões sobre territorialidade e sobre identidade própria e local,
surgiu a necessidade de aprofundarmos discussões sobre o que significa este local, em
contraposição ao global.
Geralmente, somos levados a considerar o global como holístico, como algo
que encara as coisas sob uma perspectiva de totalidade, numa visão orgânica, de conjunto,
de que a ordem global propõe a igualdade de direitos a todos sem distinção e que isto
traria dias mais felizes para a humanidade, enfim. Por sua vez, o local seria fragmentado,
hegemônico, segregador e resistente a mudanças e às melhorias advindas dessa mudança.
Contudo, em nossa análise, observamos justamente o inverso: subjaz, no
paradigma da globalidade a noção de norma, de normalidade, de normatização das coisas,
do mundo, das pessoas. Algo é considerado “normal” por ser aceito e difundido por uma
hegemonia a qual se costuma denominar “civilização universal”, consistindo esse global,
portanto, na vitória dessa civilização universal sobre a cultura localmente modelada
(SANTOS, 2006).
Apple (2006) chama-nos a atenção para que observemos com cautela, com a
finalidade de que não sejamos seduzidos por discursos que visam implantar um novo
modelo de educação para todas as crianças, ou ainda a apelos para que retornemos a uma
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‘cultura comum’, haja vista que subjaz, nesta retórica, a finalidade de que todas as
crianças compartilhem dos valores de uma cultura comum, que em geral é a cultura do
grupo dominante, e não uma cultura comum a todos como geralmente somos levados a
acreditar, quando observamos tais determinações.
Apple (2006) afirma ainda que subsiste, no âmbito das escolas, uma
combinação única de cultura de elite e cultura popular. Esta combinação, ou cultura
comum, estaria longe de ser consensual, mas ocorre em meio a tensões e conflitos.
Segundo o autor, este global, este comum a todos, esta cultura comum a todos, refere-se,
geralmente, à imposição daquilo que um grupo, de natureza hegemônica, acredita. E, ao
referir-se aos efeitos desta “cultura comum”, o autor salienta:

Em vez de pessoas que participam na luta para construir e reconstruir
nossas relações educacionais, políticas e econômicas, somos definidos
como consumidores. Esse é um processo verdadeiramente excepcional,
pois considera as pessoas em grande parte como se fossem ou
estômagos ou receptáculos. Apenas usamos e reutilizamos o que está
disponível. Não criamos. Quem faz isso são outras pessoas. (APPLE,
2006, p.27).

Não criamos, sendo, portanto, “híbridos” e, conseqüentemente, inférteis,
infrutíferos.
O global passa a determinar o que pode ou não ser considerado normal. É a
normatização das coisas, do mundo, das pessoas. Nesta perspectiva, o global converte-se
numa unidimensionalidade totalizante que visa à homogeneização. Propõe igualdade para
todos, que todos se tornem iguais, “todos são iguais perante a lei”. Contudo, este todos
refere-se a todos os que se encaixarem nos padrões da normalidade emergente, todos os
que não se desviarem da norma. Todos que produzam “de acordo com os padrões de
qualidade esperados.”
Em contraposição a esse movimento, vem a ordem local que preza a
diversidade, a pluralidade. Espaço, lugar, residência, domicílio, doméstico, vizinhança,
parentesco, proximidade e, ainda, próprio, são termos de significado equivalente para
determinar essa ordem local. Esta noção de lugar consiste na de uma sede de resistência,
ainda que involuntária, ante a pretensão de vitória da civilização universal sobre culturas
localmente modeladas (SANTOS, 2006).
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Diferentemente da ordem global, que funda suas categorias numa perspectiva
externa ou superior à existência cotidiana, a ordem local funda seus parâmetros na
existência cotidiana. O “espaço global é desterritorializado”, no sentido que separa os
acontecimentos dos entes da ação. Por sua vez, “espaço local é reterritorializado”: é o
espaço comunal. (SANTOS, 2006).
O global procura dissolver em si as diferenças, tornar equânime. Já o local
refere-se ao princípio aglutinador movido por um irreprimível querer viver. Este
querer viver irreprimível mobiliza o ser a romper as algemas de uma organização
pensada a priori, desde fora, haja vista que a pulsão de vida não se submete eternamente
aos ditames de um utilitarismo programado.
Maffesoli (2006a) aponta para o fato de que, em nossas sociedades policiadas,
na qual se tenta impor institucionalmente a razão, a norma, como os locais onde o
irracionalismo e a agressividade se afirmam de maneira crescente, subsistindo, contudo,
outros espaços com suas lógicas próprias e nas quais o poder institucional de uma razão de
Estado não conseguiu se fixar. Não mais se reconhecendo na lógica racional do “deverser”, a comunalidade elabora continuamente suas estratégias de superação tanto indo na
contramão do que foi instituído quanto aproveitando-se de situações adversas para se autoafirmar.
Segundo a análise de Milton Santos (2006), a ordem global insere nos espaços
uma relação estruturada de maneira vertical, desorganizando intencionalmente a ordem
local em proveito próprio: “A informação unívoca, obediente às regras de um ator
hegemônico, introduz, no espaço, uma intervenção vertical, que geralmente ignora o seu
entorno, pondo-se a serviço de quem tem os bastões de comando.” (SANTOS, 2006,
p.257-258).
Assim sendo, a ordem global busca impor a todos os lugares uma única
racionalidade como norma. Por sua vez, os lugares respondem à ordem global através da
diversidade que lhe é característica, criando instrumentos para que se possa dialogar com
os modos de um meio-técnico-informacional de natureza seletiva e excludente que se
impõe (SANTOS, 2006).

Nessa união vertical, os vetores de modernização são entrópicos. Eles
trazem desordem aos subespaços em que se instalam e a ordem que
criam é em seu próprio benefício. E a união vertical – seria melhor falar
de unificação – está sempre sendo posta em jogo e não sobrevive senão
à custa de normas rígidas. Mas os lugares também se podem fortalecer
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horizontalmente, reconstruindo, a partir das ações localmente
constituídas, uma base de vida que amplie a coesão da sociedade civil, a
serviço do interesse coletivo. (SANTOS, 2006, p.287- 288).

Esses outros espaços são constituídos de uma ordem local, própria, a qual parte
do pressuposto de que o Todo é constituído através da interação significativa das partes
que o compõem. O global considera que fazemos parte de uma teia, contudo as intenções
que estão para além das aparências de seus discursos, parecem propor que a teia seja uma
outra coisa diferente dela própria: uma rede de relações, de interações na qual cada parte é
importante pelo que é e pelo que representa, e é isto que caracteriza uma teia. Contudo, as
conseqüências do global contribuem para o “desfazimento” dessa teia de interações ao
propor transformar a diversidade numa unicidade.
Se o Todo existe em função da interação de suas partes e se não há partes com
que interagir, se o Todo se constitui no mesmo, se não há diferenciação nele, como haverá
interação? Interação com o mesmo? Interação consigo mesmo? Voltamos aos princípios
narcísicos, da lenda grega de Narciso, que desprezava o contato com o outro para admirar
constantemente a sua imagem refletida no espelho d´água.
Esse princípio narcísico característico da tendência globalizante acontece
quando, em vez de se encarar Sussuarana sob o seu próprio prisma, de afirmá-la para além
de suas fronteiras e legitimá-la pelo valor de seus referencias próprios, deseja-se adequá-la
aos novos paradigmas, querendo, de acordo com voz corrente na territorialidade, por
exemplo, substituir o nome do bairro por um outro, mais adequado ao caráter cosmopolita
da terceira maior capital do País, a primeira das Américas (na visão do colonizador, é
óbvio), dizendo que o termo Sussuarana é muito tribal, do mato, atrasado (no sentido de
que não se chegará ao que se concebe como “desenvolvimento” com um nome como este)
e que sua rima produz cacófatos. Esta é a tendência globalizante, que quer nos
compreender e etiquetar a partir de pontos de vista alheios a nossa realidade.
E aqui mostramos que, a partir da rima de Sussuarana, não se produz cacófato
coisíssima nenhuma: as crianças da comunalidade compuseram rimas belíssimas, tais
como:

Zé da Onça inventou/De caçar uma onça parda/Logo, logo a matou/Isso
não teve muita graça/Mas logo se originou/Do roçado uma praça.

E:
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Sussuarana/Você é o meu bem-querer/Não me canso de você/Mora no
meu coração/Embora eu more em você/Desse tempo de emoção/Eu nunca
vou me esquecer.

E mais:
Onça suçuarana/Seja parda ou pintada/Pode estar abandonada/Mas
carrega a alegria/Seja noite ou seja dia/Resplandece a alegria.

E ainda:
Um ditado logo diz/Quem não tem cão/Caça com gato/Mas José
Inocêncio não caçou/Achou e matou/A onça suçuarana/Que em extinção
ficou.

E observamos aqui uma incompreensão sobre o que é ou o que deixa de ser
cosmopolita: cosmopolita serviria para designar aqueles ou aquilo que consegue se adaptar
aos mais diferentes territórios, nas mais diferentes culturas, mas não no sentido de uma
alienação, de uma denegação de si mesmo, de seus referenciais, mas de permanente
diálogo com diferentes referenciais sem se deixar de ser o que é. Algo semelhante com a
população que hoje habita em Sussuarana, originária de diferentes territorialidades,
contudo, com referenciais em comum, transplantados e recriados numa nova
territorialidade que encerra, em si, um conjunto sintetizado e ampliado destes referenciais.
Como se deu em nossa capital, poderíamos também inferir que os referenciais comunais
podem ser transplantados e recriados nas mais diferentes territorialidades com as quais a
nossa população pudesse estabelecer contato.
Cosmopolita também é o que reúne em si qualidades o tornam comum a
diferentes regiões do planeta. Analisando sob esta perspectiva, é até um contra-senso dizer
que o termo sussuarana não é cosmopolita se considerarmos que o animal que carrega esta
denominação habita nas mais diferentes partes do globo. Devemos, portanto, ficar atentos
para com toda uma retórica, que é utilizada com a finalidade de se afirmar justamente o
oposto da realidade e do que podemos imaginar.
No que tange ao universo educacional, Perrenoud (2006a) observa que o
modelo global serve de refúgio para aqueles que não querem assumir responsabilidades ou
negociar sua autoridade, haja vista que o local exige envolvimento e, para isto,
proximidade.

Também ressalta que, numa perspectiva local, “[a] cultura de uma
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comunidade evidentemente fornece categorias que ajudam os indivíduos a estruturar suas
representações” (PERRENOUD, 2001a, p.171).
Ou seja, uma perspectiva curricular voltada para contemplar uma cultura
localmente modelada permite abordagens que auxiliam os indivíduos a estruturar suas
representações. De acordo com a análise de Maffesoli (2005a, p.101), um grupo se
constitui a partir de um lugar:

Somos, antes de mais nada, de um lugar. De um lugar que nos
ultrapassa e cuja forma nos forma. De um lugar que se constitui por
sedimentações sucessivas e que conserva a marca das gerações que a
modelaram e, com isso, se torna patrimônio. Todas as coisas pelas quais
o lugar se torna lugar. Ele nos une aos outros e prevê a informação
necessária a toda vida em sociedade.

E esse lugar oferece imagens formadoras através das quais diversas
comunidades se agregam (MAFFESOLI, 2005b). Por sua vez, ao considerar a modelação
do currículo, observa Perrenud (2001, p.22):

O currículo está sob o controle da sociedade global ou local e, nesse
nível, há limites para a ação: não podemos reduzir indefinidamente a
distância entre os alunos carentes e a norma escolar, ou então baixarmos
o nível e estimularmos o desenvolvimento de escolas de excelência no
setor privado e recriarmos, assim, as desigualdades que queríamos
combater.

O local caracteriza-se tanto por sua existência corpórea quanto por sua
existência relacional, assim sendo ele existe e se distingue de outros espaços (SANTOS,
2006).
A ordem local estabelece o que Maffesoli denominou de determinação de
residência, recentramento no território e, ainda, recentramento comunitário. Este
rencentramento comunitário pode assumir diferentes formas (bairros, tribos, seitas,
lugares de vida, etc.) podendo ser territorial, de fato, ou ainda investir num território
simbólico (MAFFESOLI, 2005b) consistindo num instrumento de defesa contra
intervenções que pretendem etiquetar, que desejam imobilizar as formas diáfanas da
existência sob um conceito unívoco (MAFFESOLI, 2005a).
Essa determinação de residência, esses locais emocionalmente vividos consiste
em lugares onde se “[...] é possível reconhecer-se a si próprio, ao se identificar com os
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outros, lugares onde, sem se preocupar com o domínio do futuro, ordena-se seu presente,
lugares, enfim, onde se elabora essa forma de liberdade intersticial, em ligação direta com
o que lhe é próximo e concreto.” (MAFFESOLI, 2005b, p.173).
Maffesoli considera os reagrupamentos contemporâneos como recriações e
justaposições de agrupamentos tradicionais, constituindo-se, portanto, num recentramento
comunitário (MAFFESOLI, 2005b).
Todavia esse recentramento comunitário não consiste num isolamento:
segundo a descrição de Maffesoli (2005b), o espaço vivido não se trata de um refúgio para
um individualismo friorento e imóvel, e sim numa base a partir da qual se vai operar
excursões, “saídas” que vão sedimentar as estruturas de uma nova sociedade.

[...] o recentramento no território não significa, de modo algum, um
fechamento hermético para com o outro, muito pelo contrário. É, pura e
simplesmente, uma outra maneira de colocar as relações simbólicas que
constituem toda sociedade. [...] o território seria a base de que nos
asseguramos, antes de partir ao encontro dos outros. Pode também
servir de lugar de recesso, de necessidade. (MAFFESOLI, 2005b, p.99).

Em nossas discussões, houve quem se referisse a comunidades-terreiro como o
Ilê Axé Opó Afonjá, da antiga roça de São Gonçalo, no Cabula, em Salvador, como
comunalidades “muito fechadas, mas que também não estavam imunes” (termos da
medicina, do Estado Terapêutico) às influências do entorno. Foi necessário visitar o Ilê
Axé Opó Afonjá para saber se era tão fechado assim e, estando lá, pôde-se deparar
justamente com o inverso. E, ainda sobre esta afirmativa, devemos perguntar-nos até que
ponto o entorno está “imune” as influências de comunalidades que constituem pólos de
tessitura e irradiação cultural, de identidade, de uma ou mais culturas específicas em
constante relação dialógica com as outras?
Esse espaço vivido do qual nos fala Maffesoli também constitui referência nos
trabalhos do célebre geógrafo Milton Santos. Na obra A Natureza do Espaço, Milton
Santos (2006) traz a noção de espaço como um sistema de valores materiais e imateriais
em permanente transformação, uma síntese provisória entre formas espaciais e dinâmicas
societais.
O espaço constitui-se num conjunto indissociável de elaborações de ordem
material, de relações intersubjetivas, de processos de significação e de interações pessoais
e coletivas com o meio natural que dão origem a um cenário único no qual a história se
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desdobra. É um conjunto de elaborações de ordem material (ocupação, construções,
serviços, infra-estrutura, etc.) organizadas segundo uma lógica de instalação das coisas e
utilizadas segundo uma lógica própria de realização de ações que se confundem com a
lógica da história, à qual o espaço assegura a continuidade. Estas elaborações e interações
seriam os impactos da ação pessoal ou coletiva sobre o meio e vice-versa, ocupação,
construções, relações intersubjetivas, enfim, uma conjunção específica de processos de
ordem material associados a processos de significação (SANTOS, 2006).
Assim sendo, espaço físico e espaço vivido constituem uma conjunção
específica de processos de ordem material associados a processos de significação que
fazem do espaço físico, ou seja, da configuração territorial geográfica, um espaço vivido,
uma territorialidade, uma comunalidade. Vai muito mais além da noção de substituição
de um meio natural por um meio artificializado, mesmo que haja alterações significativas
neste entorno natural com a implantação sistemática de recursos materiais, tecnologias,
infra-estruturas, etc. (SANTOS, 2006). O que diferencia o espaço físico do espaço
emocionalmente vivido é justamente a força de vida que o anima, que transforma o
território

em

territorialidade

e,

conseqüentemente,

numa

comunalidade,

uma

territorialidade que se constitui em palco das relações intersubjetivas e resultado das
interações pessoais e coletivas com o meio.
Como nos aponta Milton Santos (2006) a configuração geográfica pura e
simplesmente não caracteriza a noção de espaço, já que a realidade da configuração
territorial geográfica advém da sua materialidade, ou seja, de sua existência material
própria. Por sua vez, o espaço reúne a materialidade e a vida que o anima. A existência
real do espaço se dá através das interações dos indivíduos uns com os outros e com o
território.
É o espaço vivido em comum. É o espaço onde “coexisto com os outros que
me constituem pelo que sou” e com uma multiplicidade de possibilidades; um espaço no
qual circulam as emoções, os afetos, os símbolos. Este espaço é onde se inscreve a
memória coletiva e se permite fomentar a identidade a partir de processos identificatórios
e desenvolvimento da noção de pertencimento (MAFFESOLI, 2005b).
Essa vida que anima o espaço, ou a comunalidade, é que transforma o espaço
físico da configuração geográfica em espaço vivido ou em espaço emocionalmente vivido.
É a comunalidade que habita o território e, ao mesmo tempo, “se confunde” com esta
territorialidade, que transforma este espaço físico num espaço vivido. Este espaço vivido
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constitui lugares de sociabilidade, repletos de afetos e emoções comuns consolidados pelo
cimento cultural (MAFFESOLI, 2005b).
Esses lugares emocionalmente vividos evidenciam uma ordem simbólica
constituída ou em formação: “Lugares que são invertidos, lugares que, de algum modo
mais ou menos público, são marcados, lugares onde se rabisca a sua presença”.
(MAFFESOLI, 2005b, p.270). E ainda: “É o corpo social que compõe a partitura, é
preciso seguir o seu compasso.” (MAFFESOLI, 2005a, p.16). As coisas e as pessoas são o
que são, procedendo e organizando-se de acordo com as disposições que lhes são próprias.
Assim, para Maffesoli (2005a) em vez de desejar encerrá-las num conceito, é interessante
acompanhar a energia interna que está sendo mobilizada em tal propensão.
Como vimos, a territorialidade, que abriga e ao mesmo tempo se confunde
com a comunalidade, é que é o placo, o cenário, de relações intersubjetivas que
configuram e propiciam a elaboração e a transmissão do saber incorporado. Em
contraposição à estrutura do pensamento característica da Modernidade, a cultura
localmente modelada tende a conceber e valorizar as visões empíricas de mundo, o saber
incorporado ou sabedoria iniciática, como denominamos, e a territorialidade constitui
palco, que gera a ambiência propícia para que as ações próprias deste saber incorporado
aconteçam.

2.2.3 Comunalidade e identidade

A noção de comunalidade utilizada em nossas reflexões está ligada a um
conjunto de redes de alianças comunitárias que instituem formas próprias de afirmação e
expansão existencial de um contínuun civilizatório (SANTOS, 2001).
Comunalidade consiste numa rede de alianças, na solidariedade interativa,
numa inter-relação recíproca e contínua entre membros de um agrupamento humano e
aquilo que lhes há de comum. Logo, o que há de comum se constitui em um bem comunal,
num patrimônio imaterial, num legado, herança, o que permite a continuidade.
Enquanto a territorialidade é o palco das vivências, a comunalidade é o
processo de vivências ocorrendo.
Maffesoli (2005b) nos fala que, além das simples causalidades racionais,
subsiste um forte desejo de estar-junto que, mesmo não-consciente, não deixa de ser
poderoso.
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De acordo com a análise de Muniz Sodré (1999, p.210), a comunalidade se
caracteriza por:

[...] um nome próprio coletivo, um mito de linhagem comum, memórias
históricas partilhadas, um ou mais elementos diferenciadores de cultura
comum, associação a uma terra natal específica e um sentido de
solidariedade em setores significativos da população.

Maffesoli (2005b, p.85) caracteriza como sendo próprio da natureza humana
por um lado pôr em comum seus afetos e, por outro, celebrar essa comunalização: “As
refeições, as festas, as procissões, são, sabidamente, um modo de dizer o prazer de estarjunto [...]”, frisando que há diferenciações que os afastam, mas que também há
semelhanças que os aproximam.
A experiência comunal, como o próprio nome já diz, é a experiência
compartilhada. A comunalização promove a religação que, segundo Maffesoli (2005b,
p.76), consiste no “[...] que me liga a outros, o que faz com que, junto a outros, eu tenha
confiança no mundo que partilhamos.”. E, ligado a outros, cada um vive a felicidade de ser
plenamente si próprio. “É, de certo modo, o retorno de uma perspectiva mítica e
simbólica. Mítica, pois aproximando-se de sua etimologia, isso restaura a cadeia de união,
a divisão de uma conivência de iniciados; simbólica, pois são mantidos juntos os diversos
componentes da pessoa.” (MAFFESOLI, 2005b, p.325).
A comunalidade está presente nas formas próprias de se lidar com o outro.
Está presente no compadrio, no companheirismo, na camaradagem, na integração nos
momentos de descontração e ludicidade, nos infortúnios, enfim. A comunalidade origina e
mantém a unidade do grupo e o sentimento de pertencimento, o princípio de um por todos
e todos por um.
[...] a comunidade oferece a descrição das operações identificatórias
(diferenciação e assemelhamento) que constituem tanto os grupos afins
(parente, vizinhos, conterrâneos) quanto os estrangeiros. Produções
ilusórias (convenções, mitos, sonhos, imagens) fundam tanto a cultura
como a comunidade. (SODRÉ, 1999, p.210).

Ainda de acordo com Muniz Sodré, observamos que a comunalidade se
caracteriza pela relação de interdependência entre os seus membros, relação construída a
partir de laços de consangüinidade, etnia, território, religião ou projeção consensual. Sodré
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ressalta que tal forma de organização societal provocava certa aversão aos iluministas e
liberais pelo fato de, como o indivíduo se encontrava ligado a estruturas tradicionais e
consideradas mais estáveis e, até, supostamente divinas, estar menos sujeito ao processo
de “transformação libertadora” que preconizava a Modernidade (SODRÉ, 1999, p.204).
Comunalidade caracteriza-se também por ser um horizonte simbólico de
relações definidas por vínculos afetivos profundos e no qual predomina a vontade orgânica
coletiva advinda de princípios de natureza ética e cosmológica voltados para orientar as
ações humanas de forma integradora e consensual (SODRÉ, 1999).
A comunalidade se consolida na medida em que são estabelecidas formas
próprias de comunicação entre os seus agentes, formas as quais abrigam em si rico
repertório de códigos, valores, posturas e relações simbólicas que configuram uma
identidade.
A noção de comunalidade está alicerçada em princípios que ultrapassam a
simples vontade individual sem que, para isso, seja necessário atentar conta esta vontade.
Embora a orientação das vontades individuais possa exercer papel coibitivo, no seio da
comunalidade, esta orientação não deixa de ser aberta e dinâmica, dando espaço à criação
e à adaptação.
É na comunalidade que se forja a identidade própria e coletiva, identidade que
aproxima indivíduos e grupos humanos por semelhanças e diferencia por singularidades,
peculiaridades, idiossincrasias. Nela são oferecidos modelos identificatórios. É onde se dá
a valorização da coletividade e o lugar onde se desenvolve o sentimento de pertencimento
que possibilita novas religações constitutivas (MAFFESOLI, 2005b). É nesta ambiência
que se promove a integração dos membros de uma territorialidade e, concomitantemente a
isto, a coesão grupal.
Na comunalidade, o corpo da pessoa se assemelha ao corpo da comunalidade,
ou seja, o ser individual coincide com o grupal, por definir-se a partir de valores
identitários oriundos de uma arkhé (SODRÉ, 1999). Nela, o indivíduo é semelhante ao
grupo a que pertence e o grupo se distingue de outros grupos, ainda que haja
características que os aproximem. Como analisa Muniz Sodré (1999, p.221): “A
comunidade é um foco gerador de modelos, de operações de relacionamento e também de
apelos à memória da experiência de respeito e acolhimento concretos à singular
diversidade dos modos de ser do povo”.
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Referindo-se ao processo de construção da identidade dentro da comunalidade,
Sodré (1999) considera que a constituição psíquica do ser depende da força de
continuidade do grupo ao qual o mesmo pertence, de modo que cada indivíduo configurase como lugar num território ao mesmo tempo singular e social, haja vista que o processo
de construção de identidade é algo que se dá historicamente (e não de maneira natural),
sendo tensional e contraditório entre o singular e o universal.
Sobre a identidade, Ricardo Franklin Ferreira (2000, p.46) observa que esta é
formada a partir das referências em torno das quais o indivíduo se auto-reconhece: “São
referências em torno das quais ele organiza a si mesmo e a sua relação com o mundo,
coletivamente compartilhadas, tanto no nível consciente quanto inconsciente”. A
identidade está em constante transformação e é constituída a partir da relação do ser com o
outro. Considera-se que a identidade não é algo construído exclusivamente de uma
unidade, mas algo que constitui ao mesmo tempo uma unidade e uma multiplicidade
(FERREIRA, 2000) num processo o qual permite o reencontro consigo mesmo no outro.

O processo complexo da construção da(s) identidades(s) se estabelece
de forma diferenciada de indivíduo para indivíduo e de grupo para
grupo, a partir das contingências históricas favoráveis ou desfavoráveis,
sem falar nos processos conflituosos que geram estratégias de
preservação étnica, provocadas pelas lutas locais, nacionais e
internacionais. (ATAÍDE, 2003, p.88).

Segundo Stefânie Loureiro (2004), a noção de identidade está originalmente
relacionada ao fato de a pessoa ser a responsável pela construção de sua própria história e
que, ao se discutir identidade, não se pode separar o desenvolvimento pessoal da dimensão
comunitária, haja vista que o que se concebe como identidade é um processo que se
estabelece e se desenvolve a partir de interações com o meio, envolvendo aspectos
pessoais, sociais e históricos em constante construção, estruturando-se à medida que há
uma valorização de si mesmo e de seu grupo de pertencimento.
Segundo a autora, identidade própria pode ser caracterizada como a
representação que o ser individual tem e faz de si mesmo (LOUREIRO, 2004).
Ao citar Erikson (1969), Loureiro argumenta que a identidade se manifesta a
partir de três modalidades que se inter-relacionam: a identidade pessoal, a identidade
social e a identidade do Eu.
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A identidade pessoal se estrutura a partir da forma como a pessoa internaliza
as experiências vividas; a identidade social surge à medida que o ser se relaciona com
setores cada vez mais amplos da comunidade, configurando-se nos papéis desempenhados
pelo indivíduo dentro dela; por sua vez, a identidade do Eu seria um sentimento de amor
próprio, diferente do narcisismo, originado a partir da consciência de que o ser está-se
desenvolvendo de forma satisfatória e de maneira integrada com a coletividade. A
identidade do Eu parte de princípios que se originam e que, ao mesmo tempo, conduzem
à auto-aceitação, à noção de pertencimento e à auto-estima, sentimentos capazes de
combater efeitos deletérios de estereótipos projetados por ideologias vigentes. Neste
sentido, Loureiro (2004, p.56) aponta que:
[...] se a pessoa mantiver uma relação autêntica consigo mesma,
congruente com a sua experiência organísmica – o que implica uma
relação positiva também com o seu grupo de origem e uma visão crítica
da realidade – não se identificará com estereótipos criados para o seu
grupo étnico e as suas relações com os outros tendem a ser simétricas.
Ou seja, a pessoa tende a não aceitar ocupar um lugar de menos valia
nas relações sociais, por pertencer a esta ou aquela etnia.

Loureiro faz diferenciação entre identidade e identificação: afirma que a
identificação é fundamental no processo de construção da identidade. Contudo a
identidade não é o somatório das identificações. As identificações revelariam como se
estruturou o processo de construção da identidade (LOUREIRO, 2004).

2.2.4 Sabedoria iniciática

A sabedoria iniciática consiste em formas próprias de elaboração e
transmissão

do

saber

de

uma

comunalidade

(LUZ,

M.A.,

1995;1996;

BARROS;TEIXEIRA, 1998; SODRÉ, 1999; MOURA, 2001; THEODORO, 2001;
SANTOS, J., 2002; MAFFESOLI, 2005b). Consiste numa arte de bem viver, de se lidar
bem consigo, com o outro e com o universo em torno, um terreno fértil sobre o qual
floresce todas as pequenas criações que constituem a vida cotidiana.
É o elemento dinamizador da arkhé, pois permite que conhecimentos e valores
de uma tradição comunal, pautada na observação e participação contínuas, possam ser
passados e imortalizados ao longo das gerações.
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Esse processo dinâmico de ensino-aprendizagem está alicerçado nas
experiências da vida comunitária e tem por finalidade permitir que as crianças e jovens,
assim como todo aquele que pleiteie uma inserção nos modos de vida da comunalidade,
tenham condições e possibilidade de dar continuidade à comunalidade, mantendo suas
características e sua identidade étnico-cultural.
Maffesoli (2005b) nos fala de saber incorporado, um processo que abrange o
sensível, as emoções, as imagens, os afetos, enfim, numa organização própria, peculiar
que, a primeira vista, numa visão desde fora, pode aparentar ser desordenada e caótica.
Entretanto se caracteriza por sua profundidade a amplitude de visão promotora de
conhecimento empírico cuja fonte de acesso é a experiência.
O saber iniciático é um saber que difere das formas de explicar os fenômenos e
estruturar o conhecimento característico da racionalidade. Privilegia construir o
conhecimento trilhando o caminho “incerto” do imaginário, sem uma preocupação
imediata com possíveis resultados. É um saber que deixa o desvelar aos cuidados do
investigador, que passa a compreender, por si mesmo e para si mesmo, o que é necessário
descobrir. No saber iniciático, estabelece uma sinergia entre a razão e os sentidos, procura
construir uma ponte entre o sensível e o inteligível, encontrar o equilíbrio entre intelecto e
afeto. O sensível, a paixão, a emoção, o sentimento, o afeto, enfim, exercem papel
privilegiado (MAFFESOLI, 2005a).
Em contraposição à estrutura do pensamento característico da Modernidade,
Maffesoli (2005a) ressalta que a sabedoria relativista do saber incorporado, concebe que
nada é absoluto, que não há verdade geral, mas que todo saber é parcial e só tem sentido
quando entra em relação com outros saberes. O saber incorporado leva em consideração a
imprevisibilidade, a incerteza, a efervescência, o insólito e o não-racional, coisas
incontroláveis e imprevisíveis, todavia não menos humanas.
Observa ainda que o saber incorporado propõe uma organicidade, transgressora
da unidimensionalidade moderna, concebendo uma multiplicidade de “razões” sutis, capaz
de perceber a força interna que mobiliza cada fenômeno (MAFFESOLI, 2005a).
No artigo "Sassanhe: o cantar das folhas e a construção do ser", o antropólogo
José Flávio Pessoa de Barros e a professora Maria Lina Leão Teixeira argumentam sobre a
função e a importância das comunidades quilombolas e das comunidades-terreiro como
extensões dos Estados africanos nas Américas e, assim sendo, núcleos de resistência
política, reagrupamento, reterritorialização e afirmação existencial das nações africanas e
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seus descendentes (assim como de outras etnias), geralmente associadas a práticas e
relações sociais hierarquizadas e marcadas pela religiosidade.
Todavia, a inserção em uma dessas comunidades não significa apenas a
participação em cerimônias ritualísticas, mas também o desenvolvimento de toda uma
conduta social: os "laços de parentesco" não são marcados apenas pela consangüinidade,
estendendo-se igualmente àqueles que se incorporam ao grupo, e as tarefas são
socialmente distribuídas levando em consideração as ocupações e as habilidades de cada
um.
Neste processo o conhecimento é produto da vivência de um processo
iniciático que supõe uma relação interpessoal, intersubjetiva entre aquele que ensina e
aquele que aprende. Os que aprendem são incentivados a observar a conduta daqueles que
sabem e a serem diligentes no cumprimento das tarefas, estando de “olhos e ouvidos
alertas”.
Esse saber iniciático é pautado, portanto, na observação e na participação
contínua. É através dele que se dá a inserção paulatina dos aspirantes ao modo de vida da
comunalidade. É uma forma de estruturar o saber que, como aponta Maffesoli (2005a),
privilegia a intuição, compreendendo-a não apenas como uma qualidade psicológica, mas
como uma forma de antecipação e um saber sedimentado a partir das experiências
ancestrais.
Neste estudo, vimos que o processo de construção da identidade é algo que se
dá historicamente. Só pelo fato de se nascer e morar em um determinado território, isto
não confere naturalmente este ou aquele comportamento ao indivíduo. Toda conduta
desenvolvida é fruto das interações da pessoa com o meio e dos impactos que o meio
exerce sobre a pessoa. Aquele que aspira integrar-se ao modo de vida de uma
comunalidade em algum momento, conscientemente ou não, toma o seu papel de
postulante, passando a integrar-se mais ativamente à vida da comunalidade e a
desempenhar o papel que se espera dele (BARROS;TEIXEIRA, 1998).
A construção do conhecimento se dá de forma viva, direta, e não apenas
através da leitura em nível consciente e intelectual: “A transmissão carrega a experiência,
o hálito, a história pessoal, os gestos, a respiração, dos mais antigos aos mais novos, de
geração a geração.” (SANTOS, J.,2002a).
Assim sendo, a necessidade da presença e participação do outro, do cultivo das
emoções, da afetividade, da sensibilidade é fundamental. O princípio básico da
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comunicação é constituído por esta relação interpessoal e a elaboração do conhecimento
está veiculada numa complexa trama simbólica em que o oral constitui um dos elementos
primordiais e privilegiados (SANTOS, 2002b, p.51).
Na sua abordagem, Maffesoli (2005b) compara a sabedoria iniciática a um
escrínio onde se vão anichar as diversas modulações do estar-junto, estando intimamente
ligada à noção de territorialidade, haja vista que a territorialidade constitui palco para as
vivências integrantes e derivadas deste saber. Ou seja, este processo de elaboração e
transmissão do saber precisa de uma ambiência propícia, de um espaço para acontecer, de
um local onde se manifestar, e esse local é a territorialidade.

O conhecimento e a tradição não são armazenados, congelados nas
escritas e nos arquivos, mas revividos e realimentados
permanentemente. Os arquivos são vivos, são cadeias cujos elos são os
indivíduos mais sábios de cada geração. Trata-se de uma sabedoria
iniciática. (SANTOS, J., 2002b, p.51).

A inserção paulatina do ser nos modos da comunalidade à qual este ser
pertence é o que permite a continuidade e a expansão dos valores desta mesma
comunalidade. Segundo Sodré (2005), o saber iniciático constitui um processo complexo
de entrada do indivíduo num ciclo de relações simbólicas fundamentais numa ordem de
arkhé.
A teia de relações que envolve o saber vai sendo construída e assimilada pouco
a pouco, ao mesmo tempo em que se proporciona a oportunidade de reflexão sobre a
necessidade de mudança, de adaptação, sempre que as circunstâncias o exigem para que a
comunalidade possa adaptar-se a novas condições exigidas no momento. O saber não é
algo pronto e acabado, estando constantemente suscetível a reafirmações e renegociações
(MOURA, 2001).
A transmissão dos modos da comunalidade é constantemente reinventada,
ressemantizada, reelaborada, permitindo a continuidade de seus modos, mas num diálogo
permanente com a sociedade envolvente através da negociação e renegociação contínua de
referenciais simbólicos dos quais a comunalidade se apropria constantemente para
ressignificá-los. O conhecimento da significação dos símbolos, de seus significantes e
significados, onde matéria, textura, forma e cor dos elementos combinados e articulados
entre si, realizam elaborações estéticas do existir, constituem a sabedoria iniciática.
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A sabedoria iniciática, enquanto processo de formação do ser, permite
despertar nas crianças e jovens o desejo de dar continuidade aos modos da comunalidade,
contudo ressignificando, ressemantisando, recriando, em face das exigências do presente.
A nova geração busca, com isto, se fazer presente e atuante, participando efetivamente,
dando sua contribuição sem, contudo, desrespeitar a ancestralidade (MOURA, 2001). O
mais velho é respeitado pela ancestralidade, que lhe conferiu experiência e sabedoria. Por
sua vez, os mais novos são celebrados por representarem a continuidade dos modos da
tradição em face dos novos enfrentamentos.
Essa forma de ensinar e de aprender característica da vida em comunalidade,
de caráter intrinsecamente formador, encontra obstáculos para que possa ser legitimada em
outros espaços, como no âmbito escolar, por exemplo, haja vista que a escola privilegia
conhecimentos, modos, tradições e crenças que estão distantes desta forma de elaboração e
transmissão do saber.
Como analisam brilhantemente os autores estudados, a experiência educativa
das comunalidades leva em consideração os valores de sua própria história, enquanto, na
escola, os valores de uma cultura dominante são impostos como modelo único a ser
seguido e sem fazer qualquer referência às historicidades vividas e aprendidas pelos
estudantes em seu contexto de origem. Assim sendo “[...] a educação formal desagrega e
dificulta a construção de um sentimento de identificação, ao criar um sentido de exclusão
para o aluno, que não consegue ver qualquer relação entre os conteúdos ensinados e sua
própria experiência durante o desenvolvimento do currículo [...]” (MOURA, 2001,p.64).
A sabedoria iniciática, enquanto processo de transmissão internalizada, como
aponta Moura (2001), ou saber incorporado na visão de Maffesoli (2005b), proporciona
ao ser um sentimento de pertencimento, necessário para uma construção positiva de sua
identidade e de sua auto-estima, permitindo que o conhecimento seja transferível, como
apontou Perrenoud (2000), possibilitando, assim, que crianças e jovens, assim como todo
aquele que postula inserção aos modos de uma comunalidade, recriem os valores das
gerações passadas e os apliquem em suas experiências cotidianas.
Na análise de Glória Moura (2001) vimos que a história transmitida na escola
privilegia apenas o registro escrito, quando se sabe que a história de outros grupos que não
os hegemônicos e toda história local, é sempre um relato oral, que só pode ser transmitido
pelos mais velhos aos mais novos, através das gerações. E, na análise de Tura (1999, p.9596): “Há um mundo muito vivo e atuante para além dos portões da escola e esse mundo é
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múltiplo, complexo, diverso [...] a cultura escolar se efetiva quando os sujeitos sociais se
apropriam desse ambiente cultural e o reelaboram no seu cotidiano”.
Acreditamos, portanto, ser um desafio para os nossos educadores o exercício
de se “apropriarem” desses elementos e dessas formas próprias de construção do
conhecimento para que se possa promover, no âmbito das escolas que atendem as nossas
comunalidades, situações didático-pedagógicas que espelhem as formas de se lidar com o
saber, que são características da comunalidade.
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3 SOBRE AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO CURRÍCULO
ESCOLAR

Para aprofundar nossas reflexões e análises sobre habilidades e competências
previstas pelo currículo escolar, consideramos importante elucidar sobre o que está em
pauta quando nos referimos a currículo, habilidades e competências e, ainda,
capacidades (o que dizer daquele que não adquirir esta ou aquela capacidade? Está
inabilitado?), ou seja, como estes elementos se originam, como se inserem no contexto
educacional e qual sua finalidade no processo de escolarização e de formação dos novos
entes sociais.
Para iniciar a nossa discussão, é interessante que observemos as contribuições
de autores como José Alberto Pedra e Narcimária Correia do Patrocínio Luz que atestam
como o nosso sistema de ensino está eivado de concepções que estabelecem a ligação
entre a escola e a economia, entre o processo de escolarização e o processo de produção.
Vejamos algumas orientações da “nova” Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de novembro de 1996. [...]
Título I/Artigo 1º; parágrafo 2º - “a educação escolar deverá vincular-se
ao mundo do trabalho e à prática social.”
Título II/Artigo 2º - “A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.”
Capítulo II sobre a Educação Básica artigo 22: “a educação básica tem
por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e estudos posteriores.”
Aqui se atualiza a meta secular de educação, ou seja, de um lado a ética
dos valores da revolução francesa em destaque a ideologia da cidadania
(aqui atualizada e em vigor desde o século XIX, a exemplo da Escola
Normal da Bahia); de outro uma política que visa intrinsecamente a
formação do sujeito produtor e consumidor, voltado para atender as
expectativas de um mercado de trabalho caracterizadamente de
subempregos, do ‘operário padrão’ e, sobretudo, submetida aos valores
do capitalismo industrial. (LUZ,N., 2001, p.29).(grifos nossos).

Com isso, observamos os valores nos quais estão ancorados o currículo do
sistema oficial de ensino brasileiro. Predominam expressões como “mundo de trabalho”,
“qualificação para o trabalho”, “exercício da cidadania” criando condições que visam
estimular na população infanto-juvenil à competitividade, ao individualismo, ao valor do
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ter em detrimento do ser, a acumulação de capital e a formação do sujeito produtor e
consumidor de bens e de serviços. Num processo de escolarização ancorado em
perspectivas como estas, o universo de saberes e valores próprios constituintes de nossas
populações não encontram ambiência propícia para se firmar.

E, de acordo com a análise de Pedra (2003, p.65):

Não será difícil perceber os conhecimentos previstos para a educação
nacional, se compulsarmos o texto final da LDB e buscarmos ali a letra f
do Art. 1º - Dos Fins da Educação: “o preparo do indivíduo e da
sociedade para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que
lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do
meio”. Ficaram definidos, então, como conhecimentos válidos: o
“científico” e o “tecnológico”.

É interessante salientar que esse “científico” e esse “tecnológico” não
comportam nem contemplam toda a capacidade de erudição e conhecimento de contínuos
civilizatórios outros que não os de grupos hegemônicos. Este conhecimento técnicocientífico está mais intimamente ligado a processos de produção e consumo em larga
escala.
Surge ainda a concepção de “exercício da cidadania”, concepção esta que
consiste na aquisição e execução de um conjunto de práticas de consumo. Como aponta
Apple (2006), a noção de cidadania fica reduzida a uma simples prática de consumo e,
para dar vazão a isto, no processo de escolarização, se estabelece uma íntima relação entre
o processo de ensino-aprendizagem e o processo econômico. Assim sendo, as pessoas são
encaradas como se fossem estômagos ou receptáculos, sendo definidas por aquilo que
adquirem e não por aquilo que são ou pelo que representam.
Pensar na cidadania como um conceito político significava que ser um
cidadão era participar da construção e reestruturação das instituições.
Ser um consumidor é ser um indivíduo que tem posses e que é
conhecido por seus produtos. Você é definido por aquilo que compra, e
não pelo que faz. Assim, o movimento sociológico e econômico que
redefine a democracia e a cidadania como sendo um conjunto de
práticas de consumo, e no qual o mundo é visto como um vasto
supermercado, tem hoje grande efeito sobre a educação. (APPLE, 2006,
p.255).
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Na sua obra A Natureza do Espaço, Milton Santos (2006) aponta que o
processo de industrialização mexeu com as relações de trabalho, com as relações sociais e,
conseqüentemente, nas concepções do ser e estar sobre o mundo. Milton Santos aponta a
existência de três meios com os quais as pessoas interagem: meio natural, meio técnico e
meio técnico-científico-informacional. No meio natural, o processo de produção e as
atividades laborais estão intimamente ligados aos ritmos biológicos e aos ciclos da
natureza. No meio técnico, observa-se a intervenção do homem neste meio natural,
contudo o processo de produção é centrado na família ou num pequeno grupo responsável
por todas ou boa parte das etapas de produção, não havendo a necessidade de uma
uniformidade no que diz respeito às técnicas de produção: o meio técnico possibilita uma
variedade de técnicas de produção para se fabricar um mesmo produto.
Por sua vez, o meio técnico-científico-informacional dissemina um tipo de
conhecimento que visa uma maior produção de bens e de serviços num espaço de tempo
cada vez menor. Com isto, muitas das técnicas de produção, tidas como artesanais ou
manufaturadas, são abolidas e dão lugar a técnicas de produção em larga escala. Ou seja,
passa-se a fabricar mais, mais rápido, em menos tempo, com economia de tempo, de
matéria-prima, para atender a uma maior demanda e visando mais lucro. O saber acerca de
algo se torna também específico, especializado, “descentralizado”, haja vista que cada
indivíduo ou grupo é responsável apenas por uma ou poucas etapas do processo produtivo.
Analisando as contribuições de estudiosos como José Alberto Pedra (1997) e
Tomás Tadeu da Silva (2004), constatamos que o que é compreendido como currículo,
depende precisamente da forma como este é definido por diferentes autores e teorias.
Apple (2006) ressalta que o que é concebido como currículo já é por si só, em
sua origem, uma semântica atrelada a procedimentos e técnicas empresariais e industriais.
Segundo o autor, ainda nos seus primórdios a principal preocupação dos profissionais da
área de currículo era o controle social. Currículo tornou-se um conjunto identificável de
procedimentos para a seleção e organização do conhecimento e da experiência escolar,
com base na eficiência, funcionalidade econômica e exigências burocráticas.
O termo currículo surge, na literatura educacional nos Estados Unidos, no
início do século XX, quando a industrialização toma impulso e a necessidade de mão-deobra impõe-se de modo definitivo (PEDRA, 2003). Entretanto, o termo currículo, no
sentido que lhe atribuímos hoje, só passou a ser utilizado em países europeus como
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França, Alemanha, Espanha, Portugal mais recentemente, sob influência da literatura
educacional americana (SILVA, 2004).
O que se concebe como currículo nasce como objeto específico de estudo e
pesquisa nos Estados Unidos, num período marcado por movimentos imigratórios e pelo
processo de industrialização. Houve uma intensificação da necessidade de oferta e de
busca pelo processo de escolarização, principalmente das camadas menos abastadas da
população e, com isto, um impulso por parte dos profissionais ligados, sobretudo à
administração escolar, para racionalizar o processo de construção, desenvolvimento e
testagem dos processos que envolviam o ensino e a aprendizagem.
Na Nova York de 1850, quando o sistema de escolas públicas começou a se
solidificar cada vez mais, as escolas passaram a ser consideradas como instituições
capazes de preservar a hegemonia cultural de uma população “nativa”. A educação era a
maneira pela qual a vida, os valores, as normas e os benefícios econômicos dos poderosos
poderiam ser protegidos ante o impacto das correntes migratórias. As cidades estavam
cada vez mais sendo habitadas por imigrantes do leste e do sul da Europa e por negros
provenientes dos Estados rurais do sul. Esta diversidade era vista como uma ameaça à
cultura hegemônica norte-americana, centrada na pequena cidade assim como em crenças
e atitudes da classe média. A “comunidade” que os antepassados ingleses e protestantes
desta classe haviam criado, parecia estar se desagregando diante de uma sociedade urbana
e industrial em expansão. “As escolas podiam ser grandes motores de uma cruzada moral
para fazer os filhos dos imigrantes e negros serem como ‘nós’ ” (APPLE, 2006, p.106). O
sistema de ensino refletia a vontade daqueles que desejavam americanizar os hábitos dos
imigrantes. Contudo partiam do pressuposto de se americanizar somente os hábitos, mas
não o status dos imigrantes.
Ana Célia da Silva observa que o esforço em afirmar uma cultura equânime,
comum a todos, foi o processo utilizado pelos primeiros curriculistas na Nova York de
1850 para promover o consenso do sentir, do pensar e do agir dos negros, latinos e
imigrantes, cujas experiências culturais eram vistas como ameaça à hegemonia cultural
dos nativos descendentes de ingleses.

Alijado de sua história, da sua cultura, com uma imagem, cotidiano e
experiências representados de forma idealizada negativamente, o
‘outro’, o diferente, está apto a ser equalizado, homogeneizado, tornado
igual no sentir, pensar e agir, tornado instrumento passivo de repetição
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no ideal reprodutivista e imobilista do sistema autocrático. (SILVA,
2000, p.122)

Contudo é importante frisar que esse comum a todos não é o comunal ao qual
nos referimos. Este comum, ou esta cultura comum a todos, consiste naquilo que uma
maioria hegemônica aceita e acredita. De acordo com a análise de Foucault “[...] uma
pressão constante para que se submetam todos ao mesmo modelo, para que sejam
obrigados todos juntos à subordinação, à docilidade, à atenção nos estudos e nos
exercícios, e à exata prática dos deveres e de todas as partes da disciplina. Para que, todos,
se pareçam.” (FOUCAULT, 2002, p.152).
São intenções que subjazem nos discursos de educação para todos, na qual
podemos interpretar da seguinte forma: para todos aqueles que se adequarem ao
modelo preestabelecido de transformar o múltiplo em uno, homogeneizar a diversidade,
para que todos se pareçam. E ainda: “Trata-se de organizar o múltiplo, de se obter um
instrumento para percorrê-lo e dominá-lo; trata-se de lhe impor uma ‘ordem’ ”
(FOUCAULT, 2002, p.127).
Os primeiros curriculistas erigiram, dessa forma, a escola e o currículo como
instrumento de equalização e controle social, cuja função seria predominantemente a
reprodução dos valores da classe dominante.
Pedra ressalta que, no Brasil, a trajetória do termo não foi diferente, tendo as
peculiaridades e marcas do pensamento transplantado, haja vista que a inteligência
nacional não conseguiu criar pensamentos endógenos sobre currículo, ainda porque a
tradição brasileira, mais do feitio francês, se atém mais a programas. Com isto, não
restaram muitas alternativas ao pensamento nacional, calcado numa política e pedagogia
do embranquecimento, senão buscar, nos textos norte-americanos, o conteúdo e a forma de
se pensar e fazer currículo (PEDRA, 2003). Contudo, de acordo com a análise de Pedra,
isto não significa que houve uma mera transposição do pensamento norte-americano para
o contexto brasileiro. Significa que as raízes teóricas do pensamento brasileiro sobre o
currículo não são nativas, e sim estrangeiras.
O modelo institucional da concepção norte-americana de currículo é a fábrica:
“No modelo de currículo de Bobbitt, os estudantes devem ser processados como um
produto fabril. No discurso curricular de Bobbitt, pois, o currículo é supostamente isso: a
especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos que possam ser precisamente
mensurados.” (SILVA, 2004, p.12).
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E, de acordo com a análise de Apple (2006, p.158), se “A escola é a fábrica, e o
‘homem escolarizado’ é o produto”.
A ênfase que é dada ao planejamento curricular baseia-se em objetivos
específicos tenazmente arraigados em nosso sistema oficial de ensino. Tais objetivos
constituem engrenagens de mecanismos de controle e sujeição social que se sustentam e
derivam duma representação de currículo que traz em si uma forte crença preditiva. Esta
crença preditiva, por sua vez, supõe ser possível antever, com alto grau de exatidão, quais
serão os resultados do ensino (PEDRA, 2003).
Com isso, observamos que o currículo foi concebido como um processo de
racionalização dos resultados educacionais que deveriam ser cuidadosa e rigorosamente
especificados e medidos, visando o controle social, a economia de tempo, uma maior
produção e a disseminação de ideais hegemônicos.
Na obra Vigiar e Punir, Michel Foucault (2002) nos fala de corpos dóceis, ou
seja, corpos aos quais se manipula, se modela, se treina, que obedecem, que respondem,
que se tornam hábeis, cujas forças se multiplicam, que podem ser submetidos,
transformados, aperfeiçoados, mantidos no nível da mecânica, adestrados, ajustados a
imperativos temporais de acordo com o princípio docilidade-utilidade. O corpo torna-se
alvo de novos mecanismos de poder oferecendo-se a novas formas de saber. Assim sendo,
quanto mais obediente, mais útil.
Foucault salienta que, quanto mais poder é exercido sobre o indivíduo, maior é
a garantia de produção. Assim sendo, formar corpos dóceis é uma maneira válida de se
atender às demandas de produção. Como já vimos com a análise de Apple, “se a escola é a
fábrica, o homem escolarizado é o produto”. Logo, evidenciamos que o papel do processo
de ensino-aprendizagem, dentro desta perspectiva, é direcionar condutas e modelar
comportamentos que façam com que estes corpos passem a compor a máquina econômica:

[...] a finalidade prescrita ao ensino primário será, entre outras coisas,
“fortificar”, “desenvolver o corpo”, dispor a criança “para qualquer
trabalho mecânico no futuro”, dar-lhe “uma capacidade de visão rápida
e global, uma mão firme, hábitos rápidos”. As disciplinas funcionam
cada vez mais como técnicas que fabricam indivíduos úteis.
(FOUCAULT, 2002, p.174).

Foucault nos fala de processos disciplinares existentes há muito na história da
humanidade e principalmente nos conventos, nos exércitos e nas oficinas e que, nos
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séculos XVII e XVIII, converteram-se em formas gerais de dominação. Uma disciplina
voltada para fabricar corpos dóceis, exercitados e submissos, para aumentar a força do
corpo, em termos de economia e de utilidade e diminuir estas mesmas coisas no que tange
à autoridade e à obediência. Afirma ainda que encontramos este poder disciplinar
sobremaneira nos sistemas de ensino que incorporaram à sua pedagogia as
meticulosidades da educação cristã e diversas formas de treinamento militar
(FOUCAULT, 2002).
Apple (2006), por sua vez, afirma que as instituições de ensino representam um
dos maiores mecanismos através dos quais o poder instituído se mantém ou, então, é
enfrentado. Estas instituições e os modos sob os quais estão organizadas ou são
controladas, estão intimamente relacionados às maneiras pelas quais determinadas pessoas
têm acesso ou não a recursos de ordem econômica e cultural e ao poder.
À semelhança da análise de Foucault, que fala dos corpos dóceis, Apple (2006)
fala da criação de uma classe servil, subalternizada a interesses de um ou mais grupos
hegemônicos.
Ao considerar a educação como uma arena na qual se confrontam elementos de
uma complexa rede que envolve conhecimento, ensino e poder, Apple (2006) encara o
processo educativo como um ponto de conflito sobre o que deve ou o que não deve ser
ensinado, ou seja, sobre que tipo de conhecimento deve ser ou não legitimado, assim como
que processos de ensino e aprendizagem devem ser avaliados.
Citando Bourdieu e Passeron, Pedra (2003) afirma que o sistema educacional
está alicerçado sobre uma sociedade hierarquizada e dirigida pela classe dominante que
efetivamente “detém a cultura”, ou seja, neste sentido, os instrumentos fundamentais que
visam à conservação do poder cultural das classes dominantes e, conseqüentemente, à
sujeição de outras camadas da população e, assim sendo, à reprodução das desigualdades.
Sendo o processo educativo produto e estando a serviço dessa sociedade
hierarquizada, o currículo se converte num instrumento através do qual a escola contribui
para a reprodução dos modos da sociedade ao transmitir, através das matérias escolares, as
crenças que fazem acreditar nos arranjos sociais existentes como bons e desejáveis, haja
vista que: “[a]s formas pelas quais o planejamento curricular é representado e,
conseqüentemente, proposto, subjazem um conjunto de crenças que as sustenta” (PEDRA,
2003, p.71).
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O currículo converte-se, portanto, num modo através do qual a cultura
dominante é representada e reproduzida no cotidiano das instituições escolares. Assim
sendo, o que o currículo traz é a marca da cultura na qual e para qual foi produzido. E, ao
citar Durkheim, Pedra afirma que os sistemas educacionais não visam, em primeiro lugar,
o desenvolvimento das potencialidades e aspirações do ser; visam, antes, integrá-lo à
cultura, ou melhor, a uma cultura (PEDRA, 2003).
No meio técnico-científico-informacional, como nos fala Milton Santos (2006),
não existe apenas propriedade econômica: existe também propriedade simbólica a qual as
escolas preservam e distribuem, criando e recriando arranjos que permitem a manutenção
do controle social sem que seja necessário que os grupos dominantes apelem para
mecanismos abertos de dominação (APPLE, 2006).
Dessa forma, o sistema oficial de ensino contribui para reproduzir um
determinado tipo de conhecimento assim como limitar o acesso das pessoas a este mesmo
conhecimento. Como se estabelece o vínculo entre educação e economia, entre o saber e
as demandas de produção e de consumo, uma conexão entre propriedade simbólica
(capital cultural) e capital econômico, o conhecimento se iguala a uma espécie de
mercadoria, cuja produção e distribuição obedecem às regras de mercado, tendo em vista a
manutenção dos arranjos econômicos, sociais, políticos e culturais existentes. Neste
sentido, as escolas passam a atuar como meio de modular esta distribuição e poder
econômico e cultural (APPLE, 2006).
Segundo Perrenoud (2001, p.20) currículo consiste “[...] no caminho que
desejamos, ou que se deseja, que o aprendiz percorra”. Com isto compreendemos que,
nesta trajetória, nem todos partem do mesmo ponto, nem tampouco dispõem dos mesmos
recursos necessários para “avançar”. E, em se tratando de uma cultura escolar na qual os
repertórios de comunicação e os saberes de parte significativa da população são
sistematicamente denegados, aumenta o que é concebido como “desvio”.
[...] o conhecimento que chegava às escolas no passado e que chega hoje
não é aleatório. É selecionado e organizado ao redor de um conjunto de
princípios e valores que vem de algum lugar, que representam
determinadas visões de normalidade e desvio, de bem e de mal, e da
‘forma como as boas pessoas devem agir’. Assim, para entendermos
porque o conhecimento pertence a apenas determinados grupos tem sido
representado em primeiro plano nas escolas, precisamos conhecer os
interesses sociais que frequentemente guiaram a seleção do currículo e
sua organização. (APPLE, 2006, p.103).
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E, ainda:

A tradição seletiva opera de modo que o capital cultural que contribuiu
para o surgimento e para o domínio contínuo por parte de grupos e
classes poderosas é transformado em conhecimento legítimo, sendo
usado para criar as categorias pelas quais se lida com os alunos. Por
causa do papel econômico da escola na distribuição diferenciada de um
currículo oculto para grupos econômicos, culturais, raciais e sexuais
diferentes, as diferenças lingüísticas, culturais e de classe, que não
sejam ‘normais’, serão maximamente enfocadas e rotuladas como
desviantes. (APPLE, 2006, p.202).

Ao instituir algo como “norma”, privilegiam-se todos os que estão
familiarizados com esta norma e penalizam-se todos os outros: parte dos estudantes
encontram na escola uma cultura com a qual estão familiarizados enquanto outros se
sentem alienígenas: “[...] o que para uns é simples, devido ao saber que ele detém, para
outro será um discurso totalmente ininteligível, porque não pode ser assimilado aos seus
esquemas lingüísticos, conceituais e culturais.” (PERRENOUD, 2001, p.99). Além de não
se reconhecerem nas abordagens didáticas nem tampouco na estrutura e no funcionamento
da escola, vêem os modos que lhes são característicos serem “inconsciente” ou
intencionalmente censurados.
Todos os estudantes participam de uma cultura: a de sua família, de seu bairro
ou de sua comunidade local, a de sua classe social, enfim. Todos são, à sua maneira,
herdeiros. Porém, no mercado escolar, alguns herdeiros valem ouro, enquanto outros não
são tão “rentáveis”. Os alunos que cresceram entre os livros e conversas intelectuais, ao
ingressar na escola, só não estão familiarizados com as formas particulares dos trabalhos
escolares e da relação pedagógica. Contudo, outros que não tiveram acesso a este capital
cultural têm de percorrer uma distância bem maior para assimilar a cultura da escola. Para
estes, a escola nada lhes diz, nada lhes representa, nada faz sentido (PERRENOUD, 2001).
O currículo escolar, assim como inúmeros aspectos da vida social, está
impregnado e modelado por ideologias, ou seja, formas “[...] de falsa consciência que
distorce o quadro que temos da realidade social e serve aos interesses da classe dominante
de uma sociedade.” (APPLE, 2006, p.53-54). Desta maneira, é possível constatar que as
ideologias dominantes nos conteúdos curriculares refletem as formas ideológicas
dominantes na cultura de uma sociedade. Entretanto, o fato de serem dominantes indica
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que existem outras ideologias com as quais devem concorrer e lutar para se manter como
tais (PEDRA, 2003).
Assim sendo, o currículo é elaborado intencionalmente para garantir
legitimidade cultural ao conhecimento de determinados grupos em detrimento de outros.

[...] os interesses sociais e econômicos que serviram como o fundamento
sobre o qual a maior parte dos elaboradores de currículos agia não eram
neutros; nem eram aleatórios. Eles incorporavam compromissos para
com determinadas estruturas econômicas e políticas educacionais, as
quais, quando postas em prática, contribuíam para a desigualdade. As
políticas educacionais e culturais, e a visão de como as comunidades
deveriam operar, e de quem deveria ter o poder, serviram como
mecanismos de controle social. (APPLE, 2006, p.103).

A retórica da neutralidade é um véu tecido para encobrir a realidade. O que de
fato é ensinado nas escolas é um tipo de conhecimento socialmente legítimo, ou seja, um
capital cultural, uma propriedade simbólica, todo um corpus formal de conhecimento
escolar que reflete as perspectivas e crenças de segmentos poderosos da população
(APPLE, 2006). Não existe neutralidade, mas sim uma intencionalidade. Pode acontecer
que os atores envolvidos diretamente com o processo de ensino-aprendizagem não tenham
plena consciência desta intencionalidade, o que não quer dizer que esta intencionalidade
não deixe de operar por conta disso. Professores, diretores, pais e alunos atuam como
veículos para a manifestação deste conhecimento socialmente legítimo.
Desta forma, a escola atua ideologicamente, de maneira velada ou explícita,
através de seu currículo, difundindo crenças que nos levam a acreditar nas estruturas
sociais existentes como boas e desejáveis, ainda que promovam e mantenham estruturas
desiguais das quais somos vítimas.
Através da ideologia subjacente no cerne da sociedade é que a escola, como
aponta Louis Althusser (1980), constitui-se num aparelho ideológico central e fundamental
devido à capacidade de atingir praticamente toda a população por um período prolongado
de tempo, inclinando as pessoas das classes subordinadas à submissão e à obediência e,
em contrapartida, estimulando os integrantes das classes dominantes a comandar e a
controlar. Esta diferenciação é garantida também por mecanismos seletivos que
contribuem para que as crianças de classes sobredeterminadas sejam expelidas da escola
antes mesmo de chegarem aos níveis onde se aprendem os hábitos e habilidades próprias
das classes socialmente hegemônicas (SILVA, 2004).

88

Uma estrutura social desigual em uma sociedade se mantém ou é parcialmente
recriada através da transmissão cultural. A partir da disponibilização ou não do
conhecimento, o processo de escolarização atua como um mecanismo através do qual se
capacitam determinados grupos a se afirmarem no poder e a exercerem o seu controle
sobre outros grupos. Da mesma forma que há uma distribuição desigual de capital
econômico em uma sociedade, o mesmo ocorre no que diz respeito ao capital cultural,
vindo isto a influenciar a distribuição social do conhecimento nas salas de aula (APPLE,
2006).
As escolas são usadas para propósitos hegemônicos, difundindo, no âmbito do
processo de escolarização, valores culturais e econômicos supostamente compartilhados
por todos e que, ao mesmo tempo, garantem que apenas um determinado número de
indivíduos seja selecionado para os níveis mais altos de educação por causa de sua
capacidade em contribuir para a maximização da produção de conhecimento técnicoinformacional de que a economia necessita (APPLE, 2006).
Através de um mecanismo que podemos denominar de sujeição voluntária, o
processo de escolarização contribui para que haja um desenvolvimento cognitivo e
vocacional que reforce os arranjos institucionais existentes: “[...] o próprio processo de
educação, o currículo formal e oculto, socializa as pessoas de modo a fazer com que
aceitem como legítimos os papéis limitados que de fato ocupam na sociedade.” (APPLE,
2006:67).

E ainda:
Se se considera que um grupo de alunos possui futuros membros de uma
classe profissional e administrativa, as escolas e o currículo parecem se
organizar em torno de conceitos como flexibilidade, escolha, pesquisa,
etc. Se, por outro lado, a destinação provável dos alunos for a de
trabalhadores sem habilitação ou semi-habilitados, a experiência escolar
tende a enfatizar a pontualidade, a organização, a formação de hábitos,
etc. (APPLE, 2006, p.105).

Um currículo é um recorte intencional que busca modificar as pessoas que vão
“seguir” este ou aquele currículo. As teorias de currículo deduzem o tipo de conhecimento
considerado importante justamente a partir de descrições sobre o tipo de pessoa que elas
consideram ideal, sobre o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de
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sociedade. A cada um destes “modelos” de ser humano, corresponderá um tipo de
conhecimento, um tipo de currículo (SILVA, 2004).
Como toda sociedade define o que é um conhecimento válido, logo o currículo
configura-se num recorte intencional e “[c]omo o tempo escolar é finito e o conhecimento
acumulado ultrapassa aquela finitude, não há outra via senão eleger alguns conhecimentos
e recusar outros” (PEDRA, 2003, p.51).
Como recorte intencional, o currículo atua como um contenedor das
representações das classes dominantes e o profissional de educação, que carrega consigo
suas próprias representações, geralmente atua como condutor de concepções destinadas à
conservação do poder das classes hegemônicas. Tais representações atuam como filtros
interpretativos que influenciam tanto o relacionamento entre o professor e os estudantes,
quanto no que diz respeito à seleção e abordagem de conteúdos das disciplinas que leciona
(PEDRA, 2003).
O currículo permeia também a concepção da arquitetura e organização do
espaço escolar, uma arquitetura e organização do tempo e do espaço voltadas para formar
um determinado tipo de “sujeito social”.
Antônio Viñao Frago (2001) considera que a arquitetura escolar é também, por
si mesma, um programa, consistindo numa espécie de discurso que institui, na sua
materialidade, todo um corpus, ou seja, todo um sistema de valores e crenças a serviço de
uma ideologia, tais como a ordem, a disciplina e a vigilância. E, segundo Agustín
Escolano (2001, p.26), esse sistema de valores constitui “marcos para a aprendizagem
sensorial e motora” dos estudantes em formação e, ainda, nas palavras do autor, “[...]
toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também
ideológicos”.
O edifício escolar comporia uma arquitetura que não é feita pura e
simplesmente para ser admirada, como no fausto dos palácios, por exemplo, ou para vigiar
o exterior, como na geometria das fortalezas, mas sim para permitir um controle interior
articulado, detalhado e voltado para operar um determinado tipo de efeito no indivíduo,
para agir sobre ele, condicionar um comportamento. Como nos aponta Foucault (2002,
p.145): “O próprio edifício da Escola devia ser um aparelho de vigiar”.
Na obra Currículo, espaço e subjetividade: a Arquitetura como programa¸
Frago e Escolano (2001) apontam a função de complementaridade desempenhada pela
arquitetura escolar no processo de formação dos novos entes sociais, principalmente com a
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implementação dos métodos de ensino mútuo e simultâneo no contexto industrial
emergente.
E ainda, ao se referir aos métodos expostos nos manuais das escolas infantis de
ensino mútuo e simultâneo da França e da Espanha do início do século XX, Frago (2001,
p. 130), observa: “[...] esse método e sua correlativa organização das pessoas e objetos na
sala de aula não era senão um dispositivo mecânico, com toda a precisão de um relógio,
aplicado a seres vivos num espaço fechado e reduzido”. E complementa ao fazer menção à
obra De la bienfaisance publique, do Barão de Gerando, na qual está exposto: “[...] a
criança se submeterá sem se dar conta; será sujeitada sem sentir-se forçada”.
Foucault (2002) nos acrescenta que a escola mútua levou ainda mais longe os
mecanismos disciplinares nos quais a organização de táticas que visavam o
disciplinamento do corpo (gestos, sinais, apitos, palavras de comando, enfim),
sobrepunha-se ao método de instrução e gerava uma docilidade automática, com
estudantes agindo uniformemente ao comando de sinais.

[...] a escola mútua também foi disposta como um aparelho para
intensificar a utilização do tempo; sua organização permitia desviar o
caráter linear e sucessivo do ensino do mestre; regulava o contraponto
das operações feitas, ao mesmo tempo, por diversos grupos de alunos
sob a direção dos monitores e dos adjuntos, de maneira que cada
instante que passava era povoado de atividades múltiplas, mas
ordenadas; e por outro lado o ritmo imposto por sinais, apitos,
comandos impunha a todos normas temporais que deviam ao mesmo
tempo acelerar o processo de aprendizagem e ensinar a rapidez como
uma virtude. (FOUCAULT, 2002, p.131).

Concepções de mundo calcadas no controle e sujeição necessitam de aparelhos
disciplinares e sanções normatizadoras para se sustentar, haja vista que o irreprimível
querer viver fomenta a necessidade de irromper com a monotonia disciplinar.
Como nos aponta Foucault (2002, p.121): “A disciplina precede em primeiro
lugar à distribuição dos indivíduos no espaço”. Assim, surge a cerca, ou o muro, que
delimita o espaço da ação (espaço disciplinar), o “encarceramento”, o quadriculamento,
seguindo a lógica de “cada indivíduo no seu lugar e, em cada lugar, um indivíduo”.
Partindo desta “equação das localizações funcionais”, o espaço disciplinar é dividido em
tantas parcelas quanto corpos ou elementos há a repartir, sendo os indivíduos distribuídos
num espaço no qual se possa, ao mesmo, tempo isolá-los e localizá-los, tendo em vista a
criação de um espaço útil, a economia de gestos e, atuando como mecanismo de
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antiaglomeração, de antideserção ou de antivadiagem, prevenir contra comunicações
perigosas. Este espaço disciplinar possui também intrínseco caráter terapêutico, no sentido
que pretende evitar possíveis “contágios” assim como de corrigir posturas “desviantes”
(FOUCAULT, 2002).
Na primeira fase da industrialização, os métodos de ensino mútuo e simultâneo
eram constituídos por determinados tipos de operações voltadas para a educação das
classes trabalhadoras e populares e que consistiam na tentativa de introduzir a ordem, a
previsão, a certeza, a racionalidade, a regulação e a uniformidade numa situação social
emergente na qual os mecanismos de controle da antiga ordem social haviam sido
minados, tornando-se necessário, por isso, criar novos mecanismos de controle (FRAGO,
2001).
Tal modalidade de ensino denominado mútuo e simultâneo, veio a ser
implantado no Brasil e na Bahia do século XIX com o advento da Escola Normal que
influenciou gerações de educadores e cujos princípios periodicamente se atualizam. Esta
Escola Normal, de acordo com a análise de Focault: “O Normal se estabelece como
princípio de coerção no ensino, com a instauração de uma educação estandardizada e a
criação das escolas normais [...]” (FOUCAULT, 2002, p.153).
É interessante fazermos essa arqueologia do ensino público no Brasil. Em
Escola Normal da Bahia: Memória Histórica, 1836-1936, o professor Alípio Correia da
Franca (1936) nos traz o decreto de criação da Escola Normal da Bahia. Analisando os
princípios inaugurais da Escola Normal, observamos o quanto estão repletos de referências
européias-ocidentais de mundo que passarão a exercer o papel fundamental de alicerçar
valores ético-estéticos de referência capitalista industrial no cotidiano baiano.

Corria o ano de 1836, nesta então Província da Bahia, quando a
Assembléia Legislativa decretou a Lei número 37 de 14 de Abril do
mesmo ano, a qual foi no dia imediato, publicada pelo Presidente da
Província, que assim a sancionou:
“Francisco de Souza Paraízo, Presidente da Província da Bahia.
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléia Legislativa
Provincial Decretou, e eu Sancionei a Lei seguinte:
Art.1º. Haverá na Capital desta Província uma Escola Normal, onde se
habilitem as pessoas, que se destinarem ao magistério da Instrução
Primária.
Art. 2º. Esta Escola compreenderá suas Cadeiras, uma de Ensino Mútuo,
na qual se ensinará praticamente o método do Ensino Mútuo; outra em
que se tratará da leitura, da Caligrafia, Aritimética, Desenho linear,
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princípios da Religião Cristã, Gramática Filosófica da Língua
Portuguesa, com exercícios de análise, e imitação dos nossos Clássicos.
Art. 3º. A primeira Cadeira, de que se trata o artigo antecedente, será
exercida por um Professor, e um Monitor Geral, que também será o
Substituto daquele, seguida por um só Professor.
Art. 4º. Para prover a primeira Cadeira, fica autorizado o Presidente da
Província a mandar à França dois indivíduos que saibam Francês,
escolhidos em concurso, a fim de que aprendam perfeitamente, na
Escola Normal de Paris, o método teórico, e prático do Ensino
Mútuo, recomendamo-os à Missão Brasileira naquela Corte, para que
sejam considerados alunos Franceses.
Art. 5º. Os escolhidos, conforme o artigo antecedente, deverão ter idade
20 a 35 anos, e prestarão fiança idônea, a fim de restituírem as despesas
que fizerem à Fazenda Pública.
1º. No caso de não serem aprovados na referida Escola dentro de 6
meses, sendo que essa falta proceda de omissão, ou negligência própria.
2º. Se regressando à Província se não quiserem prestar ao exercício da
Cadeira de Ensino Mútuo, um em qualidade de professor, outro de
Monitor Geral, por espaço de 5 anos. [...]
Art. 18º. As aulas de Instrução Primária, em toda Província, continuarão
a ser de Ensino Mútuo naqueles lugares, que prometerem uma
influência de 100, a maior número de discípulos: e de Ensino
Simultâneo, onde se espere menor concorrência. [...]
Art. 20º. Ninguém será admitido a concurso das Cadeiras de Instrução
Primária, sem que tenha freqüentado a escola Normal, e nela sido
aprovado.” (FRANCA, 1936, p.7,8,11). (grifos nossos).

E:
Em cumprimento do art. 4º. da Lei acima, foram comissionados para
Paris os Drs. João Alves Portella e Manoel Correia Garcia, os quais,
depois de fazerem estudos na Escola Normal da Capital francesa, donde
obtiveram atestados, e traduziram o “Manual dos Métodos Mútuos e
Simultâneo”, foram nomeados respectivamente professor da 1ª. Cadeira
e monitor da Escola Normal, sendo o Dr. João Alves Portella, o Diretor.
(FRANCA, 1936, p.12). (grifos nossos).

E, mais adiante:
Para por em execução o seu programa, foram estes os primeiros livros
didáticos adotados para o ensino na Escola Normal: Manual de Ensino
Mútuo e Simultâneo, por dois membros da Universidade de Paris,
tradução de J.A.Portella; Gramática Filosófica da Língua Portuguesa, de
Jerônimo Soares Barbosa; Aritimética de Besout; Curso Normal, do
Barão De-gerando; Desenho Linear, de L.B.Francouert; Catecismo da
Doutrina Cristã, de Montepellier; Caligrafia, de Joaquim José Ventura;
Dicionário da Língua Portuguesa, de Moraes. (FRANCA, 1936, p.15).
(grifos nossos).
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Observamos aqui que, entre os livros adotados, está o Manual de Ensino Mútuo
e Simultâneo e Curso Normal, do Barão de Gerando, autor da frase “... a criança se
submeterá sem se dar conta; será sujeitada sem sentir-se forçada.” (FRAGO, 2001,
p.130).
Logo de início, observamos que a Escola Normal da Bahia é um
prolongamento da Escola Normal de Paris. Percebermos, então, que as elaborações sobre o
processo de escolarização de nossas populações não são nossas: são fruto de pensamento
transplantado e não com a finalidade de oferecer a nossas populações acessibilidade e
possibilidade de diálogo, de coexistência, com os modos de diferentes sociedades, mas sim
para denegar nossos modos característicos, para imprimir modos que nos são alheios e
com a finalidade de reorientar condutas para que um grupo hegemônico possa obter mais
lucro, acumular mais capital e perpetuar-se no poder.
A implantação da Escola Normal no Brasil inicia-se pela Bahia. É interessante
notar que a Escola Normal é fundada mediante decreto de 14 de abril de 1836, ano
seguinte à Insurreição dos Malês, movimento liderado pelos negros islamizados, que se
deu em Salvador em 1835, sendo caracterizado como o maior levante urbano de origem
africana na história das Américas (LUZ, N.,2001). A escola, todavia, só veio a funcionar,
efetivamente, em abril de 1842, após o retorno da Missão Brasileira que fora enviada à
França. Compreendemos que urgia, no seio da sociedade baiana do Império em formação,
a tomada de medidas cautelares que viessem coibir não apenas possíveis ameaças desta
natureza, mas principalmente imprimir todo um corpus destinado a reorientar a conduta
dos atores envolvidos no processo de formação desta sociedade. Era todo um sistema de
valores e crenças voltado para adestrar e disciplinar o corpo, a mente e o espírito da
população da época e de seus sucessores, conseqüentemente e de modo especial a
população africano-brasileira, diante das novas exigências do mundo urbano-industrial
emergente.
Ficou a cargo do processo de escolarização estabelecer a graduação entre o ser
escravo e o cidadão, ou seja, entre o trabalho servil e a nova servidão que se instituía na
qual, para ser cidadão, fazia-se necessário enquadrar-se nos critérios de normalidade do
paradigma emergente. Neste novo paradigma, ser cidadão, trabalhador livre, era ter acesso
à produção e ao consumo de bens e serviços, era fazer parte da cadeia produtora e
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consumidora de bens e de serviços, o que vinha ampliar a faixa de produção e lucro das
economias industrializadas.
Na época, foram fundadas Escolas Normais em províncias como Pernambuco,
Maranhão, Pará, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, sem muito sucesso. Contudo na
Bahia o projeto veio a ter êxito, a perdurar e a se aperfeiçoar (FRANCA, 1936) durante
um século e meio, vindo ficar obsoleto, cair em desuso, devido ao impacto de sucessivas
reformas de ensino da segunda metade do século XX, à “decadência” do ensino público e
ao desprestígio que a categoria profissional dos professores veio a sofrer a partir dos anos
de 80. Contudo o modelo da Escola Normal veio a influenciar gerações, e os atores, bem
como as concepções que lhes serviram de suporte, estão ainda bem vivos e atuantes,
reatualizando-se periodicamente, ainda no século XXI.
O atual prédio do Barbalho, ou Instituto Central de Educação Isaías Alves, o
ICEIA, foi construído numa forma que nos remete ao modelo do panóptico (pan+ótico), o
paradigma do poder disciplinador generalizado, da vigilância absoluta responsável pela
ordem produtiva (LUZ, N., 2000), ou seja, para permitir o controle central e, de acordo
com a análise de Foucault (2002, p.145), “[...] o próprio edifício da escola atua como um
aparelho de vigiar”, com arquitetura voltada para permitir ampla visibilidade (leia-se aqui
vigilância) e, durante muito tempo, todo o prédio, principalmente no que se refere às salas
de aula, possuía circuito de som que, além de tocar a considerada “boa música”, servia
para que, da sala da Direção, o diretor ficasse atento ao movimento em todos os
ambientes, assim como ao teor das aulas dadas pelos professores, além de poder
comunicar-se diretamente da Direção com as salas de aula sem que, para isso, fosse
necessário sair de seu gabinete ou delegar alguém para ministrar os informes de rotina.
Podemos ver os relatos dos jornais da década de 70, nos quais se faz referência
a esse sistema de som como uma grande inovação tecnológica:

Muitas inovações foram introduzidas no ICEIA, entre elas as quais se
destacam: um sistema moderníssimo de som em freqüência modulada
(FM), funcionando em três circuitos para todo o prédio. Com esta nova
aparelhagem, a Diretoria poderá se comunicar diretamente com todo o
corpo administrativo da casa e com o professorado, através de autofalantes colocados em pontos estratégicos dos corredores, além de
proporcionar boa música para os alunos em momento de recreio.
(ICEIA..., 1978). (grifos nossos).
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E, ainda: “Foi adquirido um conjunto de relógios, para funcionamento nos
corredores. Os relógios serão comandados pelo relógio chefe, localizado na portaria.”
(grifos nossos).
Essa é a arkhé do nosso sistema oficial de ensino: o controle, a sujeição, a
subjugação e a correção dos “desvios da norma”. De um lado, temos o controle e a
sujeição e, de outro, temos o irreprimível querer viver que não se submete a sujeições
impostas por estruturas pensadas a priori. Atente-se “[...] auto-falantes colocados em
pontos estratégicos [...]” e “[...] serão comandados pelo relógio chefe [...]” Ficam visíveis
mais, uma vez, os princípios de controle, produção, economia de gestos, eficiência e
eficácia.
No jornal Tribuna da Bahia, de 7 de junho de 1979, podemos observar o
descontentamento por parte dos estudantes da época no que diz respeito à rigidez das
normas do ICEIA, ao se referirem a “[...] proibições como o uso lenços e fivelas coloridas
no cabelo” e à exigência de, além da farda, fazer uso de crachás para permanecer nas
dependências da escola, sendo que os crachás da manhã eram vermelhos, os da tarde azuis
e os da noite verdes, para evitar que alunos circulassem em horários diferentes dos de aula.
E ainda o crachá “[...] tem que ser preso na blusa e só com botão branco. Não pode nem
alfinetes nem presilhas [...]” E, segundo a diretora da época: “[...] pode usar lenço sim.
Agora nós preferimos pretos, brancos e marrons [...]”.
Perrenoud (2006a) ressalta que uma das funções do espaço escolar tal como o
conhecemos, não consiste primordialmente numa preocupação com a instrução e sim com
a guarda das crianças e adolescentes durante o horário de trabalho dos pais. E afirma
também que o ensino é parte da violência cometida contra as crianças e adolescentes pela
sociedade adulta, violência da qual as crianças e jovens se defendem como podem, sendo
estas concepções de infância como categoria social inteiramente novas, voltadas mais
precisamente para atender a demandas de consumo, haja vista que, durante muito tempo,
os adultos utilizaram de maneira inescrupulosa os seus meios de dominação com a
finalidade de reduzir as crianças ao silêncio, para fazê-las obedecer e trabalhar.
Com as contribuições de Enguita (2004), observamos como nasce a escola tal
como a conhecemos, assim como o contexto em que emerge a necessidade de se adquirir
determinadas habilidades e competências.
São os significativos de trabalho que mais claramente aparecem na retórica de
habilidades e competências. Atributos pessoais de obediência, entusiasmo, adaptabilidade
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e aceitação sem questionamento passam a ser mais valorizados que a competência
acadêmica (APPLE, 2006).
As escolas são organizadas para ensinar, para todos os alunos, as habilidades
curriculares exigidas pelo meio técnico-informacional de maneira que, cada um deles
tenha uma chance igual de recompensa econômica (APPLE, 2006). O que parece ser um
papel “redentor” do processo de escolarização, como, se assim, a escola estivesse
cumprindo o seu papel para com a sociedade, atuando como meio para minimizar as
desigualdades sociais e econômicas, deve ser analisado com maior profundidade: não
podemos aceitar como legítima uma definição de educação na qual a tarefa do educador
seja a de preparar os estudantes para funcionarem facilmente nos negócios de uma dada
sociedade. Como aponta Apple (2006), um país não é uma empresa e nem tampouco a
escola é uma repartição desta empresa à qual esteja atrelada a função de buscar e produzir
capital humano para que esta empresa funcione. Como já observamos, em nossa análise
sobre a Escola Normal, habilidades e competências previstas tendem a abarcar encerrar
caráter mais econômico do que intelectual (APPLE, 2006).
Por conseqüência da separação dos locais de trabalho da residência, ou seja, da
atividade trabalhista da vida doméstica, surgiu a necessidade de novas instituições
encarregadas da custódia das crianças assim como novas formas de socialização e de
capacidade para o trabalho.
Nesse contexto, surge a necessidade de se adquirir determinadas modos como
meio de se inserir e de se manter no mundo de trabalho, como aponta Tomás Tadeu da
Silva (2004, p.33):
As relações sociais do local de trabalho capitalista exigem certas
atitudes por parte do trabalhador: obediência a ordens, pontualidade,
assiduidade, confiabilidade, no caso do trabalhador subordinado;
capacidade de comandar, de formular planos, de se conduzir de forma
autônoma, no caso dos trabalhadores situados nos níveis mais altos da
escala ocupacional.

A fábrica representou uma ruptura radical com a economia de subsistência
baseada nas unidades familiares auto-suficientes, logicamente camponesas e com o
trabalho por conta própria para o mercado, tais como o artesanato, a agricultura comercial
e o pequeno comércio. Com a implantação gradativa de um meio técnico-científicoinformacional, os trabalhadores já não podiam mais decidir os objetivos de seu trabalho,
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nem controlar o processo produtivo, nem determinar livremente o uso de seu tempo
(ENGUITA, 2004).
Nesse contexto emergente, a escola configurou-se como uma antecipação da
fábrica, ou seja, a escola constituiu-se como uma espécie de cenário adaptativo entre as
relações sociais próprias da família e as relações do trabalho assalariado. Estas relações
sociais do processo educativo antecipavam as relações sociais próprias da industrialização,
mais acentuadas no capitalismo. Seria na escola que as crianças, os futuros trabalhadores,
se submeteriam a um autoridade impessoal e burocrática, aceitando que outros decidissem
por ela o que fazer, como e quando fazer e em que ritmo. A sala de aula converte-se na
primeira bancada de trabalho do futuro trabalhador e o professor o primeiro capataz, haja
vista que, ao exercer controle sobre o processo de ensino-aprendizagem, o professor passa
a controlar também o acesso à profissão e, conseqüentemente, as condições de trabalho e o
valor do trabalhador (ENGUITA, 2004).
E ainda, segundo a análise do autor:

Se olharmos para as rotinas das escolas mútuas ou simultâneas do
século XIX, ou simplesmente para as de algumas escolas tradicionais no
século que acaba de se encerrar, surge espontaneamente a evocação de
imagens como a escola-fábrica, a escola-quartel, a escola-prisão, etc. No
essencial das relações cotidianas, pode-se observar que existiu uma forte
aproximação entre as relações sociais do processo de ensinoaprendizagem e as relações sociais do processo de produção na
sociedade industrial (capitalista ou socialista). (ENGUITA, 2004, p.31).

Por sua vez, observamos aqui como esses princípios se atualizam, haja vista a
necessidade constante de se adaptar às mudanças tecnológicas e aos modos com que as
coisas e as pessoas se relacionam, que exigem novas etapas de aprendizagem. E tem sido,
desde então, o sistema escolar que tem qualificado e recrutado os atores que vão atuar no
sistema econômico.
É preciso entender a qualificação como o conjunto de habilidades, de
destrezas, de informações, de conhecimentos, de capacidades, etc.
necessárias ou úteis para o processo de trabalho e discutir amplamente
sobre o papel relativo das capacidades gerais específicas das aptidões e
das atitudes, das destrezas formais e das habilidades informais, etc.
(ENGUITA, 2004, p.39).
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Competências converter-se-iam num meio de desenvolvimento da maioria das
pessoas para que elas possam sobreviver num mundo de trabalho complexo e repleto de
incertezas (DEFFUNE;DEPRESBÍTERIS, 2002).
Deffune e Depresbíteris ainda observam que a idéia de competência surgiu
inicialmente na Alemanha, por volta dos anos 70 do século XX. As competências diziam
respeito aos conhecimentos, habilidades e atitudes do campo profissional do futuro
trabalhador. Depois disto a educação geral veio incorporar a idéia ao processo pedagógico.
As autoras consideram competência como “a capacidade para desempenhar
bem os papéis sociais”, até o conceito mais específico, que vislumbra a competência como
“habilidade para desempenhar atividades no trabalho, dentro dos padrões de qualidade
esperados” (DEFFUNE;DEPRESBÍTERIS, 2002, p.51). (grifos nossos).
Por sua vez, Perrenoud (2001a, p.20,21) considera que competência consiste
num “conjunto de recursos que mobilizamos para agir”, sendo que os saberes,
considerados eruditos ou comuns, compartilhados ou não, constituem esses recursos,
contudo não os esgotam. Assim sendo, competências não são recursos a serem
mobilizados, algo a ser adquirido. Seria “o movimento de mobilização, a manipulação
desses recursos”, desses instrumentos de ação sobre a realidade, para aprender.
Competência consistiria, portanto, na possibilidade de a pessoa mobilizar todo o seu ser,
ou parte de seus recursos afetivos e cognitivos, para enfrentar uma constelação de
situações complexas.
E ainda, segundo a visão de Foucault (2002, p.151), a noção de competência
está ligada a critérios de classificação que possuem uma dupla finalidade: “[...] marcar os
desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões; mas também castigar e
recompensar [...] O próprio sistema de classificação vale como recompensa ou punição”.
A recompensa ou punição terá sua expressão máxima através do exame (testes,
provas, sondagens, processo seletivo, etc.), ou seja, da avaliação quantitativa,
certificativa, que se converte no instrumento que dá legitimidade ao controle normatizante,
haja vista que permite comparar, diferenciar, homogeneizar, hierarquizar, excluir e
classificar com maior eficácia, conferindo status, privilégios, corrigindo possíveis desvios
e extinguindo tudo aquilo, e aqueles, que não se encaixam nos padrões e normalidade ou
“nos padrões de qualidade esperados”.
[...] o exame está no centro dos processos que constituem o indivíduo
como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber. É ele que,
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combinando vigilância hierárquica e sanção normalizadora, realiza as
grandes funções disciplinares de repartição e classificação, de extração
máxima das forças e do tempo, de acumulação genérica contínua, de
composição ótima das aptidões. (FOUCAULT, 2002, p.160).

Sanção normalizadora consiste num conjunto aplicado de sanções e
concessões que visam normatizar. O exame caracteriza-se por ser o registro escrito que
fornece os indicadores, o código físico da qualificação, o código médico dos sintomas, o
código escolar ou militar dos desempenhos. A avaliação certificativa, combinada com a
vigilância hierárquica e as sanções normalizadoras, é o que permite as grandes funções
disciplinares de classificação e repartição.
No âmbito das nossas escolas públicas, em lugar das provas também tem sido
realizado o que é denominado parecer descritivo, que consiste num relato sucinto das
habilidades e competências adquiridas pelo estudante durante um bimestre, assim como
seus possíveis avanços e dificuldades.
O que parece ser uma inovação, como uma forma de se introduzir uma nova
modalidade de avaliação, a avaliação formativa, em lugar da certificativa, também tem
suas limitações. Quem faz este parecer é o professor, com base nos indicadores de
desempenho (habilidades e competências previstas) que constam no diário de classe, de
suas observações e anotações (se as realizou) e de suas próprias concepções carregadas de
sua própria subjetividade.
E, ainda, de acordo com a análise de autores como Foucault, tal modalidade de
avaliação também se configura num mecanismo de controle e sujeição haja vista que visa
desenvolver pequenas técnicas de notação e registro que têm a pretensão de legitimar uma
possível ciência do ser, ao encarar a observância de processos que envolvem a
complexidade, a totalidade do ser como algo possível de ser descrito, analisado,
mensurado e, assim sendo, orientar condutas e corrigir possíveis desvios. “[...] o indivíduo
tal como pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a outros e isso em sua própria
individualidade, e é também o indivíduo que tem que ser treinado e retreinado, tem que ser
classificado, normatizado, excluído, etc.” (FOUCAULT, 2002, p.159).
Já as habilidades que devem ser desenvolvidas visam ajudar o trabalhador a
sobreviver no mercado de trabalho, a inserir-se de maneira mais ampla no mundo e a viver
em sociedade, assim: “[...] habilidades básicas são aquelas essenciais para que alguém
possa seguir a sua educação profissional.” (DEFFUNE; DEPRESBÍTERIS, 2002, p.28).
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De acordo com a análise de Daffune e Depresbíteris, habilidades básicas são
entendidas como “o domínio funcional da leitura, da escrita e do cálculo, no contexto do
cotidiano pessoal e profissional”. Por sua vez, as habilidades específicas consistem em
“atitudes, conhecimentos técnicos e competências demandadas por ocupações do mercado
de trabalho” (DEFFUNE; DEPRESBÍTERIS, 2002, p.80).
Essas habilidades específicas estariam relacionadas aos conhecimentos “[...]
técnicos e às competências demandadas por ocupações, por profissões, por atividades do
mercado de trabalho ou, de maneira mais ampla, pelo mundo de trabalho” (DEFFUNE;
DEPRESBÍTERIS, 2002, p.32).
Com a nossa análise, podemos observar quanto o processo de ensinoaprendizagem de nossas crianças está enxertado de concepções e semânticas do meio
empresarial.
Com todas essas contribuições, observamos o quanto as concepções que
norteiam o nosso sistema de ensino e, conseqüentemente, o processo de escolarização das
nossas populações estão permeados de visões de mundo que concebem a escola como uma
extensão da fábrica e como mecanismo de controle visando à adaptação ao modelo de
produção e consumo.
Consideramos essa perspectiva de currículo como um obstáculo e desafio para
que possamos viver, no processo de escolarização de nossas populações, criações
genuinamente brasileiras e baianas, compostas por elementos que reflitam a nossa
identidade própria. Estes obstáculos, associados a ideologias que subjazem no cerne da
sociedade brasileira, tendem a comprometer o processo de escolarização das nossas
populações, tornando-o frágil e acidentado, haja vista que a forma adotada está calcada em
linguagens e valores ancorados numa pedagogia de recalque à identidade própria.

A educação concebida para povos que tiveram seus destinos
sobredeterminados pelo impacto dos valores do mundo neocolonialimperialista, sempre esteve ancorada na ordem produtiva urbanoindustrial, ou seja, a dinâmica do crescimento econômico, dos índices
estatísticos e contábeis que informam sobre as expectativas das
demandas de mercado, de onde se desdobra a prescrição una, linear e
totalizante das políticas educacionais voltadas para afirmação do sujeito
produtor e consumidor. (LUZ, N., 2003, p.141).

Tais políticas educacionais, destituídas dos valores característicos das nossas
populações, resultam numa acentuada incapacidade de se produzir conhecimentos

101

significativos sobre nós mesmos, sobre a nossa territorialidade, sobre a nossa identidade e
de criar, a partir destas mesmas identidade e territorialidade, perspectivas que aproximem
os educadores das dinâmicas de sociabilidade pluriculturais.
Como analisa Edvaldo Boaventura e Ana Célia da Silva (2000), a sociedade
brasileira se negou pluricultural, escamoteou a questão étnica e estabeleceu um projeto de
Estado que buscou legitimar a política do embranquecimento a partir de seus quadros
institucionais. Partindo deste pressuposto, o sistema oficial de ensino assumiu papel
legitimador de uma pedagogia do embranquecimento presente desde as características do
espaço físico até a elaboração dos conteúdos programáticos, perpassando também
perspectivas teóricas e instrumentos de ensino-aprendizagem.
Ao assumir uma concepção eurocêntrica de mundo, conseqüentemente o
sistema oficial de ensino trabalhou pela anulação da identidade própria da criança negra
brasileira, encaminhando-a, através de uma pedagogia do embranquecimento, para o
conflito do que é ser negro no Brasil. O problema da criança negra na escola só vem a
aparecer

timidamente

com

as

primeiras

estatísticas

de

evasão

escolar

(BOAVENTURA;SILVA, 2000).

3.1 PARA ALÉM DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

O processo de escolarização, da forma como está concebido, visa adaptar o
então estudante, ou seja, o futuro trabalhador, aos modos de produção e consumo assim
como legitimar ideologias que têm como referencial o modelo paternalista, branco, norteamericano e anglo-saxão, infundindo, no estudante, noções de competitividade, de
exploração e de ter em detrimento do ser, distante das concepções milenares de ser e de
conviver consigo, com o outro e com o universo em torno, característico das nossas
comunidades tradicionais.
Numa sociedade meritocrática, os saberes veiculados na escola são pretextos
para se legitimar, selecionar, classificar e fabricar hierarquias de excelência para o meio
técnico-científico-informacional, meio no qual não se passa incólume nem se fica
indiferente sem se sofrer privações e do qual, ao mesmo tempo, se depende, onde se é
explorado e dominado por toda a existência.
Consideramos que a distância entre o modus operandi da escola e o modus
vivendi das populações é por demais acentuada, contudo modulada, podendo ser também
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agravada ou atenuada pela maneira como os professores concebem o currículo, como
organizam o seu ensino e como conduzem o processo de ensino-aprendizagem em sua
turma.
Daí, “[...] a maneira como o professor retoma, interpreta e operacionaliza o
currículo formal pode acentuar ou atenuar essa distância.” (PERRENOUD, 2000, p.81), ou
seja, a distância entre o modus vivendi da comunalidade e o modus operandi da escola,
entre o saber institucionalizado e o conhecimento elaborado em outros espaços que não a
escola.
Os estudantes não estão naturalmente destinados a ter ou não êxito escolar e, se
assim ocorre, é devido a um funcionamento particular do sistema de ensino haja vista que
as diferenças só se tornam desigualdades de aprendizagem devido a um funcionamento
particular do sistema escolar (PERRENOUD, 2001a/b).
Com isso, parafraseando Perrenoud, consideramos que é preciso “[...] inventar
uma organização pedagógica que permita cada um progredir de acordo com seu ritmo,
sem encerrá-lo numa classe por idade ou em um grupo-classe que pretenda ser
homogêneo” (PERRENOUD,2001a, p.94).
De acordo com a análise de Perrenoud a esse respeito, alguns professores
acrescentam ainda mais uma distância própria, além daquela que é estabelecida pelos
programas, ao passo que outros adequam a cultura e a norma escolar tornando-a mais
acessível aos aprendizes que estão mais distantes dela. Consideramos que, assim como
aponta Perrenoud (2000, p.72), a “[...] distância não é fixada de uma vez por todas nos
textos e nas instituições; ela depende da transposição didática operada pelos professores,
de sua maneira que transformam o currículo prescrito em currículo real”. (grifos nossos).
E isto também constitui o que Perrenoud chama de pedagogia diferenciada, uma forma
de modular a distância entre o saber institucionalizado e os conhecimentos elaborados em
outros espaços além da escola, e entre a relação dos atores do processo de ensinoaprendizagem com o próprio saber e com os valores e normas institucionais.
O autor propõe que, dentro do sistema educativo, os professores encontrem um
“caminho intermediário entre a unidade e a diversidade”, tanto no que diz respeito aos
percursos e à formação dos estudantes quanto no que se refere às práticas pedagógicas, aos
valores e às representações dos profissionais (PERRENOUD, 2001a).
Para além das habilidades e competências previstas pelo currículo escolar,
reconhecemos a necessidade emergente de se criar, inaugurar, diferentes formas de
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aprender e ensinar que atendam às necessidades e aspirações dos estudantes das nossas
comunidades; formas de aprender e ensinar que não estejam reduzidas tão-somente à
aquisição das habilidades e competências previstas, que têm como intencionalidade, mais
ou menos velada, atender às demandas de produção e consumo e adequar o nosso
estudante a estas demandas, através da denegação sistemática dos nossos modos, da nossa
maneira de ser e de estar sobre o mundo, imprimindo modos alheios ao nosso existir.
Tais formas de aprender e ensinar devem permitir que o nosso estudante
desenvolva as habilidades e competências previstas pelo currículo sim, porque
compreendemos sua aquisição como necessária para o diálogo em pé de igualdade com a
sociedade oficial em torno e tendo em vista novos enfrentamentos, mas que vá mais além,
convertendo-se num instrumento através do qual seja legitimado e enaltecido o direito à
identidade própria.
Com isso, reconhecemos a necessidade emergente de desvelar esses discursos
e essas estratégias de sujeição incutidas no processo de ensino-aprendizagem, assim como
de criarmos abordagens educacionais que estejam ancoradas nos saberes das
comunalidades e que privilegiem a necessidade de ser e de existir dos membros
constituintes de nossas populações. Há uma necessidade de que se concebam e apliquem
proposições curriculares que, em lugar de atender a demandas de mercado, de produção,
aquisição e acumulação de bens, atendam as demandas existenciais humanas, às
necessidades, histórias e culturas de grupos até então subjugados. Deve-se pensar um
currículo que permita que integrantes dessas comunalidades vejam a si mesmos, sua
história, seus valores, seus referenciais nele representados; e estabelecer um currículo, um
processo de escolarização, o qual permita que os estudantes enxerguem a si mesmos e ao
mundo a partir da sua própria ótica, e não a partir de uma ótica opressora.
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4

CORDEL

DAS

“CRI-ONÇAS”:

EXPERIÊNCIAS

DE

EDUCAÇÃO

PLURICULTURAL COM CRIANÇAS DA COMUNALIDADE DE SUSSUARANA

Nossa proposta de investigação tem como objetivo maior provocar a
emergência de novas percepções no processo de ensino-aprendizagem, que levem em
consideração, no processo de escolarização, as características próprias das comunalidades.
Propõe o diálogo entre elementos da vida comunitária com o que é entendido como
habilidades e competências previstas pelo currículo escolar, ou seja, estabelecer pontes,
links, entre o saber institucionalizado e conhecimentos os elaborados em outros espaços
além da escola e ir mais além, propondo também a superação e transcendência da estrutura
curricular, da forma como o currículo vem sendo compreendido.
Estão no quadro de habilidades e competências básicas para serem
desenvolvidos pelos estudantes da 4ª série do Ensino Fundamental das escolas municipais
da capital baiana os seguintes indicadores, entre outros: identificar diferentes tipos de
textos de acordo com a finalidade; produzir textos de acordo com o objetivo, diferentes
estruturas e gêneros. Estas informações estão contidas nos diários de classe e em
documentos elaborados pelas equipes de assessoria técnica da Secretaria Municipal de
Educação.
Como promover situações didáticas que possibilitem o nosso estudante
adquirir o que é interpretado como habilidades e competências previstas, sem denegar
elementos constituintes da identidade própria, local? Ou, como promover a aquisição de
habilidades e competências previstas à medida que se fortalecem elementos constituintes
da identidade própria, local? E ainda, como elaborar estratégias que visam à superação de
estruturas curriculares que denegam a alteridade? Como promover abordagens que visam à
transcendência das formas que persistem em estruturar o processo de escolarização de
nossas populações?
Fazer emergir, no âmbito das nossas escolas, produções artísticas e literárias
próprias do patrimônio étnico-cultural das nossas populações constitui objetivo do
processo de ensino-aprendizagem ancorado na perspectiva pluricultural. Neste sentido, o
trabalho com a literatura de cordel, em nossas vivências de cunho didático-pedagógico,
veio contribuir sobremaneira para o êxito desta abordagem.
Para ilustrar a possibilidade de diálogo entre o saber institucionalizado e os
conhecimentos presentes na comunalidade, trazemos aqui relato de experiência na qual foi
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realizada uma oficina de cordel com estudantes da 4ª série do Ensino Fundamental, na
faixa etária entre 9 e 13 anos, da Escola Municipal Acelino Maximiniano da Encarnação,
localizada no bairro de Sussuarana Velha.
Para a realização dessa oficina, contamos com a colaboração do jovem
professor e exímio cordelista Sérgio Ricardo dos Santos Silva, conhecido também como
Bahialista, estudante de pedagogia da UNEB, agente do CRIA – Centro de Referência e
Integração de Adolescentes, membro do Rap’ensando Sussuarana (entidade que agrega
jovens do bairro que desenvolvem trabalhos de arte-educação como grafite e hip-hop) e
morador do bairro de Sussuarana.
Antes da oficina de cordel, foi necessário o estudo sistemático do conto Zé da
Onça e a Suçuarana (que narra a origem do bairro e o porquê de sua denominação) em
diversos encontros e abordagens didático-pedagógicas e através de diferentes linguagens
como narração, reconto, produção de texto, desenho, pintura, avaliação.
A oficina culminou com a composição de um livro de cordel lançado e
apresentado pelos estudantes durante a 1ª Feira do Conhecimento da Escola Acelino
Maximiniano da Encarnação. O tema desenvolvido pelos alunos da 4ª série foi o sertão
baiano. A abordagem do conto e do cordel estava coerente com a programação proposta e
prevista, haja vista que o cordel é uma literatura sertaneja, a onça suçuarana também
habita o sertão e muitos dos moradores de Sussuarana são originários do sertão.
Das composições, emerge a forma como nossas crianças concebem os
acontecimentos da época (como o mensalão) e são relatados momentos do dia-a-dia na
escola e na comunidade, numa linguagem envolvente, inteligente, alegre e criativa,
narrando, agora em verso, a história do bairro em que vivem, além de exaltações a
africanidade e acontecimentos do dia a dia na escola e na comunidade.
Aqui são narradas as proezas do Zé da Onça e o comportamento do animal,
conferindo personalidade, qualidades e uma série de atributos que os caracterizam como
referencial simbólico, além da valorização a si próprio, à família e de exaltar o próprio
lugar onde se vive, historiando, em verso, como se deu a ocupação do espaço: logo após o
episódio envolvendo o Zé da Onça e a Suçuarana, “se originou do roçado uma praça”.
Alerta também para o fato de a onça estar em extinção.
Nessa produção dos estudantes é possível observar toda a intimidade,
propriedade e desenvoltura deles ao lidarem com o texto, como brincam com as palavras,
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com as expressões, como se apropriaram da modalidade textual e compuseram algo
original, autêntico, com características próprias como é a literatura de cordel.
O cordel foi trazido para o Brasil pelos portugueses. Composições de boêmios
e trovadores, noticiava acontecimentos de caráter heróico e pitoresco. Chegando ao Brasil,
sofreu influência dos patrimônios afro e ameríndio, caracterizando-se como patrimônio
literário da população sertaneja, cheio de criatividade, ritmo, musicalidade, humor,
festividade, lirismo e poesia, no qual a língua passa a ser um vasto campo de jogo e um
pretexto para o prazer de inventar (SODRÉ, 2005).

Figura 1 – Construção e/ou fortalecimento da identidade própria, local, através da abordagem
didático-pedagógica
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4ª B Vesp. 2005
Escola Municipal Acelino
Maximiniano da Encarnação

Zé da Onça inventou
De um dia ir na mata
Procurar uma onça
Pra depois matá-la
Ao ver a onça gritou
Vamos logo agarrá-la
Zé da Onça inventou
De caçar uma onça parda
Logo, logo a matou
Isso não teve muita graça
Mas logo se originou
Do roçado uma praça
Zé da Onça inventou
De casar com Guiomar
Logo ele enricou
E foi na praia nadar
Quase ele se afogou
Lá no fundo do mar
Zé da Onça trabalhou
E se casou com Guiomar
Logo ele enricou
E foi no Shopping gastar
Gastou, gastou
Sem dim dim vai ficar

Sussuarana bairro lindo
Esse bairro é uma graça
Ele não tem violência
Mas tem muitas praças
E com essas praças
Ele se enche de graça

Onça suçuarana
Seja parda ou pintada
Pode estar abandonada
Mas carrega a alegria
Seja noite ou seja dia
Resplandece a alegria

Sussuarana
Você é o meu bem-querer
Não me canso de você
Mora no meu coração
Embora eu more em você
Desse tempo de emoção
Eu nunca vou me esquecer

José Inocêncio
trabalhador
Um dia logo achou
Uma onça transtornada
Logo ele a matou
E repartiu com quem
trabalha

Eu amo a minha cidade
De todo o meu coração
Nela eu nasci e cresci
Fui criada com união
Pela minha família
Do coração

Um dia na fazenda de
Guiomar
Inventaram de contratar
José Inocêncio para
trabalhar
Começou a caçar e caçar
Se casou com Guiomar
E foi viajar

Eu adoro a Sussuarana
De todo meu coração
A Sussuarana é muito legal
A Sussuarana é
sensacional
Nela eu nasci
Nela morrerei
Nela viverei

Um ditado logo diz
Quem não tem cão
Caça com gato
Mas José Inocêncio não
caçou
Achou e matou
A onça suçuarana
Que em extinção ficou

De acordo com a análise de Sodré, o cordel é movimento de contato entre dois
mundos: o da escrita e o da oralidade, para o qual convergem tanto elementos da literatura
popularesca portuguesa quanto da tradição dos contadores-cantadores negros. Assim sendo,
o cordel configura-se como uma “transmissão”, reatualizada e refeita, de tradição africana,
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carregando consigo características essenciais das formas de narração das culturas africanas
(SODRÉ, 2005).
E, ainda, de acordo com o autor, “[...] a literatura de cordel (cantada ou escrita)
só existe como tal enquanto legitimada pela regra de uma tradição” (SODRÉ, 2005, p.149).
E, mesmo escrito, o texto é moldado pela oralidade e esta se impõe como forma, podendo
ainda, perfeitamente, acontecer de que o que se diz não faça nenhum sentido, haja vista que
a natureza do espetáculo se dá pelo puro rigor rítmico de uma performática característica do
cordel.
Semelhante análise faz Maffesoli ao falar do universo da poesia, considerando
que:

Importa notar que a poesia ou a filosofia não devem ser compreendidas
como simples “suplementos mentais”, úteis unicamente às ocupações do
intelecto. São elementos estruturantes de toda vida social. Tomam parte,
fundamentalmente, na educação da juventude, mas, igualmente na
formação dos cidadãos de qualquer idade [...] São portanto, formas que,
sem impedir a autonomia necessária à eclosão da personalidade de cada
um, garantem um quadro geral que permite a coesão do conjunto social.
(MAFFESOLI, 2005a, p.93-94).

E, mais adiante:

[...] assim que passa a se interessar pela vida, um conhecimento é, de
facto, tributário da palavra. Ele joga com a palavra e, assim fazendo, joga
com o mundo, isto é, entre em interação com ele. Só havia se se puder
dizê-la, se se souber dizê-la. (MAFFESOLI, 2005a, p.154).

O saber se dá como espetáculo, como uma festa. O essencial do poeta do povo
nordestino não está na transmissão “eficaz” de uma mensagem ou de uma informação, e sim
no espetáculo do dizer (SODRÉ, 2005). O escritor de cordel seduz pelo brilho daquilo que é
propriamente seu: a rima, e através dela tece a sua rede de comunicação, não passando pura
e simplesmente uma informação. “O poeta, como já disse, desperta na subjetividade de cada
um as vozes imemoriais adormecidas na memória coletiva” (MAFFESOLI, 2005a, p.193).
O autor de cordel é considerado um autodidata, sendo, de uma maneira geral,
autor e impressor, configurando-se por ser alguém que demonstra sua competência nas
letras, tanto verbal como escrita, em face de um público semi-alfabetizado. O autor goza de
prestígio por redistribuir as informações, tecendo um caminho entre a realidade histórica e a
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inventividade. E, de acordo com a análise de Sodré, constatamos o êxito que tivemos com a
abordagem do cordel das crianças e como o conto do Zé da Onça e a Suçuarana entrou em
sintonia com a performática do cordel: “Todo conteúdo, conservador ou inovador, mítico ou
histórico, pode ser acomodado nesse jogo de formas, no qual importam o desafio feito à
língua (e ao outro) por meio da rima e o segredo (a inventividade pessoal) da boa
performance” (SODRÉ, 2005 p.147).
Numa entrevista a nós concedida, o grande mestre cordelista Antonio Vieira
parabeniza a iniciativa de levarmos o cordel para as abordagens dentro da sala de aula e
estimular os estudantes a comporem textos poéticos na forma de cordel, considerando “[...]
muito bom! A escola deve aproveitar a força mnemônica do cordel na busca de uma
assimilação mais rápida, divertida, criativa... só tem a ganhar.”
Advertiu, no que diz respeito à aceitabilidade dos professores em trabalhar com
essa modalidade textual, ressaltando o preconceito que a literatura sofre nos espaços oficiais
e nos meios acadêmicos, dizendo que “[...] o cordel, por ser uma literatura saída do meio
rural, sofre o preconceito dos urbanos e intelectuais, que o classificam de literatura de baixo
valor”. Considera que, além do preconceito, consiste obstáculo para adesão à modalidade
por parte dos professores o “desconhecimento, a falta de preparo e ausência de pessoas que
abracem a causa”.
O mestre cordelista aponta, como fatores importantes para a não-aceitação do
cordel em âmbito escolar, o desconhecimento, o despreparo e até mesmo a resistência dos
profissionais de educação.
E salientando a importância de que uma nova geração de formadores de opinião
cujo solo de origem remete às territorialidades onde são disseminadas essas formas de arte e
de comunicação, alerta para a necessidade de disseminar também esses saberes nos espaços
institucionais, já que agora contam com meios para se fazer ouvir e respeitar: “Está faltando
esclarecimento primeiro, dos formadores de opinião; depois, do povo, de iniciativas como a
sua. É disso que o cordel está precisando: a cultura popular conduzida em seu próprio
veículo.”
Reforçando a opinião do mestre cordelista Antônio Vieira, tanto Apple,
Perrenoud como Tânia Zagury falam de uma “má formação docente intencional”
(ZAGURY, 2006 p.45), ou seja, quando uma determinada resolução que constitui resultado
de lutas de gerações para legitimar um direito se torna um espetáculo político: lança-se a
proposta, a resolução política “cai” como uma “dádiva dos céus”, mas não são oferecidos
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meios para se viabilizar a proposta e se alcançar os resultados. E, parafraseando Bourdieu,
citado por Perrenoud, podemos considerar que:
[...] para que os mais favorecidos sejam favorecidos e os menos
favorecidos sejam mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a
escola, mesmo quando recomenda a diferenciação do ensino, não ofereça
aos professores nem a formação nem os meios, e não faça disso a base de
suas responsabilidades. (PERRENOUD, 2001a, p.100).

Certa vez, numa reunião de professores do Ensino Fundamental Noturno, na
escola em que tivemos a oportunidade de dirigir, já que os professores apresentaram a
proposta de trabalharem com literatura, que se reservasse uma unidade para o trabalho com
a literatura de cordel. “Uma unidade inteira só com cordel?!” – indagou uma professora com
um certo ar de espanto. A profissional, infelizmente, ainda não se havia dado conta da
riqueza contextual ao se trabalhar com cordel, uma criação genuinamente nordestina e que,
ainda que escrito, tem na oralidade a sua principal característica, além de que a literatura de
cordel possui tantas “regras” para sua construção, toda uma erudição, que é bem provável
que fosse necessário um ano letivo inteiro para trabalhá-lo como se faz necessário.
Quando ocorreu esse episódio, já havíamos realizado na unidade escolar oficinas
de cordel com todas as turmas do Ensino Fundamental Noturno e publicado um livrinho de
cordel com as produções dos alunos, lançado e apresentado na Feira de Talentos do Ensino
Fundamental Noturno, em outubro de 2004, na Escola Municipal Thomás Gonzaga, em
Pernambués. Professores mais sensíveis, tidos como “loucos” (era este mesmo o termo
utilizado para designá-los) que trabalhavam com a alfabetização de adultos do Ensino
Fundamental Noturno, gostaram tanto da idéia que se “apropriaram” do cordel composto
pelos estudantes, passando a utilizá-lo como ferramenta hábil na alfabetização dos próprios
estudantes.
Alguns professores perceberam ainda que havia uma grande vantagem em se
trabalhar com o cordel pois, ainda que os estudantes não soubessem ler nem escrever,
tinham em si o talento para a poesia, o ritmo, a musicalidade, a rima, etc. Além de motivar
os alunos a ler e a produzir textos alfabéticos (ação prevista no quadro de habilidades e
competências), estavam abordando, enaltecendo, reforçando a identidade própria, local, a
partir da recuperação do patrimônio lítero-musical da comunalidade, algo constituinte da
identidade própria, local, haja vista que os estudantes do Ensino Fundamental Noturno
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vieram de lugares do interior da Bahia e do Nordeste onde o cordel era a literatura corrente,
com todas as suas características.
Parece até paradoxal afirmar que abordagens como estas não estejam
acontecendo no âmbito das nossas escolas. Os obstáculos perpassam também a formação
docente. Antes de identificar a africanidade presente na comunidade escolar é necessário
que o docente identifique a africanidade presente nele mesmo. Certamente, os obstáculos
que o docente encontrar para assumir e viver a africanidade nele mesmo, encontrará em suas
interações na sala de aula. Antes de propor o desenvolvimento de certas habilidades e
competências previstas no currículo escolar para seus alunos, o docente deve ter este quadro
de referências de habilidades e competências desenvolvidas, elaboradas, construídas,
desconstruídas, recriadas, dentro dele mesmo. Deve conhecer e se apropriar dessas formas
institucionais para poder articular e propor a superação destas, quando identificar que se
convertem em obstáculos.
Com as crianças da Escola Acelino Maximiniano da Encarnação, o trabalho com
cordel ofereceu a oportunidade de estabelecermos links entre o saber proposto pelo currículo
escolar e os conhecimentos dinamizados em outros espaços além da escola. Além de
reforçar e enaltecer as características da identidade cultural de nossas populações, permitiu
promover

momentos

de

ensino-aprendizagem

significativos

e

contextualizados,

apresentando a possibilidade de se alcançar as habilidades e competências previstas pelo
currículo escolar sem que fosse preciso denegar os elementos presentes na vida comunitária.
O impacto dessa abordagem foi tão significativo que, em outros momentos de
interação didático-pedagógica, os estudantes realizavam suas produções de texto
(espontânea ou temática) na forma de poesia ou de cordel.
Outro ponto significativo foi o de as aulas, as apostilas, assim como as
avaliações escritas, os textos utilizados para estudo e interpretação serem os textos
compostos pelos estudantes, que se sentiam felizes e valorizados ao ver suas produções
como eixo central das aulas e das nossas reflexões diárias.
Assim, a partir das composições dos estudantes, ficou mais fácil estudar e
compreender adjetivo, artigo, verbo, preposição, fração, enfim. Aqui a identidade própria
não estava a serviço do processo de escolarização como meio para atingir outros fins, mas
ao contrário: através do processo de escolarização, além de possibilitar ao estudante a
aquisição de novos modelos discursivos necessários para o diálogo com a sociedade
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envolvente, estavam sendo tecidos e reforçados os laços e a exaltação à identidade própria,
local, da comunalidade.
Além dessa oficina de cordel, foram promovidos outros momentos significativos
nos quais os estudantes, sempre relutantes em ler e escrever, puderam mostrar todo seu
interesse despertado e sua criatividade. Compusemos outros livros de poesias em
comemoração à Primavera, à Criança e ao Dia da Consciência Negra. Além disso, criamos o
jornal Amigos da Onça, pequeno informativo com notícias da escola e do bairro, coletadas e
compostas pelos próprios estudantes. O título veio a partir de uma releitura e ressignificação
da expressão que, nesse contexto, significa ter orgulho de ser morador do bairro de
Sussuarana, contribuindo para sua melhoria.
Trazemos aqui produções de texto dos alunos da 4ª série, em 2005, da Escola
Municipal Acelino Maximiniano da Encarnação, que demonstram e sintetizam as temáticas
abordadas em nossos estudos e discussões.

SUSSUARANA

A onça suçuarana consegue viver em qualquer lugar: no frio, no calor,
longe ou perto da água, etc.
No lugar que hoje é Sussuarana vivia muitos tipos de onça: leão-damontanha, gato-açu, onça suçuarana, etc.
Esse lugar que nós vivemos ia se chamar Jardim Guiomar. Mas pela
atitude do Zé da Onça passou a se chamar Sussuarana. Passou muito
tempo que dona Guiomar não pagava impostos. Daí vieram pessoas do
interior e construíram casas, muitas casas. A prefeitura não conseguiu
tirar aquela gente do lugar que hoje é Sussuarana. Aí veio gente de tudo o
que é lugar da Bahia para a Sussuarana, Novo Horizonte e Nova
Sussuarana. Eles não tinham água encanada, não tinham rede de esgoto.
Existem onças na Mata Atlântica, na Antártida e etc.
Hoje em dia a onça não passeia mais pelas ruas porque está em extinção.
Essa escola é muito boa porque me ensinou a história do meu bairro,
porque ele ganhou o nome de Sussuarana. Foi muito bom a história
contada aqui.
Rodrigo Vinícius Souza Santos

A ONÇA SUÇUARANA E O BAIRRO DE SUSSUARANA

Era uma vez um homem que se chamava José Inocêncio. Ele trabalhava
na fazenda de dona Guiomar. Teve um dia que dona Guiomar mandou ele
ir à mata para cortar o mato. Ai, de repente, apareceu uma onça na frente
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dele. Ele falou: Que onça é essa? Deve ser uma daquela brava! Aí, José
Inocêncio pegou sua foice. Quando a onça estava se preparando para ir
pra cima dele, ele não pensou duas vezes e, em um golpe certeiro, matou
a onça e levou a onça no pescoço para a casa de dona Guiomar. Quando
o pessoal avistou José, aí foi um bocado de perguntas: Como foi que
aconteceu? Aí José explicou tudo o que aconteceu.
Depois ele levou a onça para a casa de dona Guiomar, retirou as tripas
da onça e dividiu a carne com o pessoal que lá morava. Depois disso foi
todo o comentário daquele local e deu o nome de Sussuarana.
Aí quando as pessoas passavam no bairro nos ônibus gritavam: Olha a
onça! Cuidado com a onça! Lá vai a onça! E outros nomes.
Ai depois construíram a rua e que eu moro dentro do bairro de
Sussuarana. Lá é legal, mas falta muitas coisas. Mas o mais importante
de lá são meus vizinhos, que nós conversamos, brincamos e é legal.
Bianca Borges

A HISTÓRIA DO BAIRRO DE SUSSUARANA

José Inocêncio foi caçar. Quando ele estava caminhando, ele deu de cara
com uma onça enorme e assim que a onça viu ele foi correndo e avançou
nele. Mas quando ele viu a onça, ele deu um fim na onça e levou a onça
para a fazenda de dona Guiomar. Depois desse dia, passaram a chama-lo
de Zé da Onça.
Zé da Onça era um homem de respeito. Muito corajoso, esperto e
trabalhador. Depois desse dia, passaram a chamar o bairro de
Sussuarana.
Gilson Gonzaga de Souza

Nas produções, fica evidente a forma como os estudantes apreciaram o estudo da
história da comunalidade nas abordagens didáticas em sala de aula. Também são enfatizadas
a construção da relação de espaço e temporalidade e a importância que é dada aos vínculos
comunitários.
Geralmente, nas produções de texto, surgiam desenhos de personagens da
televisão, como heróis de filmes japoneses e até o Tião, personagem interpretado pelo ator
Murilo Benício na novela América, da escritora Glória Perez, montando o Boi Bandido.
Com a continuidade das interações, foi proposto para que, além de desenharem esses
personagens, fossem ilustrados também elementos que tivessem mais a ver com o dia a dia
de nossa comunidade.
A escola e a comunidade como um todo têm enfrentado dificuldades no que diz
respeito a direcionar o impulso criativo e auto-afirmativo dos jovens para fins mais
construtivos, principalmente no que diz respeito à pichação, onde paredes das salas, muros e
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principalmente os banheiros das escolas não escapam desta forma de expressão. Contudo, é
interessante observar que os estudantes, de uma forma geral, mas principalmente os
rotulados como “pichadores”, sabem desenhar (e muito bem por sinal), mas não conseguem
desenhar com a mesma habilidade e desenvoltura quando se trata de uma atividade didática.
Numa dessas atividades didáticas, quando foi dito que eles poderiam desenhar da
forma como sabiam, inclusive com traços do grafite, surgiram desde um professor grafitado
até onças surfistas e pop stars, assim como “Zés da Onça” bem modernos usando boné, tênis
e calça jeans. São os elementos da comunalidade sendo traduzidos em diversas linguagens.
Um dos alunos, de dez anos de idade, se destacou pelas produções de texto e
pelos desenhos. O caderno estava todo decorado com traços que se aproximam do grafite.
Foi uma surpresa, ao abrir o caderno para avaliação, ver desenhado o Zé da Onça e a Onça
Suçuarana. Ele refez os desenhos do conto na forma de grafite: um Zé da Onça bem à
vontade, com chapéu de palha encobrindo os olhos, de tênis e calças folgadas de bocas bem
largas. E a onça mais parecia que ia para a praia, surfar, faltando apenas a prancha e os
óculos.
Foi-lhe indagado o porquê de ele não haver feito o desenho no dia da produção
de texto, já que desenhava tão bem (haja vista que no dia se negou a desenhar, como se
negava a fazer algumas atividades). Ele não soube explicar. Contudo, é possível que ele
possa ter considerado que, dentro da escola, numa atividade didática, não pudesse se
expressar em traços artísticos considerados como “cultura de rua”, marginalizados, mal
vistos, não valorizados socialmente, inadequados para o ambiente escolar, enfim.
Por conta da denegação daquilo que não pode vir à tona, os nossos estudantes
muitas vezes deixam de se expressar e até mesmo fazer colocações consideradas pertinentes
na sala de aula. Ninguém deseja sofrer por uma rejeição. Isto faz com que as pessoas
ocultem do conhecimento dos outros aquilo que elas consideram como precioso, contudo
que não é bem visto “socialmente” e que podem torná-las alvo de deslegitimação e
perseguições. Este é um dos motivos de as pessoas não se identificarem, de denegarem e
quererem mesmo esquecer, de não assumirem sua identidade, perante um ambiente
sociocultural considerado hostil.
Para Perrenoud (2001b, p.106) “[...] quando um indivíduo não pode mudar uma
realidade desagradável, é levado a modificar sua representação dessa realidade para torná-la
mais adequada àquilo que ele pode tolerar, mas compatível com uma imagem de si mesmo
que não seja muito desvalorizada”. Tudo isto é motivado pelo irreprimível querer viver, que
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nos referimos. Ante o efeito deletério, que pretende consumir a vida, o ser responde, se
mobiliza, elabora estratégias, abre novos caminhos para auto-afirmar-se, ser e existir.
Todavia, pudemos constatar que essas interações de cunho didático-pedagógico
contribuíram para uma relativa mudança de mentalidade entre os estudantes na medida em
que foi possível promover, em âmbito escolar, momentos através dos quais foram vividos e
reforçados elementos da vida em comunalidade e enaltecidos os valores da identidade
própria.
Para demonstrar a capacidade de alcance da abordagem pedagógica pluricultural,
trazemos mais um relato de experiência com o trabalho sistemático da narrativa do Zé da
Onça e a Suçuarana, agora realizado com uma turma de 2ª série do Ensino Fundamental da
Escola Municipal Acelino Maximiniano da Encarnação.
A turma de CEB (Ciclo de Estudos Básicos) II E, vespertino de 2006, era
constituída por 29 crianças na faixa etária de 8 a 12 anos: 16 meninos e 13 meninas que,
assim como o professor regente, habitavam (e habitam) na vizinhança da escola.
A turma, de uma maneira geral, pode ser caracterizada como uma turma
tranqüila, ou seja, em linguagem escolar, isto significa que a turma era “comportada”, que
não gerava problemas de “indisciplina” nem agressões, colaborando, assim, para o bom
funcionamento da escola, com crianças saudáveis, vivas, comunicativas e inteligentes, mas
com “sérios problemas de ensino-aprendizagem”, desestimuladas diante das atividades
propostas e há alguns anos cursando a mesma série.
No que diz respeito ao nível de aprendizagem, é importante salientar que a turma
era predominantemente não alfabetizada e composta por conservados ou repetentes,
estudantes que cursavam a 2ª série por dois e até mesmo três anos consecutivos. Ou seja,
apesar de estarem regularmente matriculados na escola, ainda não haviam adquirido os prérequisitos básicos para o ciclo de estudos: aquisição da leitura e da escrita alfabética e
capacidade de solucionar problemas matemáticos de adição e subtração.
O início das abordagens foi muito difícil pois, de uma maneira geral, a turma era
muito apática, desestimulada e desestimulante: propunha-se uma atividade e se levava a
tarde inteira para se concluir uma atividade simples, fosse uma lista, uma reescrita, um
desenho, uma colagem, e a qualidade dos trabalhos apresentados não era nada boa, e
podendo-se perceber claramente que as crianças tinham capacidade de fazer melhor.
A turma só veio a apresentar algumas tímidas respostas quase dois meses depois
quando, em meio à consecutiva e sistemática abordagem sobre a paz na escola, chegou o
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momento de se ensaiar e cantar uma música que falava sobre a paz. A receptividade de
turma para com a música foi tão interessante que se tornou um emblema da turma, e todas as
vezes que recebia uma visita, e isto acontecia com freqüência, fosse alguém da escola ou de
outra unidade escolar, os estudantes interrompiam momentaneamente a atividade,
levantavam-se e saudavam o visitante cantando. Era de fato um momento feliz e cativante.
A cantoria chamou atenção da escola. Certa vez, a então vice-diretora visitou a
sala e ficou tão entusiasmada e fascinada com o envolvimento da turma, e justamente por ser
“aquela turma” que em momento algum havia apresentado aproveitamento satisfatório, que
fez o convite para que os alunos se apresentassem na homenagem que a Escola faria para o
Dia das Mães, como de fato aconteceu.
Essa foi a primeira grande injeção de ânimo. As próprias crianças escolheram o
repertório para homenagear as mães. A adesão geral da turma impressionou a todos, assim
como a afinação e o repertório escolhido por eles (principalmente porque parece ser um
consenso geral dos profissionais de educação das comunidades considerar que as crianças da
periferia só sabiam cantar “pagode”, “axé” e arrocha). Na sugestão dos estudantes,
apareceram músicas da MPB do tipo Tribalistas, Ana Carolina e sucessos recentes da Axé
Music que falavam de amor. Foi ensaiado até um mantra indiano milenar traduzido para o
português e que falava sobre o cuidado que se deve ter com a natureza e com nós mesmos,
com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Os mantras indianos são cânticos
milenares de louvação à divindade que, segundo a tradição, têm a possibilidade de religar os
seres humanos à essência divina. Nas abordagens didáticas, foram feitos esclarecimentos
sobre o país de origem da música cantada (a Índia), sua conexão com a colonização
portuguesa e sua íntima relação com o chamado Descobrimento do Brasil. Certa vez,
quando um coordenador da Secretaria Municipal de Educação visitou a turma, foi saudado
com o mantra.
Contudo, em dado momento, a turma foi advertida para que não cantasse tantas
músicas de uma só vez ou que cantasse mais baixo, pois o coro estava interferindo nas aulas
das salas vizinhas. Aí os ensaios passaram a ser realizados no pátio, pra não interferir tanto
na dinâmica da unidade escolar.
Outro momento significativo foi a abordagem sobre a história da comunalidade,
Sussuarana. O grande desafio aqui foi estabelecer a ponte, o link, entre os elementos
presentes na vida em comunalidade e as habilidades e competências previstas pelo currículo
escolar, haja vista que, enquanto profissionais, estamos submetidos às determinações da
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Secretaria de Educação através da Coordenação, e os professores, diretores e coordenadores
ainda não reconheceram que, quando falamos de identidade própria, local, quando
exaltamos elementos da identidade comunitária, estamos trabalhando com a africanidade e
abordando o que há de mais novo, recente e significativo na educação das nossas
populações.
Constituem os indicadores de desempenho previstos para a II unidade didática
nos diários de classe do 2º ano do CEB:

Língua Portuguesa: Elaborar questões escritas após leituras ouvidas;
realizar leitura fluente com compreensão; analisar textos escritos
observando as regularidades gráficas ou gramaticais no emprego das
palavras (nomes e qualidades); elaborar modelos e padrões aceitáveis e
adequados de textos escritos; demonstrar conhecimentos básicos sobre as
regras ortográficas na escrita de textos.
Matemática: Realizar cálculos de multiplicação e divisão através de
estratégias pessoais; ler e escrever números utilizando conhecimento
sobre a escrita posicional; comparar grandezas utilizando unidades
padronizadas e não padronizadas de cumprimento; discriminar poliedros
e corpos redondos em coleção de figuras não planas; interpretar e
construir gráfico de barra.
História: Reconhecer características da sua comunidade quanto a
diferentes costumes alimentares, tipos de moradia, comunicação e
transporte; identificar na comunidade diferentes hábitos de lazer,
músicas, danças, brincadeiras; identificar na comunidade as atividades
econômicas e diferentes representações religiosas; comparar
acontecimentos no tempo, tendo como referência as noções de
anterioridade, posterioridade, simultaneidade, contemporaneidade (linha
do tempo); reconhecer a si mesmo como um sujeito construtor de história
a partir do estudo de sua família e da sua comunidade.
Geografia: Perceber a importância da participação individual e coletiva
no cuidado com o ambiente; localizar-se no seu espaço de vivência
utilizando: relação topológica: frente, atrás, vizinho, perto, longe;
relação projetiva: esquerda, direita; relação euclidiana: medidas (metro,
centímetro) coordenadas (coluna, fila); desenhar trajetos percorridos;
identificar e reconhecer aspectos que caracterizam o indivíduo e o grupo
a qual pertence; valorizar a atitude de manutenção e preservação do
espaço coletivo e do meio ambiente; analisar os diferentes modos de vida
do indivíduo em diferentes culturas.
Ciências: Estabelecer relações entre condições de alimentação (origem
dos alimentos) e preservação da saúde humana; reconhecer a
importância dos hábitos de higiene pessoal e ambiental na preservação
da saúde humana; identificar os recursos naturais do local onde se vive;
perceber a presença do ar e da água na natureza, bem como a
importância do solo para os seres vivos; comparar os diferentes
ambientes naturais e construídos pelo homem e perceber-se como parte
integrante.
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Observe-se que tudo isso tem que ser adquirido “dentro dos padrões de
qualidade desejados, dentro de modelos e padrões aceitáveis e adequados”.
Entre os indicadores de História, surge uma curiosa conexão entre atividade
econômica e representação religiosa, interpretadas como uma única habilidade, como se
uma dependesse invariavelmente da outra, como se atividade econômica e representação
religiosa se complementassem, enfim.
Os indicadores de Geografia não contemplam a noção de territorialidade das
comunalidades, referem-se a relações topológicas, projetivas, euclidianas, etc. Contudo
não são de todo descartáveis: pode-se aproveitar “desenhar trajetos percorridos;
identificar e reconhecer aspectos que caracterizam o indivíduo e o grupo a qual
pertence; valorizar a atitude de manutenção e preservação do espaço coletivo e do
meio ambiente; analisar os diferentes modos de vida do indivíduo em diferentes
culturas”, desde que o profissional se proponha a articular tudo isto com abordagens
significativas que permitam que o estudante adquira as habilidades e competências previstas
à medida que se enalteça e fortaleça a identidade própria, local, da comunalidade.
Para a abordagem do conto, foi utilizado material contendo gravuras referentes à
história, que iam sendo mostradas aos alunos enquanto a narração ia sendo feita. Antes de
contar a história, foi criado um clima de suspense e expectativa, alertando os alunos sobre o
momento significativo de ouvir o conto que narrava sobre a nossa origem, de que era um
conto mítico e que, naquele momento, estávamos revivendo todas as emoções vividas pelos
primeiros moradores de Sussuarana quando o episódio com o Zé da Onça aconteceu.
A partir do estudo sistemático desse conto, foi possível um sem-número de
abordagens: a aprender substantivo e adjetivo a partir dos nomes e das características dos
personagens do conto, listar palavras com ss e ç, fazer desenho, reconto, reescrita, colagem,
etc.; em Matemática, aprender sobre pesos e medidas (de massa, de cumprimento, etc.); em
Ciências aprender sobre o que é carnívoro, mamífero, felino, sobre a origem dos alimentos,
sobre as características da onça e a relação entre o comportamento do animal e o
comportamento dos moradores do bairro de Sussuarana, enfim.
O trabalho sistemático com o referencial simbólico de uma comunalidade em
sala de aula permite abordagens significativas e contextualizadas, que gravitam em torno do
referencial. O referencial mítico-ancestral é o ponto de ancoragem, e o detonador de toda
abordagem didática. Essas abordagens dão conta de estimular a aquisição de habilidades e
competências previstas e vão mais além, à medida que se reforça a identidade própria, local,
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da comunalidade. Os elementos da vida comunitária não entram como meio para que se
atinja outros fins. Ocorre justamente o contrário: as habilidades e competências atuam como
mecanismos através dos quais são enaltecidos, exaltados e expandidos o modus vivendi da
comunalidade, e é nisto que consiste a Educação Pluricultural.
Durante a reunião de pais, as famílias salientaram que, apesar das dificuldades de
aprendizagem que reconheciam nas crianças, pela primeira vez em anos tinham observado
um avanço significativo no que diz respeito também ao interesse das crianças em fazer as
atividades de casa, coisa que não acontecia.
Em determinado momento, foi proposta uma atividade prevista para a unidade,
que consistia na produção de um texto alfabético, os estudantes foram orientados a
comporem um texto com ajuda de alguém que soubesse ler e escrever para que auxiliassem
e revisassem a escrita deles, que ainda não era alfabética. Foram orientados, ainda, que
expusessem para o escriba tudo o que eles haviam aprendido nos estudos e discussões em
sala de aula e construíssem um texto bonito, criativo, em que os animais interagissem com
os humanos, que tivesse um final feliz e transmitisse um ensinamento.
Com esse trabalho, surgiram textos escritos que revelam toda a importância e
simbologia do referencial mítico-ancestral da comunalidade.

HISTÓRIAS DA ONÇA

Era uma vez uma onça chamada suçuarana. Ela vivia na floresta com os
outros animais selvagens.
Certo dia apareceu na floresta um caçador que se chamava José. Ele
caçava por esporte e para colecionar o couro dos animais. Ele queria
caçar a onça suçuarana.
De noite, quando José dormia, ele teve um pesadelo: apareceu um
fantasma que defendia os animais da floresta. José acordou assustado.
Maria, a mãe de José, disse:
- Zé, meu filho, todos os animais da floresta têm o seu anjo da guarda.
Não se deve maltratar os animais, principalmente a onça suçuarana, que
é um animal sagrado. De maneira nenhuma devemos matar esse animal
porque se não vamos ter atraso de vida. A onça, apesar de ser selvagem,
temos que preservar.
Assim, José obedeceu a sua mãe e desistiu da idéia de caçar a onça. E
todos os animais da floresta, por sua vez, passaram a viver felizes e
satisfeitos.
Texto de Liliane Amaral e Anderson de Araújo
Revisto e adaptado pelo prof. Márcio, CEB II E Vesp. 2006
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ZÉ DA ONÇA E A SUÇUARANA: A HISTÓRIA DO BAIRRO DE SUSSUARANA

José Inocêncio era um mateiro que morava e trabalhava na fazenda de Dona Guiomar. Certo dia,
ao caminhar pela mata carregando a sua foice, José se deparou com uma enorme onça suçuarana.
José Inocêncio ficou muito assustado com o tamanho e a ferocidade do animal. Quando a onça se
preparou para avançar sobre José, ele desferiu um golpe certeiro no pescoço do animal, ferindo-o
mortalmente. José pôs o animal sobre as costas e o levou até a sede da fazenda. Chegando lá
contou a todos o que havia acontecido, mostrando o enorme animal abatido. Depois pegou uma
faca, retirou o couro da onça e compartilhou da carne com as pessoas que ali moravam. José
passou a ser considerado um homem forte e corajoso, que havia matado um animal tão valente
como a onça suçuarana. As pessoas passaram a chamá-lo de “Zé da Onça”, de “Homem da
Suçuarana”, enfim, e todas as vezes que alguém precisava ir à fazenda de Guiomar para comprar
milho, mandioca, vagem e aipim, entre outros produtos da fazenda, faziam referência ao grande
feito do “Homem da Suçuarana”. A história se imortalizou e as pessoas que mais tarde foram
morar na antiga fazenda de Guiomar passaram a denominar o lugar de Sussuarana. E é por isso
que o bairro de Sussuarana tem esse nome, devido à ação de um homem forte, corajoso e
trabalhador e de um animal que habitava a região muito antes de toda essa gente. E ainda hoje, nos
pontos e terminais de ônibus da cidade, as pessoas gritam: “Olha a onça!” “Lá vem a onça!”
“Lá vai a onça!” “Cuidado com a onça!” quando um coletivo para esse bairro se aproxima.

Figuras 2 a 7 – Ilustrações do conto. Autor: Márcio Nery
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Figura 8 – Dona Julieta Ferreira de
Araújo, antiga moradora. Foto: Márcio
Nery

Figura 9 – Crianças de escola municipal da
comunalidade escutam atentamente os relatos de dona
Julieta. Foto: Márcio Nery

Figura 11 – José Inocêncio caça a onça...

Figura 10 – Com base nas narrativas as
crianças dramatizam a história ouvida.
Foto: Márcio Nery

Figura 12 – ... e leva para ser cozida em casa.
Fotos: Márcio Nery
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Figura 13 – Crianças escutam
atentamente o conto narrado pelo
professor...

Figura 14 – ... recontam a
narrativa em verso durante a
oficina de cordel...

Figura 15 – ... e
organizam stand para
apresentação do cordel
num dos eventos propostos
pela Escola.
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Figura 16 – Zé da Onça cuidando da roça.
Desenho infantil: Wesley Assis Bacelar Coelho.
CEB II E vesp. 2006, Escola Municipal Acelino
Maximiniano da Encarnação.

Figura 17 – Zé da Onça encontra a onça.
Desenho infantil: Tiago Santos Conceição.
CEB II E vesp. 2006, Escola Municipal
Acelino Maximiniano da Encarnação.
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Figura 18 – Zé carrega a onça até a casa na fazenda. Desenho
infantil: Bruna Caldas Sacramento. CEB II F vesp. 2003, Escola
Municipal Novo Horizonte.
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Figura 19 – Zé da Onça. Desenho
infantil: Carlos Eduardo do Espírito
Santo. CEB II E vesp. 2006, Escola
Municipal Acelino Maximiniano da
Encarnação.

Figura 20 – Uma onça feliz. Desenho
infantil: Carlos Eduardo do Espírito Santo.
CEB II E vesp. 2006, Escola Municipal
Acelino Maximiniano da Encarnação.
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Figura 21 – Zé da
Onça e a Suçuarana.
Desenho infantil:
Pedro Henrique
Batista Oliveira. 4ª B
vesp. 2005. Escola
Municipal Acelino
Maximiniano da
Encarnação.

Figura 22 – O
referencial míticoancestral presente no
cotidiano da
comunalidade.
Estabelecimento
comercial de
Sussuarana. Foto:
Márcio Nery

Figura 23 – O referencial
mítico-ancestral presente no
cotidiano da comunalidade.
Estabelecimento comercial de
Sussuarana. Foto: Márcio Nery
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Com a análise do texto, fica logo evidente qual é a territorialidade de que nossas
comunalidades falam: a floresta.

Nesta concepção, o selvagem refere-se ao nativo,

autóctone, ao originário da selva, do mato, da floresta, e não constitui aqui uma designação
pejorativa referente a atraso, brutalidade, incapacidade de erudição e de civilização.
A inter-relação entre as energias do plano material e do imaterial expressa,
quando se refere à onça como um animal sagrado o qual se deve preservar para que não se
tenha atraso de vida, o respeito à sacralidade da territorialidade à qual se pertence. Estes
códigos, posturas, valores e visões de mundo estão presentes no imaginário e no cotidiano
da população e ficam expressos nas narrativas orais e, agora, nos textos escritos.
Com procedimentos como esses, estamos ressignificando elementos constituintes
do dia-a-dia da escola, como a atividade de casa, por exemplo, que não se converte apenas
numa atividade para “fixar conteúdos”, como é considerada, ou para manter a criança
ocupada para dar menos trabalho à família e evitar que se envolva com maus contatos e
companhias. As nossas atividades para casa têm envolvido toda a família e até amigos e
vizinhos, como se fosse mesmo uma longa gincana do conhecimento.
São estratégias simples, perfeitamente adaptáveis ao cotidiano da escola, que
surtem efeito, que dão conta de alcançar as metas previstas e exigidas e vão muito além
disso, permitindo formas de ensino-aprendizagem consistentes, significativas, coerentes com
a realidade vivida pelos alunos; que contemplam as necessidades e aspirações dos membros
da comunalidade; que elevam a auto-estima, que permitem a felicidade e o bem-estar dentro
da escola e durante o processo educativo; que fazem o aluno se identificar e se sentir
valorizado dentro do processo de ensino-aprendizagem, e que fazem do processo de ensinoaprendizagem uma continuidade, e não uma interrupção, na vida das pessoas.
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CONCLUSÃO:

PERSPECTIVAS PARA EDUCAÇÃO PLURICULTURAL

Este trabalho nasceu da necessidade de erguermos novos repertórios didáticos
que estivessem em sintonia com o universo simbólico, técnico e estético dos estudantes das
nossas comunalidades, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos.
O objetivo dessa construção foi criar, inaugurar, diferentes formas de aprender e
ensinar que atendam às necessidades e aspirações dos estudantes; formas de aprender e
ensinar que estejam ancoradas nos elementos constituintes do modus vivendi da
comunalidade e não tão-somente reduzidas à aquisição de habilidades e competências
previstas que têm como intencionalidade, mais ou menos velada, atender a demandas de
produção e de consumo e adequar o nosso estudante a tais demandas através de um processo
de ensino-aprendizagem no qual há denegação sistemática dos nossos modos, de nossa
maneira de ser e de estar sobre o mundo, e imprimindo modos alheios ao nosso existir.
Erguer novos repertórios didáticos, diferentes formas de aprender e ensinar que
permitam que o nosso estudante desenvolva as habilidades e competências previstas pelo
currículo sim, porque compreendemos esta aquisição como necessárias para o diálogo em pé
de igualdade com a sociedade oficial em torno e tendo em vista novos enfrentamentos.
A cada momento, o meio técnico-cientítico-informacional cria uma novidade que
exige de nós a mobilização de recursos pessoais para que possamos interagir com este meio.
O desconhecimento acerca desta criação faz com que populações inteiras passem a ignorar
também o que elas próprias são e, quanto menos familiarizadas com as formas de interagir
com este meio, dispõem de menores condições de conduzir sua caminhada e tendem a ser
cada vez mais dirigidas por contingências externas.
Contudo, para além das habilidades e competências previstas, consideramos
importante também que o processo de escolarização vá mais além: que se converta num
instrumento através do qual seja legitimado e enaltecido o direito à identidade própria, que
parta da necessidade emergente de que se concebam e se apliquem proposições curriculares
que, em lugar de atender a demandas de mercado, de produção, aquisição e acumulação de
bens, atenda às demandas existenciais humanas, às necessidades, histórias e culturas de
grupos até então subjugados; que se crie um currículo que permita que integrantes destas
comunalidades vejam a si mesmos, sua história, seus valores, seus referenciais nele
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representados; e um currículo, um processo de escolarização o qual permita que os
estudantes enxerguem a si mesmos e ao mundo a partir da sua própria ótica, e não a partir da
ótica do opressor.
Com a nossa análise, observamos o quanto as concepções que norteiam o nosso
sistema de ensino e, conseqüentemente, o processo de escolarização das nossas populações,
estão permeadas de visões de mundo que concebem a escola como uma extensão da fábrica
e como mecanismo de adaptação ao modelo de produção e consumo.
É óbvio que prisões, quartéis, escolas, conventos, sanatórios, escolas, enfim, não
se originaram simplesmente com o intuito de desenvolver o recalque a outras identidades
que constituem ameaça à perspectiva hegemônica. Contudo, estas instituições, como
tentáculos do Estado Terapêutico, são organizadas e alimentadas a partir de ideais de
comportamento e valores voltados para promover a “ordem” e a “normalidade”, atuando
como mecanismos para propagar os valores e crenças de grupos dominantes, assim como
para corrigir possíveis “desvios”.
O processo de escolarização, da forma como vem sendo constituído, visa adaptar
o então estudante, ou seja, o futuro trabalhador, aos modos de produção e consumo, assim
como legitimar ideologias que têm como referencial o modelo paternalista, branco, norteamericano e anglo-saxão, infundindo-lhe noções de competitividade, de exploração e de ter
em detrimento do ser, distante das concepções milenares de ser e de conviver consigo, com
o outro e com o universo em torno, característica das nossas comunidades tradicionais.
Fazemos aqui uma crítica não àquilo que é interpretado como habilidade e
competência em si, como a necessidade de, por exemplo, identificar e compor diferentes
tipologias textuais empregando-as em diferentes linguagens, o que se configura na
importância de o estudante se apropriar de novas formas discursivas que permitam a
ampliação de suas potencialidades existenciais humanas e o diálogo em pé de igualdade com
a sociedade envolvente, partindo do local para o global. A crítica é feita à forma como
habilidade e competência se inserem em nosso contexto educacional, utilizando elementos
constituintes do processo de ensino-aprendizagem para dar vazão, no processo de
escolarização, a modelos de produção e de consumo.
Como vimos, termos como habilidade, competência e currículo são categorias
cuja semântica, em sua origem, está intimamente atrelada ao mundo empresarial. Desta
maneira, consideramos de fundamental importância que os educadores efetuem uma
transposição didática, transplantando os elementos constituintes do ensinar e do aprender

130

para o seu seio original, envolvendo-se numa contínua análise de outras formas de teorias
sistêmicas que não sejam vinculadas ao mundo empresarial, assim como devem analisar até
que ponto, conscientemente ou não, permitem que categorias de consenso moral, valorativo
e intelectual atuem através deles mesmos.
Compreendemos que, para muitos profissionais, é difícil aceitar que o resultado
de seu trabalho esteja a serviço de uma hegemonia e que contribua para a manutenção das
desigualdades sociais. Contudo consideramos importante que os profissionais comecem a
entender como atuam os mecanismos de reprodução cultural e manutenção hegemônica
dentro da escola, pois assim poderão agir mais conscientemente para minimizar seus efeitos.
Contudo, consideremos ainda que, sob uma perspectiva una e absoluta, será
difícil identificar, compor e empregar diferentes modalidades textuais em diferentes
linguagens se este “diferente” se restringir ao mesmo, ou seja, ao primado da escrita em
detrimento da oralidade, ao controle x movimento, a clássicos da literatura universal quando
este “universal” se refere apenas a produções anglo-saxãs, ao “erudito”, em contraposição ao
que é considerado popular e, por isso inadequado, inábil, inabilitado ao ambiente escolar,
enfim.
Antes de interpretar uma competência prevista tal como “identificar quadrado,
retângulo, triângulo, paralelogramo, trapézio, cubo, bloco, pirâmide, círculo e esfera”
como competência, ou seja, como indicador do processo de ensino-aprendizagem,
interpretaríamos como uma necessidade inerente ao processo de formação dentro e fora da
escola e como “competência” que se adquire não somente na escola. O estudante sabe
identificar e diferenciar uma forma geométrica da outra. Pode não conhecer os nomes
convencionais, mas conhece, diferencia e até atribui nomenclatura própria, como pudemos
constatar em nossas observações e interações didático-pedagógicas.
O que vem sendo concebido ou o que é interpretado como habilidade e
competência consiste em conhecimentos e saberes que fazem parte não só do processo de
ensino-aprendizagem da escola mas principalmente do processo de formação do ser,
conhecimentos transferíveis.
O que ocorre é que, num processo de escolarização ancorado e voltado para
atender a demandas de produção e de consumo, os conhecimentos privilegiados são aqueles
próprios das camadas hegemônicas, e os conhecimentos peculiares a outras esferas da
população, quando contemplados, tendem a ser submetidos ao esquadrinhamento.
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Acreditamos que, quando uma necessidade ou um saber é submetido ao
esquadrinhamento “habilidade e competência prevista”, perde a potência e a propriedade de
sustentar e traduzir a vida em comunalidade e passa a atender a visões de mundo ancoradas
em princípios produtivistas-consumistas. Quando se estabelece a relação entre escola e
economia, entre o processo de escolarização e o processo de produção, as necessidades e
saberes necessários à formação do ser são manipulados e interpretados de forma tal que, ao
fazer parte de um novo quadro de referências, passam a estar a serviço do modelo de
reprodução social e manutenção das desigualdades.
Consiste, portanto, desafio para o educador a tarefa de transplantar esses saberes
e conhecimentos para o seu seio original, gerando possibilidades de se contemplar
necessidades e se construir saberes enaltecendo valores existenciais humanos.
Ao analisar o quadro de indicadores de desempenho, o leitor pode pensar: mas
que mal há neles? Não há mal nem prejuízo nenhum nas habilidades e competências
expostas nos indicadores de desempenho. Contudo eles não estão ali por estar, não nasceram
do nada. Têm uma finalidade, haja vista que o currículo é um recorte intencional. Não foram
autogerados, fruto de geração espontânea.
Outro exemplo: os membros das comunalidades comparam grandezas da mesma
natureza (considerada uma “habilidade”) e elaboram as suas próprias unidades de medida.
Contudo o que se pede nesta habilidade não compreende, nem abarca nem muito menos
privilegia estas formas próprias de se comparar grandezas e medidas da mesma natureza
dentro de uma unidade de medida própria utilizada pelo estudante originário das nossas
populações, mas se tende a considerar esta habilidade dentro dum esquadrinhamento, dentro
de um recorte intencional, de uma dimensão una, absoluta e unirreferencial (como quilo,
litro, quilômetro, etc.) para atender às demandas econômicas e sociais de produção e
consumo. E este modelo de produção e de consumo é um modelo com o qual se tem de
dialogar, e não submeter-se a ele.
Almejamos um processo de escolarização que não esteja tão-somente
comprometido com demandas de produção e consumo para atender a um modelo
produtivista, consumista, imperialista, capitalista, mas que esteja, sobretudo, sintonizado
com a história e com a identidade das nossas populações e aberto para o projeto pessoal
do aprendiz.
Com isso reconhecemos a necessidade de desvelar esses discursos e essas
estratégias de sujeição incutidas no processo de ensino-apredizagem, assim como de
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criarmos abordagens educacionais que estejam ancoradas nos saberes das comunalidades e
que privilegiem a necessidade de ser e de existir dos membros constituintes de nossas
populações.
Em nossos estudos, salientamos a importância de os profissionais de educação
que trabalham com membros de comunalidades, conhecer de perto a constituição do
universo real e simbólico do qual este estudante faz parte e se apropriar das formas que
caracterizam o processo de elaboração e transmissão do conhecimento dentro da
comunidade, fazendo do processo de ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar uma
continuidade do que acontece fora dele.
Acreditamos que, para se constituir, de fato, em Educação Pluricultural, o
processo de ensino-aprendizagem deve partir de uma arkhé comunal que expressa uma visão
de mundo própria e permite a articulação entre os conhecimentos elaborados e ativados no
seio da comunalidade com as formas de elaboração e dinamização do conhecimento
próprias de outros grupos humanos. Isto permite a emersão de conhecimentos, valores e
linguagens próprias recheados de significado e possibilidades de auto-afirmação identitária,
desenvolvidos numa dimensão espaço-temporal na qual são reforçados os vínculos de
sociabilidade e promovida a coexistência entre a sua cultura e as culturas em torno.
Não significa, porém, que os elementos próprios da vida em comunalidade
sejam utilizados como meio para atingir outros fins, para transformar o outro no mesmo, ou
seja, para converter os integrantes de comunidades tradicionais no “colonizador”, mas sim
como forma de enaltecer os valores comunitários no processo de ensino-aprendizagem
dentro da escola e promover um processo de escolarização significativo e contextualizado
para as nossas populações.
Acreditamos que levar em consideração as emoções, a afetividade e elevar a
auto-estima no processo de ensino-aprendizagem, como princípios fundamentais das nossas
abordagens, para que o nosso estudante compreenda que os referenciais fundadores de sua
comunalidade estão em pé de igualdade com outros referenciais, mostrando que é possível
desenvolver e atingir as habilidades e competências previstas pelo currículo escolar, inserirse com êxito na sociedade oficial, sem denegar, entretanto, seus princípios comunitários. Tal
princípio se reflete na fala do índio Marcos Terena, representante dos povos indígenas nas
Nações Unidas: Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou.
Na atualidade, contamos com uma Lei, 10.639, que pretende tornar obrigatório o
estudo da África e da cultura afro-brasileira. Contudo, em nossas interações e análises,
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pudemos observar que os profissionais de educação, ainda que afro-descendentes, não
possuem, ou pelo menos não apresentam, uma percepção correta de como seja esta
abordagem, tampouco as Secretarias de Educação estão oferecendo formação continuada de
forma adequada para suprir essa carência.
É importante que os profissionais de educação sejam conduzidos à percepção de
que tão importante quanto o estudo da África na sala de aula é abordar como estas
africanidades, como continuidades transatlânticas das Áfricas nas Américas, estão presentes
em cada um de nós e como se desdobram em nossos dias, em nossa sociedade, nas áreas
periféricas da nossa cidade, em meio às nossas populações, mais próximas ou mais distantes
das organizações de cunho político-filosófico, artístico e religioso responsáveis pela
continuidade e afirmação destas africanidades.
À semelhança das comunidades quilombolas, das comunidades-terreiros e da
territorialização conselheirista que também se constituíram, de certa forma, como
reinterpretação da África nas Américas, ou seja, como pequenas Áfricas nas Américas,
o bairro de Sussuarana constitui, igualmente em sua origem, reinterpretações dos lugares do
interior da Bahia, de Sergipe e demais Estados da Região Nordeste, de onde toda essa
população se deslocou antes de se fixar na capital baiana em busca de melhor qualidade de
vida e de uma lógica de futuro.
Apesar de essas comunidades litúrgicas não mais existirem nas mesmas
proporções espaço-geográficas anteriores, haja vista que as roças que compunham os seus
territórios foram ocupadas pelo contingente populacional que para lá se deslocou, existem
ainda reminiscências delas e de outras comunidades semelhantes espalhadas pelo território
de Sussuarana.
Sendo os membros da população que veio a ocupar esses territórios
predominantemente descendentes de afro-ameríndios, oriundos de áreas do interior da Bahia
e de demais Estados da Região Nordeste, onde certamente seus ancestrais cultivavam
práticas devocionais, assim como formas de estruturação territorial e comunitária próprias
de sua arkhé civilizatória, ainda que optando por outros segmentos religiosos, aproximandose de um modelo de existência que não reflete seus princípios originários ou simplesmente
não mais cultivando a liturgia ancestral, não negam, nas suas palavras, intenções e modo de
agir, a crença na existência da ligação tênue entre os elementos do nosso mundo físico e o
mundo espiritual, mantendo os vínculos de sociabilidade e concepções cosmogônicas que
remetem a princípios desta arkhé afro-ameríndia. Esta arkhé, este princípio inaugural da
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comunalidade, encontra seu ponto de ancoragem na floresta, no quilombo, e se desdobra em
atributos como a ousadia, a valentia, a elaboração de estratégias para a sobrevivência e a
capacidade de adaptação daqueles que, à semelhança de seus ancestrais, fundam um
território próprio no qual são revividos e enaltecidos os valores da ancestralidade e tecidas
as projeções de futuro.
A comunalidade se consolida à medida que são estabelecidas formas próprias de
comunicação entre os seus agentes, as quais abrigam em si rico repertório de códigos,
valores, posturas e relações simbólicas que configuram uma identidade.
É na comunalidade que se forja a identidade própria e coletiva, identidade que
aproxima indivíduos e grupos humanos por semelhanças e diferencia por singularidades,
peculiaridades, idiossincrasias. É na comunalidade que se promove a integração dos
membros da comunidade e a coesão grupal.
Acreditamos que, a partir de um processo de escolarização ancorado nos
referenciais da comunalidade, será possível conceber formas de ensino-aprendizagem que
contemplem e legitimem não só as necessidades de nossas crianças e jovens, e de adultos e
idosos pertencentes às comunalidades, como também as características de nossa identidade e
que crie condições favoráveis à aquisição de modelos discursivos que possibilite o diálogo
em pé de igualdade com os modos da sociedade envolvente.
O trabalho sistemático com o referencial simbólico de uma comunalidade em
sala de aula permite isto: abordagens significativas e contextualizadas, que gravitam em
torno do referencial.
Nesse sentido, consideramos que dar importância ao imaginário, ao lúdico, ao
onírico, ao simbólico, às paixões, às crenças, ao reino das idéias e à produção de sentido
derivada do estímulo à imaginação da nossa comunalidade, conferindo legitimidade ao papel
que estas formas desempenham no seu cotidiano, é de fundamental importância para essa
compreensão, assim como para a superação de toda sorte de concepções equivocadas.
O referencial mítico-ancestral é o ponto de ancoragem e o detonador de toda
abordagem didática. São abordagens que dão conta de estimular a aquisição de habilidades e
competências previstas e vão mais além, à medida que se reforça a identidade própria, local,
da comunalidade. As habilidades e competências atuam como mecanismos através dos quais
são enaltecidos, exaltados e expandidos o modus vivendi da comunalidade, e é nisto que
consiste a Educação Pluricultural.
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