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RESUMO 

 

Esta pesquisa, realizada no período de 2003 a 2007, tem como objeto de estudo as 

representações sociais dos professores de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental da 

escola pública de Maceió sobre o Estado de Alagoas. O objetivo é compreender 

como se constroem essas representações e qual sua relação com as práticas 

pedagógicas dessas professoras. O estudo tem como referencial a Teoria das 

Representações Sociais inaugurada por Serge Moscovici e a perspectiva 

pedagógica de Paulo Freire e Giroux. Utiliza técnicas de coleta de dados 

quantitativas e qualitativas (Teste de Associação Livre de palavras (TALP), 

observação e entrevistas semi-estruturadas). A amostra do TALP é constituída de 

90 sujeitos, dos quais 10 são entrevistados e identificados com nomes de pedras 

preciosas ou semipreciosas em alusão à metáfora do processo de exploração de 

minérios que utilizo para representar as etapas do processo de pesquisa. O campo 

de pesquisa é uma escola de Ensino Fundamental da cidade de Maceió. Os 

discursos dos professores acerca de Alagoas e de sua prática pedagógica são 

interpretados conforme a análise de conteúdo de Laurence Bardin. Os dados 

revelam que o Estado de Alagoas é representado pelas professoras como espaço 

físico-geográfico privilegiado pelas belezas naturais, contudo de deplorável condição 

humana. Identifica ainda que, na prática de ensino, Alagoas afirma-se pela 

ausência. Em suma, o estudo revela que as representações dos professores sobre 

Alagoas oscilam entre a depreciação e o ufanismo e que a prática pedagógica se 

constitui numa ação na qual o lugar socio-histórico dos estudantes não é abordado 

criticamente enquanto espaço de construção de identidades culturais. 

 

Palavras chaves: Representações Sociais – Prática Pedagógica – Estado de 

Alagoas – Identidade Cultural 

                                       

 

                                                   
 
 
 

 



 

 

10

ABSTRACT 
 
 
 

This research, which was accomplished from 2003 to 2007, has got as its subject 

matter the social representations of the teachers of the 1st to 4th year of the 

elementary school in the public school from Maceió about the State of Alagoas. It 

aims at understanding how such representations are built and what their relation to 

these teachers’ pedagogical practice. The study has got  Serge Moscovici’s Theory 

of Social Representations and Giroux’s and Paulo Freire’s pedagogical perspective 

as its references. It uses qualitative and quantitative data collecting techniques (Free 

Word Association Test – TALP, observation and semi-structured interviews). The 

TALP sample is made of 90 individuals, 10 of whom are interviewed and identified 

named after precious or semi-precious gems referring to the metaphor of the 

minerals exploring system I use so as to represent the steps of the research 

process. The research field is an Elementary and Junior-High School from the city of 

Maceió. The teachers’ speeches about Alagoas and their pedagogical practice  are 

interpreted according to Laurence Bardin’s content analysis. The data reveals that 

the State of Alagoas is represented by the teachers as a physical and geographic 

space that is privileged by its natural beautiful landscapes and features, despite its 

pitiful human conditions. It also identifies that, in the teaching practice (praxis), 

Alagoas makes a stand by its absence. To sum it up, the study reveals the teachers’ 

representations about the State of Alagoas oscillate from depreciation to an 

overoptimistic attitude, and that the pedagogical practice constitutes itself into an 

action in which the students’ social-historical place isn’t approached critically as a 

space of building cultural identities.  

 

Key Words: Social Representations – Pedagogical Practice – State of Alagoas – 

Cultural Identity 
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RESUMÉ 
 

L’étude des représentations sociales des professeurs de la  première à la quatrième 

année de l’enseignement fondamental, dans  le  cadre de l’école publique de Maceió 

sur  l’État d’Alagoas, a fait l’objet de cette  recherche, développée dans la période 

comprise entre 2003 et 2007. L’objectif est celui de comprendre comment ces 

représentations-là s’établissent et quelle est leur relation avec les pratiques 

pédagogiques des professeurs impliqués dans cette étude. La Théorie des 

Représentations Sociales, inaugurée par Serge Moscovici, est la référence théorique 

de cette étude,ainsi que la perspective pédagogique  de Paulo Freire et  celle de 

Giroux .Cette recherche se sert des techniques pour recenser des données 

quantitatives et qualitatives (Test de l’Assotiation libre de mots(TALP),de 

l’observation et des interviews semi-structurées. L’échantillon du TALP est constitué 

de 90(quatre-vingt dix)sujets, parmi lesquels i l y en a 10 (dix) qui ont été interviewés 

et identifiés avec des noms de pierres précieuses ou semi-précieuses,en faisant une 

allusion à la métaphore du procès d’exploitation de minéraux que j’emploie pour 

identifier chaque étape du procès de la recherche,dont le champ est une École 

Fondamentale de la ville de Maceió.Les discours des professeurs sur Alagoas et sur 

leur pratique pédagogique sont interprétés d’après l’analyse de contenu de Laurence 

Bardin.Les données montrent que l’État d’Alagoas est vu par les professeurs comme 

um espace physique  privilegié du point de vue des beautés naturelles mais, par 

contre, la condition humaine de vie est déplorable. Cette étude identifie aussi que, 

dans la pratique de l’enseignement, Alagoas  se manifeste clairement par son 

absence.Pour en finir, l’étude fait voir que les représentations des professeurs sur 

Alagoas oscillent entre la dépréciation et la valorisation extrême.L’étude fait encore 

voir que la pratique pédagogique est une action dont le lieu socio-historique des 

étudiants n’est pas considéré du point de vue critique en tant qu’espace de 

constructions d’identités culturelles. 

Mots-clés: Représentations  Sociales; Pratique Pédagogique; État d’Alagoas; 

Identité Culturelle. 
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Mas pra que / pra que tanto céu  
pra que tanto mar, pra quê?  

De que serve esta onda que quebra  
E o vento da tarde?   

De que serve a tarde?  
Inútil paisagem. 

 
 (Tom Jobim e Newton Mendonça) 
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Todo conhecimento é autobiográfico. Essa idéia expressa por 

Boaventura de Souza Santos (2000) reforça, e de certo modo justifica, a minha 

opção em dar início à arquitetura deste texto descrevendo os motivos práticos e 

teóricos que me impulsionaram à escolha do tema abordado nesta pesquisa.  

Desde o começo de minha trajetória profissional como historiadora e 

educadora, há alguns anos, as representações sobre o Estado de Alagoas vêm se 

constituindo em objeto de curiosidade intelectual e de autoconhecimento. A minha 

expectativa nos próximos parágrafos é esclarecer como o Estado de Alagoas 

tornou-se, para mim, um objeto passível de problematização e por que sua 

abordagem no campo da teoria pedagógica pode ser relevante para quem se dedica 

ao ofício de mestre e se preocupa com os destinos da educação no País. Dessa 

maneira, nesse primeiro momento, pretendo mostrar que o tema que abordo neste 

trabalho embora tenha emergido, em primeira instância, como fruto de minha 

inserção no real, transcende ao terreno do interesse meramente pessoal e alcança 

o âmbito do interesse coletivo conferindo-lhe razões e significados para a sua 

abordagem de um ponto de vista acadêmico.  

As questões acerca das identidades culturais vêm, de uns quinze anos 

para cá, assumindo relevância em minha vida desde o momento em que aquilo que 

antes me sugeria uma ancoragem estável, o meu selo de origem, parecia desde 

então, às vezes, fragmentar-se. O início desse meu sentimento de instabilidade 

remonta, mais precisamente, à emissão por parte da grande mídia nacional de um 

discurso carregado de estereótipos referentes a Alagoas por ocasião das querelas 

políticas surgidas em decorrência da ocupação do cargo de Presidente da 
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República, em 1990, por um político provindo do cenário político alagoano, 

estreitamente ligado às elites de Alagoas. 

Quem, dentre aqueles que acompanharam a vida política nacional na 

última década do século XX, não lembra das repercussões nacionais das narrativas 

jornalísticas acerca dos conflitos domésticos do governador de Alagoas, na época 

Geraldo Bulhões, das tramas financeiras de Paulo César Farias (o PC) no Planalto, 

ou das denúncias de corrupção do então presidente Collor? 

Muitas vezes, ao participar de encontros ou congressos de 

professores em âmbito nacional senti-me incomodada na hora de identificar-me. 

Não raro, ouvia alguém dizer: ah, você é da “terra de Collor”; ou, ainda, é da 

“República das Alagoas”. Lembro-me que, nessas ocasiões, apressava-me em 

dizer: “não, sou da terra de Graciliano Ramos, de Jorge de Lima, etc.” Estava eu, 

desta forma, reivindicando que me vissem sob um outro olhar, ou tentando 

combater a discriminação simplesmente invertendo o discurso discriminatório, 

tentando mostrar quem mente e quem diz a verdade, como se eu, discriminada, 

tivesse uma verdade a ser revelada. 

Mas esses episódios, cujos efeitos me atingiam naquele momento com 

toda força através de discursos produzidos por agentes sociais exteriores ao 

universo alagoano, estavam apenas se somando a um discurso identitário 

autodepreciativo produzido por agentes sociais do próprio universo das Alagoas. 

Desde muito cedo havia me deparado com textos literários produzidos por 

destacados alagoanos, que me falavam de um sentimento de alagoanidade 

bastante (in)tenso. Em Jorge de Lima li versos que se referem a Alagoas como 

“terra de meninos buchudos que têm sonhos de maleita”; Lêdo Ivo diz que “no 

horizonte peganhento de Maceió homens e goiamuns se confundem” (IVO, 2002) e 
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que “em Alagoas só duas coisas permanecem: a miséria e a brisa do mar”, ou ainda 

que “nessa terra de ódios só Deus perdoa” (IVO, 2005). Graciliano Ramos, por sua 

vez, dizia desdenhosamente em entrevistas, que o lugar geográfico ocupado por 

Alagoas deveria ser um golfo, enquanto o historiador Dirceu Lindoso afirmava que 

“Alagoas é o que se ama e dói” (LINDOSO, 1981). Em suma, fui percebendo que 

são várias as representações e muitos os signos que dão textos e imagens a minha 

terra natal.  

Percebi também que um desses emissores é justamente a prática 

pedagógica escolar. Sei de uma prática pedagógica dominante que provoca o medo 

ao invés da criatividade, de escolas sisudas e inflexíveis que não abrem espaço 

para o diálogo e para a crítica, que não partem do saber do educando para 

problematizar o mundo. São práticas incapazes de inquietar, de intervir na 

realidade, de questionar nossa situacionalidade e nossa temporalidade, portanto 

práticas que tolhem a possibilidade de assunção da identidade, do reconhecimento 

do lugar social e histórico do sujeito. Como professora de História que fui dos 1o e 2o 

graus, e hoje da Universidade, tenho acompanhado os conteúdos propostos dessa 

disciplina nos currículos escolares. Trata-se de um arquivo de imagens e 

enunciados, enfim, de representações, de um estoque de “verdades” que alimentam 

o processo de construção de identidades dos estudantes cujos efeitos precisam ser 

submetidos à reflexão, como adiante ficará claro neste trabalho.  

Muitos são os episódios da história de Alagoas nos quais 

manifestações de ordem cultural e atos contestatórios dos segmentos sociais 

oprimidos pelos portugueses passaram para a historiografia carregados de uma 

ideologia de imputação criminal (cf. LINDOSO, 2005). O primeiro deles, em 1550, 

narra o banquete antropofágico promovido pelos índios caetés, quando na costa 
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alagoana “saborearam” em um ritual antropofágico o bispo do Brasil, Dom Pero 

Fernandes Sardinha. O segundo deles, por ocasião da ocupação holandesa, na 

primeira metade do século XVII, que passou para os textos escolares como o caso 

Calabar; e até hoje ainda persiste o debate sobre esse alagoano: traidor ou herói?  

Tem sido comum, também, em textos didáticos e aulas de História, a 

idéia de que a emancipação política de Alagoas tem um caráter duvidoso do ponto 

de vista ético: a não adesão da Comarca de Alagoas ao movimento separatista 

antilusitano de 1817, liderado por setores da intelectualidade e das elites econômica 

e política de Pernambuco, denunciaria o ethos conservador e traiçoeiro do povo 

alagoano. Esse episódio de 1817 tem permanecido para muitos como uma nódoa 

no passado alagoano (Cf. BRANDÃO, 1909; COSTA, 2001; DIEGUES JUNIOR, 

2002).  

A Guerra dos cabanos, por sua vez, passou para os discursos 

escolares como manifestação de “selvageria” repetindo o discurso historiográfico 

produzido em meados do século XIX (cf. LINDOSO, 2005) e reforçado por Thomaz 

Espíndola (2001), obra cuja primeira edição remonta aos idos de 1871. Atualmente 

vários historiadores reconhecem este conflito armado como o principal evento da 

história de Alagoas: “Sua importância é, para nós da Alagoas boreal, de grande 

relevância: deu-nos uma identidade cultural, a identidade cultural cabana” 

(LINDOSO, 2000). 

Eram, portanto, os ancestrais do povo alagoano oprimido pelos donos 

do poder em Alagoas – segundo essa historiografia ligada aos interesses e 

reprodutora da visão dos senhores de engenho – selvagens, violentos, 

sanguinários, traiçoeiros. Cria-se assim no alvorecer da fundação do Estado de 

Alagoas, no século XIX, uma narrativa historiográfica de exclusão dos grandes 
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segmentos da população alagoana composta de descendentes de índios, de 

negros, de brancos pobres. 

Os discursos referentes aos eventos acima citados, somados aos 

eventos mais recentes da história, têm contribuído para criar estereótipos a respeito 

de Alagoas e dos alagoanos, entendido aqui o termo estereótipo, como aparece 

pela primeira vez na obra de W. Lippman, Public opinion (1922), para designar 

“imagens em nossas cabeças” entrepostas entre o real e a percepção, com o intuito 

de simplificá-la e orientá-la. 

Quase sempre os estereótipos são simplistas, formulados por 

adjetivações de uma palavra indutora, tendo um caráter mais ou menos favorável ou 

desfavorável: “baiano preguiçoso”, “francês galante”, “nordestino cabeça chata” etc. 

O grau de adesão ao estereótipo pode variar desde a adesão apenas superficial, 

apenas verbal, até a adesão profunda passando a integrar o sistema de valores e 

mesmo a conduta do indivíduo ou grupo social. 

Diante dessas considerações preliminares, levanto algumas questões:  

(1) que efeitos podem ter expressões ditas de modo pejorativo — como frases do 

tipo “errar é humano, permanecer no erro é alagoano”, ou a expressão “República 

das Alagoas” veiculada no início da década passada pela mídia nacional referindo-

se a uma forma arcaica e corrupta de exercício do poder — sobre as identidades 

culturais dos estudantes alagoanos? De que modo estão sendo abordadas 

pedagogicamente as representações sobre Alagoas no espaço escolar? Quais as 

representações sociais dos professores sobre Alagoas e como elas se relacionam 

com suas práticas educativas? (2) será que os discursos sobre Alagoas emitidos 

pelos professores em suas aulas de História também oscilam entre o ufanismo e a 

autodepreciação, refletindo o arquivo de enunciados sobre Alagoas encontrado nos 
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discursos historiográfico, literário e midiático? (3) Até que ponto a ação pedagógica 

nas escolas, no tocante à construção da identidade cultural do alagoano, se dá de 

maneira inconsistente, espontaneísta ou, ao menos como ponto de partida, referida 

à vivência concreta de professores e estudantes? 

Assumindo, apoiada em Freire (1979), o entendimento de que não 

existe neutralidade na ação educativa e que toda proposta de educação não se dá 

num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de sociedade, 

que por sua vez, delineia uma proposta de construção identitária do educando, 

torna-se premente para os educadores alagoanos uma reflexão crítica acerca das 

representações sociais que estão sendo produzidas no espaço escolar relacionadas 

a Alagoas. 

Denise Jodelet, uma pesquisadora francesa que atua no campo da 

Psicologia Social utilizando como referencial teórico-metodológico a Teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici, aponta de que modo as 

representações sociais se relacionam com as práticas: 

 

A representação nos dá certas interpretações, que são 
pequenas teorias sobre objetos que nos concernem (...). 
Podemos ver que existe um efeito da representação sobre as 
práticas, visto que a representação nos permite construir 
nossa visão e seguir a atuação que lhe corresponde. Às vezes 
é difícil encontrar as relações entre as representações e as 
práticas, e aí podemos sentir um problema que já tem 
atravessado a Psicologia Social quando tem tomado a busca 
das atitudes para dar conta das condutas. Esta relação não é 
linear, mas há uma relação pois a representação nos dá uma 
visão, uma construção do objeto e esta construção vai permitir 
atuar de uma maneira ou de outra com relação ao objeto 
(JODELET, 2002).   

 
 

Vê-se, desse modo, que Jodelet defende a existência de um efeito das 

representações sociais sobre as práticas, uma vez que essas restringem nossa 
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visão de mundo e informam o modo de atuação que corresponde a tal visão. Os 

estudos sobre as relações entre as representações sociais e as práticas têm se 

convertido em uma área de pesquisa denominada dinâmica das representações 

sociais, recentemente inaugurada por Flament (Cf. GUIMELLI, 2003; p. 59). 

Diante dessas considerações iniciais, estabeleço como objetivo 

principal desta pesquisa compreender as representações sociais das professoras de 

1ª à 4ª série do Ensino Fundamental da escola pública de Maceió sobre o Estado de 

Alagoas e suas relações com as suas práticas educativas. Para atingir esse 

propósito, defino como objeto de pesquisa as representações sociais das referidas 

professoras sobre o Estado de Alagoas; além disso, elejo como objetivos 

específicos: (1) compreender essas representações sociais; (2) examinar de que 

modo essas professoras constroem suas pertenças ao Estado em que vivem; (3) 

identificar as suas concepções de história e de ensino; (4) desvelar as relações 

entre as representações sociais das referidas professoras sobre o Estado de 

Alagoas e suas práticas educativas.  

Olhando desse ângulo, do qual se busca a colimação das 

representações sociais dos professores do Ensino Fundamental do Município de 

Maceió sobre Alagoas com as práticas educativas por elas desenvolvidas, o estudo 

aqui proposto tem como finalidade e interesse último a abordagem pedagógica das 

identidades culturais dos educandos, tema cuja abordagem é, segundo Paulo Freire 

(2002a), central em uma pedagogia crítica. 

Esta pesquisa acerca das representações sociais das professoras do 

Ensino Fundamental sobre Alagoas é efetivado através de um estudo de caso em 

uma escola pública municipal da capital alagoana. Neste trabalho combino 

procedimentos metodológicos quantitativos (o TALP – Teste de Associação Livre de 
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Palavras) e qualitativos (observação e entrevistas semi-estruturadas). Utilizo como 

referencial teórico de forma central, a Teoria das Representações Sociais de Serge 

Moscovici, do campo da Psicologia Social, por acreditar: primeiro, que ela fornece 

meios para perceber o modo de funcionamento do senso comum, etapa 

indispensável em um estudo que pretenda a ultrapassagem de uma prática 

educativa predominantemente baseada no senso comum, afinal, não é possível 

tentar superar o senso comum sem, partindo dele, passar por ele (Cf. FREIRE, 

1998; p.84); em segundo lugar, que esses procedimentos possibilitam, além do 

levantamento dos dados, recursos de análise para a compreensão da conexão entre 

representações sociais e prática docente no contexto escolar. 

Tomo como referência uma concepção de prática docente crítica (isto 

é, atenta ao contexto sociocultural e questionadora do status quo da sociedade na 

qual se desenvolve) e construtiva (ou seja, desenvolvida segundo princípios 

científicos e metodológicos que permitam a aprendizagem e o desenvolvimento 

individual e coletivo dos educandos). A propósito, segundo Luckesi (2001), um 

princípio político-social básico norteador de tal prática pedagógica, crítica e 

construtiva, é o de criar condições para o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

estudantes, tanto no que se refere às suas possibilidades individuais quanto sociais. 

Isso significa que é importante criar condições para que o estudante forme suas 

convicções políticas, afetivas, bem como para o desenvolvimento de suas 

habilidades/possibilidades cognoscitivas e psicomotoras, contribuindo, assim, para 

que ele reivindique e promova sua inserção social (Cf. idem, 2001). 

A prática pedagógica assim concebida tem como característica 

fundamental a intencionalidade e como objetivo central a formação intelectual e 

afetiva dos indivíduos visando a sua inserção na sociedade de forma questionadora 
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e capacitando-o a uma atuação dentro dos parâmetros de racionalidade adotados 

por uma sociedade. Para a formação de indivíduos com essas características é 

essencial um ensino capaz de contribuir para a uma construção crítica de 

identidades — sejam étnicas, nacionais, de grupos, de classes etc — que possibilite 

a compreensão de como as diferenças socioculturais são geradas, que promova o 

combate às discriminações e possibilite a luta pelos direitos sociais. É dentro dessa 

perspectiva que se faz relevante estudar como vêm sendo expressas nas escolas 

as representações sobre a sociedade concreta na qual se desenvolve a prática 

educativa, haja vista sua inevitável ligação com as construções das identidades 

culturais incentivadas ou combatidas na prática educativa escolar (cf. HALL, 2000; 

SILVA, 2002).  

A prática educativa, nessa perspectiva, requer uma reflexão crítica 

orientada por conceitos claros, conhecimentos sistemáticos, por uma definição de 

objetivos educacionais a serem atingidos, devidamente justificados, e de escolhas 

de meios a serem utilizados, convenientemente fundamentados.  

No mundo contemporâneo, a Educação como um processo intencional 

também não pode se dar alheia ao atual contexto de globalização econômica 

hegemônica sustentada pelo consenso neoliberal, no qual se tem verificado a 

exacerbação dos valores individualistas e do consumismo, a depreciação de valores 

coletivos como a solidariedade, o declínio de metanarrativas que se opõem ao modo 

de produção capitalista (como o marxismo) e o acirramento das tensões entre o 

local e o global.  

É importante, diante desse quadro, reivindicar também que os 

educadores voltem suas atenções para o problema da construção das identidades 

dos educandos, abordando-o de um modo consistente, de maneira que a escola 
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possa se tornar uma referência sólida nos momentos em que os indivíduos sejam 

interpelados nos embates ideológicos travados no âmbito da sociedade. Utilizo aqui 

o termo ideologia na acepção assumida por Thompson:  

 
Maneiras como o sentido [significado], mobilizado pelas 
formas simbólicas, serve para estabelecer e sustentar 
relações de dominação. (...) Por formas simbólicas, eu 
entendo um amplo espectro de ações e falas, imagens e 
textos, que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por 
eles como construtos significativos. Falas, sejam elas faladas 
ou escritas, são cruciais a esse respeito. Mas formas 
simbólicas podem ser também não lingüísticas ou quase-
lingüísticas em sua natureza (por exemplo, uma imagem 
visual ou um construto que combina imagens e palavras). (...) 
Podemos falar de dominação quando relações estabelecidas 
de poder são ‘sistematicamente assimétricas’, isto é, quando 
grupos particulares de agentes possuem poder de uma 
maneira permanente, e em grau significativo, permanecendo 
inacessível a outros agentes, ou a grupos de agentes, 
independentemente da base sobre a qual tal exclusão é 
levada a efeito (THOMPSON, 1995; pp. 79-80). 

 

Se a escola se omite de estabelecer uma linha clara de atuação nessa 

sua tarefa de criar condições propícias para a formação de concepções e de 

atitudes críticas dos educandos, ela autoriza passivamente que as construções 

identitárias se dêem a partir de referências acríticas e fragmentárias fora e, 

principalmente, dentro do espaço escolar.  

As reflexões acima me fazem crer que a análise aqui desenvolvida das 

representações sociais dos professores sobre a sociedade na qual desenvolvem 

suas práticas educativas é relevante uma vez que pode contribuir para a 

compreensão e superação de representações estereotipadas que estão no campo 

das relações de poder e de saber que as produziram e para um melhor 

entendimento da prática pedagógica no atual contexto de globalização mundial. 

Nesta investigação oriento-me pela perspectiva segundo a qual: 

primeiro, a subjetividade do educador ocupa um lugar de destaque na prática 
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educativa e que a pesquisa relevante sobre Educação não pode prescindir de um 

contato direto com os docentes envolvidos no processo (Cf. TARDIF, 2000); 

segundo, uma prática educativa nunca é neutra, é sempre uma forma de 

intervenção política no mundo, seja contra seja a favor da ordem política vigente (Cf. 

FREIRE, 1979; 2002a); terceiro, a compreensão do contexto cultural no qual a ação 

educativa se desdobra é fundamental para uma interpretação da pertinência e 

relevância da ação (Cf. FREIRE, 1979; GIROUX, 1986). 

No tocante à construção identitária, adoto o ponto de vista que resulta 

da combinação dos princípios dados pela psicologia histórico-cultural (VIGOTSKI, 

1984; LEONTIEV, 1978) com a perspectiva dos pós-estruturalistas como Michel 

Foucault (1995), segundo o qual a subjetividade não é uma essência inata, mas é 

uma construção histórica e cultural que reflete as assimetrias de poder existentes na 

sociedade. Dessa forma, a compreensão do fenômeno da construção identitária só 

é possível em um estreito diálogo com o contexto cultural e político no qual esse 

processo tem lugar.  

No tocante à noção de identidade utilizo aquela proposta por Gerard 

Duveen (2002), para quem a identidade “não é uma coisa, como uma atitude ou 

crença determinada, mas a força ou poder que liga uma pessoa ou grupo a uma 

atitude ou crença; numa palavra, a uma representação” (idem; p. 99). Dessa forma, 

quando falo em identidade alagoana dos professores, estou me referindo, 

explicitamente, à pertença dos professores ao Estado de Alagoas, ou seja, a força 

ou o poder que liga esse grupo de professores à representação social deles sobre o 

Estado de Alagoas.  

As partes que compõem esse texto foram organizadas a partir de uma 

lógica que pretende romper com a seqüência pura e simples para se constituir numa 
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constelação, que permita ir além do sistemático estrito. Desse modo, espera-se que 

um capítulo possa remeter a outro, como fios que se entrelaçam para dar realce ao 

objeto de estudo. 

“Consultando mapas, direcionando a procura” é o primeiro 

capítulo, onde é feita uma discussão sobre a emergência do conceito de identidade 

nas teorias pedagógicas críticas nas últimas décadas do século XX, destacando a 

importância da reflexão sobre a construção identitária para a promoção de uma 

prática pedagógica emancipatória que visa à formação de pessoas autônomas e 

conscientes do seu lugar histórico e social. Também enfatiza a necessidade do 

desenvolvimento de uma pedagogia crítica da representação e ainda ali se anuncia 

a Teoria das Representações Sociais de Moscovici como referencial desta 

pesquisa.  

O segundo capítulo, denominado “Na mina do conhecimento: 

rebobinando séculos”, é uma tentativa de situar, numa perspectiva histórica, o 

problema da compreensão das representações sociais sobre Alagoas, descrevendo 

as principais correntes do pensamento acerca do Estado nacional moderno.  

As estratégias, os percursos metodológicos e os instrumentos 

utilizados na coleta e análise dos dados se encontram no terceiro capítulo 

denominado: “Minério oculto, um tesouro a desvelar”. 

Os dois últimos capítulos referem-se à sistematização da análise e dos 

dados da pesquisa de campo. O capítulo quarto, “O que dizem os minerais” traz a 

análise das representações sociais das professoras sobre o Estado de Alagoas. O 

quinto e último capítulo, chamado “Lapidando e polindo cristais”, aborda as 

ações pedagógicas das professoras entrevistadas desvelando a relação entre suas 

representações sociais sobre Alagoas e suas práticas educativas. 



 

 

25

Do minério oculto à sua preciosidade exposta é a parte do texto 

que refaz a travessia da tese ao tempo em que tece considerações gerais sobre o 

objeto de estudo. Ao fazer esse retorno aos achados da pesquisa, o texto revela 

que esse estudo não cessa aqui. Pelo contrário, ele abre frestas para novas chaves 

de leitura, para a sempre inacabada e irreverente curiosidade da busca do 

conhecimento.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26

 

 

 

 

 

 

                           CAPÍTULO 1 

CONSULTANDO MAPAS, DIRECIONANDO A BUSCA 

 

 

           A utopia estimula a busca 

                                                              Moacir Gadotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27

Na introdução justifiquei a escolha das representações sociais das 

professoras da 1a à 4a série do Ensino Fundamental da escola pública de Maceió 

sobre o Estado de Alagoas como objeto desta pesquisa e mostrei como esse objeto 

se insere na problemática da relação entre prática educativa e construção das 

identidades culturais dos educandos.  

A construção identitária dos estudantes tem sido destacada por vários 

autores vinculados à teoria educacional crítica como uma noção central. Para Peter 

Mclaren (2003; p. 181), por exemplo, “a construção da identidade é um processo 

que não pode ser ignorado por nós da educação. De fato, é um desafio-chave”. 

Paulo Freire (2002a), por seu turno, tem salientado que a tarefa primordial do 

professor é criar condições para que o estudante descubra o seu lugar histórico e 

social na sociedade em que vive: 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica 
é propiciar as condições em que os educandos em suas 
relações uns com os outros e todos com o professor ou a 
professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. 
Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, 
capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como 
sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. (...) A 
questão da identidade cultural, de que fazem parte a 
dimensão individual e a de classe dos educandos cujo 
respeito é absolutamente fundamental na prática educativa 
progressista, é problema que não pode ser desprezado. Tem 
que ver diretamente com a assunção de nós por nós mesmos. 
É isto que o puro treinamento do professor não faz, perdendo-
se e perdendo-o na estreita e pragmática visão do processo 
(idem; pp. 46-7). 

 

Isso posto, cabe perguntar: Quais os avanços teóricos já realizados 

pela teoria educacional crítica no tocante à construção identitária e até que ponto 

esses avanços têm sido incorporados na prática educativa? Até que ponto os 

professores do Ensino Fundamental da escola pública estão capacitados para a 
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organização e o desenvolvimento de uma prática docente voltada para a criação de 

condições propícias para que os estudantes construam criticamente suas 

identidades culturais? 

Como se sabe, as identidades culturais no atual contexto de 

mundialização e de crise paradigmática têm emergido como tema relevante nas 

pesquisas no campo das Ciências Sociais (cf. HALL, 2000; SANTOS, 2002). Esse 

dado é significativo porque revela que os problemas socioculturais em torno das 

identidades têm se intensificado, se constituindo em objeto de inquietação e 

preocupação teórica nas últimas décadas. Essa intensificação de estudos acerca 

das identidades certamente não ocorreu por acaso. De fato, se retrospectivamente 

voltarmos nosso olhar para vários conflitos sangrentos e devastadores ocorridos no 

século XX será possível apontar preconceitos e estereótipos nos discursos 

identitários que os motivaram. Alguns exemplos podem facilmente ser citados: a 

escalada nazista que desembocou na Segunda Grande Guerra Mundial apoiada na 

idéia da construção de uma raça humana superior e pura (a raça ariana) e na 

perseguição dos judeus, uma raça pretensamente inferior que deveria ser banida do 

mapa; os conflitos raciais nos Estados Unidos da América; as guerras étnicas entre 

sérvios e croatas após o desmoronamento da antiga Iugoslávia; a investida dos 

EUA contra os países árabes após o atentado de 11 de setembro de 2001.  

Além desses conflitos, foi também importante para o ressurgimento da 

temática das identidades a recente formação dos novos blocos econômicos 

mundiais: a unificação econômica dos países europeus, a formação do bloco de 

antigos países socialistas do Leste europeu, o Mercosul, o blocos dos tigres 

asiáticos, a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), mobilizadores de uma 

ampla cadeia de discursos econômicos e políticos repletos de disposições e 
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argumentos incentivadores de certas atitudes e crenças produtoras de novas 

identidades culturais das pessoas desses Estados envolvidos nessa reconfiguração 

geopolítica mundial (cf. SANTOS, 2002).  

O atual contexto de profusão e de fragmentação de informações, de 

manipulação ideológica requer dos educadores um posicionamento claro acerca da 

questão da construção identitária, haja vista a razão de ser da escola que é a de se 

constituir como principal instituição social destinada à formação das novas gerações 

para a vida social. Se a escola se esquiva de tratar com propriedade e pertinência a 

questão da construção das identidades culturais dos seus alunos, ela estará 

deixando que essas identidades se construam espontânea e fragmentariamente 

dentro e fora do ambiente escolar. 

Em face da atual crise paradigmática e do atual contexto de 

mundialização, no qual a mídia parece ocupar a posição hegemônica na emissão de 

discursos ideológicos, mais preocupados com a manipulação do que com a 

conscientização dos membros da sociedade, defendo neste trabalho que a 

construção identitária dos educandos deve ocupar um lugar central tanto na 

formação quanto na prática dos professores.  

Mas, afinal, o que diz atualmente a teoria pedagógica crítica acerca do 

lugar da identidade cultural do educando? É sobre essa questão que me detenho 

nas três próximas seções. Os tópicos abordados neste capítulo são fundamentais 

para os argumentos utilizados e as análises empreendidas nos capítulos 

subseqüentes. 

 

 

1.1 Dois tipos de mapas pedagógicos 
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As teorias pedagógicas, grosso modo, distinguem-se 

fundamentalmente, segundo Silva (2002), a partir dos posicionamentos que 

assumem em face da questão da ordem social e política associada ao modo de 

produção capitalista; as teorias educacionais contestadoras dessa ordem são 

denominadas críticas; aquelas que se desenvolvem em conformidade com tal ordem 

visando ao seu reforço ou ao seu aperfeiçoamento são chamadas tradicionais. 

Como se sabe, a educação tem se constituído em objeto de estudo 

desde, pelo menos, a antiguidade clássica, merecendo a atenção de muitos 

pensadores célebres ao longo dos anos. Entretanto, como observa Silva (idem), as 

teorias educacionais começam a ganhar maior notoriedade quando a escolarização 

das massas torna-se objeto de preocupação política por parte das autoridades 

constituídas: “Ajustar as crianças e os jovens à sociedade tal como ela existe ou 

prepará-los para transformá-la?; preparação para a economia ou preparação para a 

democracia?” (idem; p. 22). 

Durante o século XX, as obras de maior destaque e alcance sobre o 

currículo escolar, por exemplo, começam a aparecer nos Estados Unidos da 

América nas duas primeiras décadas. Já nesse momento despontam claramente 

duas tendências opostas frente ao dilema educacional: de um lado, aquela proposta 

em 1902 por Dewey, colocando a democracia em primeiro plano; de outro, aquela 

apresentada por Bobbit em 1918, mais preocupada com o aperfeiçoamento do 

sistema capitalista estadunidense (cf. ibidem). 

A corrente de pensamento identificada com as idéias de Bobbit 

assumiu a posição de hegemonia na educação daquele país, principalmente por 
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atender os anseios e os interesses dos grupos econômicos e políticos hegemônicos, 

bem como, também, pelo seu caráter pragmático e de implementação mais direta: 

 

 

Não havia por que discutir abstratamente as finalidades 
últimas da educação: elas estavam dadas pela própria vida 
profissional adulta. Tudo o que era preciso fazer era pesquisar 
e mapear quais eram as habilidades necessárias para as 
diversas ocupações. Com um mapa preciso dessas 
habilidades, era possível, então, organizar um currículo que 
permitisse sua aprendizagem (ibidem; p. 24). 
 
 

Em 1949, Ralph Tyler publica o seu livro Princípios básicos de 

currículo e ensino, no qual ele aprofunda a proposta de Bobbit, contribuindo assim 

de um modo determinante para a consolidação da pedagogia tradicional nos EUA 

(cf. SILVA, 2002). O livro de Tyler teve uma ampla divulgação e uma larga influência 

em vários outros países, inclusive no Brasil. Nesse trabalho, Tyler aborda 

basicamente quatro questões: “(1) Que objetivos educacionais deve a escola 

procurar atingir?; (2) que experiências educacionais podem ser oferecidas que 

tenham probabilidade de alcançar esses propósitos?; (3) como organizar essas 

experiências educacionais?; (4) como podemos ter certeza que esses objetivos 

estão sendo alcançados?” (TYLER, 1974). Como se vê, essas quatro questões se 

referem às três categorias fundamentais de abordagem da atividade educacional: 

currículo, ensino-aprendizagem, avaliação; além disso, enfatizam as preocupações 

com o modo de ensinar e avaliar, pondo em segundo plano as questões referentes 

a o quê ensinar.  

Na segunda metade do século XX, acirraram-se tanto naquele país 

quanto no Brasil os conflitos teóricos entre as concepções tradicional e crítica de 

prática pedagógica.  Atualmente destacam-se – depreende-se dos argumentos de 



 

 

32

Silva (2002) – dois paradigmas de teorias educacionais: o tecnocrático e o 

progressista (ou crítico). O primeiro, hegemônico, voltado fundamentalmente para o 

cultivo das habilidades técnicas e teóricas requeridas para o desenvolvimento do 

atual sistema capitalista mundial; o segundo, contra-hegemônico, mais preocupado 

com a formação política do estudante no tocante à crítica dos arranjos sociais, 

morais e econômicos das sociedades existentes, acreditando que esse é o caminho 

mais adequado para a superação dos problemas sociais vivenciados. 

 

 

1.2 Duas trilhas pedagógicas possíveis  
 

Ralph Tyler (1974) observa que as filosofias educacionais decorrem de 

duas perspectivas teóricas possíveis, construídas a partir do posicionamento 

assumido em resposta à seguinte questão: “As escolas deveriam desenvolver 

jovens para adaptarem-se à sociedade atual assim como está, ou a escola tem uma 

missão revolucionária de desenvolver jovens que procurarão aperfeiçoar esta 

sociedade?”. Para Giroux (1997) essa observação de Tyler é fundamental por dois 

motivos: em primeiro lugar, ressalta que as escolas são instituições sociais de 

natureza fundamentalmente sociopolítica; em segundo lugar, deixa claro que todo 

programa educacional traz subjacente a ele um padrão teórico de referência. Essa 

observação de Giroux é compartilhada com aquela conhecida posição teórica de 

Paulo Freire: 

 

Não existe um processo educacional neutro. A educação 
funciona como instrumento usado para facilitar a integração da 
geração mais jovem na lógica do sistema atual e trazer 
conformidade à mesma, ou então tornar-se ‘prática da 
liberdade’ – o meio através do qual homens e mulheres lidam 
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crítica e criativamente com a realidade e descobrem como 
participar da transformação do seu mundo (FREIRE, ap. 
GIROUX, 1997). 
 

 

Diante do problema da construção de identidades culturais dos 

educandos, cabe examinar quais são os padrões teóricos de referência subjacentes 

às práticas educativas em andamento nas escolas, particularmente aqueles que 

dizem respeito às representações do Estado capitalista que as respaldam. 

Atualmente, destacam-se no contexto educacional brasileiro, como foi 

visto na seção anterior, dois paradigmas de teoria educacional: o tecnocrático e o 

crítico (cf. SILVA, 2002). O projeto tecnocrático parte do pressuposto de que o 

Estado capitalista é a melhor forma possível de organização política e social capaz 

de atender as necessidades das pessoas, haja vista que os mecanismos de 

regulação do mercado são naturalmente condizentes com a “natureza humana”, ou 

seja, com as características psicológicas humanas (a motivação, a competitividade, 

as diferenças individuais). Adota-se também o pressuposto de que os problemas 

que surgem nas sociedades capitalistas são de ordem técnica ou de mau 

funcionamento dos órgãos que constituem a sociedade como um todo. Portanto, a 

solução é de ordem da eficiência e da moral e não de ordem política. Nessa 

perspectiva, é possível sanar os problemas que minam o Estado capitalista através 

de soluções propostas por especialistas que corrigem os desajustes estruturais e 

conjunturais, mas que deixem intactos os mecanismos de poder e o sistema de 

produção capitalista.  

No âmbito escolar, o projeto tecnocrático caracteriza-se pelo incentivo 

ao aperfeiçoamento do desempenho individual através do estímulo do 

desenvolvimento da competitividade, de habilidades e competências demandadas 

pelo sistema de produção capitalista. É justamente aí que reside a força desse 
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projeto para a população em busca das melhores posições no mercado de trabalho 

e particularmente dos pais preocupados em oferecer as melhores oportunidades e 

um futuro financeiramente próspero a seus filhos (cf. SANTIAGO e LINS, 2003). 

Esse projeto tecnocrático atua em diferentes frentes, estratégias e 

níveis. As frentes compreendem principalmente as instituições escolares e os meios 

de comunicação de massa. Trabalha também tanto em nível local quanto em nível 

internacional. Já no que diz respeito às estratégias utilizadas destacam-se: 

 

A construção da política como manipulação do afeto e do 
sentimento; a transformação do espaço da discussão política 
em estratégias de convencimento publicitário; a celebração da 
suposta eficiência e produtividade da iniciativa privada em 
oposição à ineficiência e ao desempenho dos serviços 
públicos; a redefinição da cidadania pela qual o agente político 
se transforma em agente econômico e o cidadão em 
consumidor (SILVA, 1996; p. 15). 
 

Por outro lado, o projeto crítico ou progressista de construção 

identitária caracteriza-se pelo estímulo à produção de subjetividades críticas dos 

educandos e pela busca de criação de condições para que os estudantes 

ultrapassem o estado de consciência ingênua para o estado de consciência crítica 

(cf. FREIRE, 1979; 2006).  

Os educadores críticos partem do pressuposto de que os problemas 

dos Estados capitalistas, como a miséria, a fome, a criminalidade, a violência, a 

corrupção se originam nas suas próprias estruturas econômicas e de poder, sendo 

assim de ordem política e não de ordem técnica. O projeto crítico, então, se 

caracteriza pelo estímulo à construção de consciências capazes de produzir juízos 

críticos acerca dos arranjos sociais, econômicos e políticos hegemônicos no Estado 

capitalista que apontem no sentido de sua superação. Nessa perspectiva, a solução 

dos problemas só será alcançada através da transformação das estruturas de poder 
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do capitalismo. Sugerem para isso a dilatação das esferas públicas e incentivam a 

democratização das instâncias de decisão política. (cf. GIROUX, 1987; GENTILI, 

1996). 

No projeto tecnocrático de educação a criatividade e o saber 

especializado são incentivados visando principalmente ao aumento dos lucros dos 

empresários; à melhoria das condições de vida da população, quando vem, vem a 

reboque. Já no projeto crítico, a criatividade e o saber técnico são incentivados 

visando principalmente a melhoria das condições de vida da população. Então, 

enquanto na concepção tecnocrática de educação o lucro e o sucesso empresarial 

se sobrepõem às condições de vida da população, na visão crítica, ao contrário, a 

condição de vida das pessoas se sobrepõe aos lucros e ao sucesso empresarial. 

Do ponto de vista das identidades nacionais, o projeto tecnocrático 

incentiva uma educação voltada para a adaptação do indivíduo à sociedade 

capitalista com vistas à inclusão e à consolidação do País na lista dos países 

centrais do capitalismo mundial mais bem sucedidos no contexto de globalização 

hegemônica atualmente em desdobramento, no qual o sucesso individual e 

empresarial é priorizado em detrimento da condição de vida das pessoas. Aliás, 

argumentam os neoliberais que a melhoria das condições de vida decorre 

naturalmente do aperfeiçoamento dos mecanismos de mercado no contexto mais 

amplo da sociedade. Do ponto de vista da educação crítica, pelo contrário, a idéia é 

o estímulo à criação de condições para que os educandos promovam sua inserção 

crítica na sociedade capitalista visando à ampliação das esferas públicas e a 

democratização das instâncias de decisão política, pondo-se ao lado da 

globalização contra-hegemônica na qual a condição de vida das pessoas ou a 
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coletividade são priorizadas em detrimento do sucesso individual e empresarial 

(idem). 

 

 

1.4 Olhando mais de perto alguns mapas críticos: a identidade 

cultural na teoria educacional contemporânea 

 

Na década de 60, a mobilização social de contestação no mundo 

capitalista ocidental, tanto na Europa quanto nas Américas, aflora também na 

educação resultando em uma forte tendência crítica. Na França vão se destacar em 

1970 os trabalhos de Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Passeron; no Brasil, também 

em 1970, Paulo Freire publica a sua obra Pedagogia do oprimido; emergem em 

seguida nos EUA o movimento de reconceitualização do currículo; na Inglaterra, se 

destacam os movimentos da Nova Sociologia da Educação e dos Estudos Culturais. 

No contexto sociopolítico da França da década de 60, Althusser (2001) 

observa que as escolas operam no Estado capitalista através da divulgação da 

ideologia da classe dominante, a qual inclui “os grandes temas do Humanismo dos 

Grandes Ancestrais, que realizaram, antes do Cristianismo, o Milagre grego, e 

depois a Grandeza de Roma, a Cidade eterna, e os temas do interesse particular e 

geral etc. Nacionalismo, moralismo e economismo” (idem; p. 78).  

Para esse filósofo marxista a Escola se inclui, assim, no Aparelho 

Ideológico do Estado francês, estando seus efeitos, no que diz respeito à 

consolidação do sistema de produção capitalista, acima dos aparelhos judiciais, 

midiáticos etc.: 
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Ela [a Escola] se encarrega das crianças de todas as classes 
sociais desde o Maternal, e desde o Maternal lhes inculca, 
durante anos, precisamente durante aqueles em que a criança 
é mais ‘vulnerável’, espremida entre o aparelho de Estado 
familiar e o aparelho de Estado escolar, os saberes contidos 
na ideologia dominante (o francês, o cálculo, a história natural, 
as ciências, a literatura), ou simplesmente a ideologia 
dominante em seu estado mais puro (moral, educação cívica, 
filosofia) (ibidem; p.79). 

 

É interessante destacar nesta citação que na visão althusseriana a 

escola opera não apenas pela inculcação da ideologia dominante, mas também pela 

transmissão de saberes técnicos necessários à reprodução da sociedade capitalista. 

Mais adiante esse filósofo francês comenta, em face dos saberes disseminados pela 

escola que, 

 

cada grupo dispõe da ideologia que convém ao papel que ele 
deve preencher na sociedade de classe: papel de explorado (a 
consciência ‘profissional’, ‘moral’, ‘cívica’, ‘nacional’ e apolítica 
altamente ‘desenvolvida’); papel de agente de exploração 
(saber comandar e dirigir-se aos operários: as ‘relações 
humanas’), de agentes da repressão (saber comandar, fazer-
se obedecer ‘sem discussão’, ou saber manipular a 
demagogia da retórica dos dirigentes políticos), ou de 
profissionais da ideologia (saber tratar as consciências com 
respeito, ou seja, o desprezo, a chantagem, a demagogia que 
convêm, com as ênfases na Moral, na Virtude, na 
‘Transcendência’, na Nação, no papel da França no Mundo 
etc) (ibidem; p.27). 

 

 

Nas citações acima, já fica explícito o papel da prática pedagógica 

escolar no processo de construção identitária dos educandos na perspectiva de 

Althusser: naturalizar o Estado capitalista como a única forma possível e desejável 

de organização social, bem como fornecer as condições para que as pessoas 

docilmente se adaptem ao modo de produção capitalista.   
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Mais outra importante observação de Althusser (ibidem) diz respeito 

aos docentes que buscam resistir à força política que os enreda no sistema 

educacional do Estado capitalista; ele comenta: 

 

São uma espécie de heróis. Mas eles são raros, e muitos (a 
maioria) não têm nem uma suspeita do ‘trabalho’ que o 
sistema (que os ultrapassa e esmaga) os obriga a fazer, ou, o 
que é pior, põem todo seu empenho e engenhosidade em 
fazê-lo de acordo com a última orientação (os famosos 
métodos novos!). Eles questionam tão pouco que contribuem, 
pelo seu devotamento mesmo, para manter e alimentar essa 
representação ideológica da escola, que faz da Escola hoje 
algo tão ‘natural’ e indispensável e benfazeja a nossos 
contemporâneos como a Igreja era ‘natural’, indispensável e 
generosa para nossos ancestrais de alguns séculos atrás 
(ibidem; pp. 80-1). 

 
 
 

Fica aí evidente o pessimismo implicado na perspectiva estruturalista 

adotada pelo autor quanto à possibilidade de um movimento de resistência em face 

da pesada estrutura do sistema educacional do Estado capitalista, acentuando que 

são poucos os docentes capazes de nutrirem uma postura crítica e reflexiva de 

questionamento dos rumos da educação.  

No mesmo ano em que Althusser divulga o seu trabalho (em 1970), os 

autores Bourdieu e Passeron trabalhando em uma perspectiva estruturalista, como 

Althusser, publicam o livro A reprodução no qual introduzem a idéia de que o 

funcionamento da escola e de outras instituições culturais não é um corolário da 

economia, não visam apenas à reprodução econômica da sociedade mas também à 

sua reprodução cultural. Estendem, assim, a metáfora da reprodução do campo 

econômico, como já o fazia Althusser, para o campo cultural; para eles a cultura não 

é determinada pela economia mas funciona como uma economia. Segundo esses 

autores, é através da reprodução da cultura dominante que a sociedade mais ampla 
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se reproduz. Fazendo uso de categorias como capital cultural e violência simbólica, 

defendem em sua obra que a escola contribui para a reprodução social e cultural do 

Estado capitalista por mecanismos de exclusão das camadas sociais oprimidas (cf 

BOURDIEU e PASSERON, 1975).  

Ainda em 1970, no âmbito do Brasil, um país periférico do mundo 

capitalista, sob o signo da repressão de um regime político militar de exceção, Paulo 

Freire interpreta o Estado capitalista como uma pesada cultura de dominação e de 

opressão com fortes efeitos sobre as subjetividades das pessoas. Baseando-se na 

dialética hegeliana do senhor e do escravo, Freire elabora sua teoria dos efeitos da 

dominação e da opressão sobre as consciências do opressor e do oprimido. Propõe, 

então, através de uma perspectiva fenomenológica e dialética – apoiando-se em 

autores como Husserl (fenomenologia), Kierkegaard (existencialismo cristão), Eric 

Fromm (Marxismo humanista), Martin Buber e Karl Jaspers (dialogismo), Fanon e 

Memmi (pós-colonialismo), Álvaro Pinto e Guerreiro Ramos (pensadores brasileiros 

do Instituto Superior de Estudos Brasileiros/ISEB) –, uma pedagogia nutrida pelo 

diálogo e pela problematização da situação existencial do educando visando à 

criação de condições para que ele mesmo migre do estado de consciência ingênua 

para o estado de consciência crítica. É através da práxis (ação e reflexão) que o 

educando aos poucos vai se descobrindo como ser social e histórico, capaz de 

promover sua inserção no mundo construindo sua subjetividade e sua identidade 

em sua vivência diária.  

Apesar de priorizar, por razões históricas, em seu livro Pedagogia do 

oprimido (1978), as opressões de classe, a pedagogia freiriana abrange o fenômeno 

da dominação e da opressão em todo o espectro político, uma vez que ele coloca 

como eixo de suas reflexões as profundas implicações entre poder, saber e 
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subjetividade. Já no primeiro capítulo desse seu livro Freire discute um tema que lhe 

parece fundamental para a fundamentação de uma prática pedagógica crítica, a 

saber, “a constituição histórica da consciência dominada e sua relação dialética com 

a consciência dominadora na estrutura de dominação” (FREIRE; in TORRES, 1979; 

p.14). Esse tema é desenvolvido visando à compreensão do 

 

fenômeno da introjeção da consciência dominadora na 
consciência oprimida. O resultado é que a consciência 
oprimida constitui-se como uma consciência dual: é ela e é a 
outra nela hospedada (...) Basta diagnosticar cientificamente 
esse fenômeno para que se estabeleça a exigência da 
educação como ação cultural de caráter libertador, através da 
qual se pode propiciar a extrojeção da consciência 
dominadora que está ‘habitando’ a consciência oprimida 
(idem). 

  

É, portanto, tarefa do educador criar condições para que o educando 

ingresse no processo de extrojeção do opressor que reside em sua consciência e 

que aí se alojou imperceptivelmente em seu convívio social tornando o oprimido um 

ser imerso em sua realidade, alheio de sua condição de ser de relações; relações 

no mundo, com o mundo e com os outros (cf. FREIRE, 1979). A extrojeção do 

opressor pelo oprimido é uma condição indispensável para que o educando 

conquiste a sua autonomia; para que o educando ultrapasse a condição de mero 

espectador e torne-se também protagonista da história. Entretanto, é só através do 

processo de conscientização, ou seja, do exercício de pronúncia do mundo, da ação 

e da reflexão sobre o mundo, que cada pessoa vai se descobrindo como ser de 

relações, como participante de uma sociedade enquanto espaço de contradições e 

de conflitos. É assim mediante o exercício de pronúncia da palavra, do engajamento 

na realidade e da reflexão sobre a sua prática que o educando vai se descobrindo 

como ser de relações, ser histórico e social, que de mero integrante acrítico de uma 
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massa amorfa (“classe em si”) vai se descobrindo como alguém que ocupa um lugar 

histórico na sociedade em que vive; vai continuadamente desvelando a favor de que 

e do quê, contra quem e o quê ele existe (cf. TORRES, 1979). 

Em sua teoria educacional, Freire olha para a estrutura social como “a 

dialetização entre a infra e a supra-estrutura” (FREIRE, 2002b; p. 45); aí se nota a 

influência sobre ele da concepção marxista de sociedade. Ele observa que na 

estrutura social assim percebida, enquanto momento dialético,  

 

não há permanência da permanência, nem mudança da 
mudança, mas o empenho de sua preservação em 
contradição com o esforço por sua transformação. Daí que 
não possa ser o trabalhador social, como educador que é, um 
técnico friamente neutro. Silenciar sua opção, escondê-la no 
emaranhado de suas técnicas ou disfarçá-la com a 
proclamação de sua neutralidade não significa na verdade ser 
neutro  mas, ao contrário, trabalhar pela preservação do 
‘status quo’ (idem). 

 

 

Como se vê, Freire contesta aqueles que acreditam na possibilidade 

de uma prática educativa neutra ou asséptica e reforça, contra o pessimismo dos 

teóricos reprodutivistas, a possibilidade de uma prática educativa direcionada para a 

mudança social.  

Entretanto, uma educação critica e direcionada para a conscientização 

do educando requer um educador que opte claramente pela mudança do status quo 

da sociedade capitalista; capaz de entender as dimensões política e ética de suas 

ações; com determinação para compreender o mundo em que vivencia suas 

experiências, com interesses de, no dizer de Paulo Freire, 

 

conhecer a realidade em que atua, o sistema de forças que 
enfrenta, para conhecer também o seu ‘viável histórico’. Em 
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outras palavras, para conhecer o que pode ser feito, em um 
momento dado, pois que se faz o que se pode e não o que se 
gostaria de fazer. Isto significa ter uma compreensão clara das 
relações entre tática e estratégia, nem sempre, infelizmente, 
seriamente consideradas (ibidem; p. 48). 

 

 

Freire (ibidem) também observa que uma educação crítica requer, 

além disso, um educador capaz de promover uma prática pedagógica dialógica, 

direcionada a suscitar no educando a percepção de suas possibilidades e de seus 

limites; capaz de perceber no currículo escolar as opções ou as escolhas 

ideológicas que lhe dão sustentação. Em suma, na visão freiriana, uma educação 

critica requer um educador crítico. 

Em 1971, Baudelot e Establet publicam seu trabalho A escola 

capitalista em França, de inspiração marxista-leninista e maoísta, onde exploram as 

possibilidades empíricas das idéias de Althusser acerca do caráter reprodutivo da 

educação escolar. Nessa obra os autores classificam como ingênua as 

reivindicações de uma escola unificada e mais democrática argumentando que a 

divisão do sistema escolar francês em duas vias – a “secundária-avançada” e a 

“primária-ocupacional” – reflete a divisão da sociedade capitalista em classes 

antagônicas (burguesia e proletariado) e que a escola funciona visando à 

reprodução das relações sociais e de produção da sociedade capitalista. O tema da 

resistência (isto é, de ações contestadoras da ordem dominante) já é levantado por 

esses autores nesse trabalho, mas a sua abordagem é considerada problemática 

dentro do esquema estruturalista de inspiração althusseriana que eles utilizam (cf. 

MORROW & TORRES, 1997).   

Também no ano de 1971 aparecem na Inglaterra as contribuições dos 

autores ligados ao movimento da Nova Sociologia da Educação que contestavam a 
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concepção de sociologia da educação adotada até então naquele país na qual se 

partia do currículo como um dado inquestionável e buscava-se analisar os 

problemas de evasão ou de fracasso escolar, por exemplo, de um modo 

prioritariamente estatístico, sem problematizar a adequação ou o papel do currículo 

na produção das desigualdades. A proposta da Nova Sociologia da Educação, tanto 

em sua vertente fenomenológica (Geofrey Esland, Nell Keddie) quanto em sua 

vertente estruturalista (Michael Young, Basil Bernstein), era deslocar a Sociologia da 

Educação para o estudo das conexões entre as escolhas curriculares e os 

interesses de classe implícitos nessas escolhas (cf. SILVA, 2002). Mais uma vez, 

portanto, destacam-se a problemática das conexões entre as subjetividades dos 

sujeitos envolvidos no processo educacional e o currículo. 

Ainda na década de 70, Bowles e Gintis, em seu livro A escola 

capitalista na América (originalmente publicado em 1976), introduzem o conceito de 

correspondência, de fundamental importância na teoria educacional crítica, segundo 

o qual as escolas no sistema capitalista são fundamentais para o processo de 

produção econômica não apenas pela inculcação da ideologia capitalista através do 

seu currículo mas também por incorporar à subjetividade do estudante hábitos e 

valores indispensáveis para o bom funcionamento do modo de produção capitalista, 

tais como, para os trabalhadores comandados, pontualidade, assiduidade, 

obediência às ordens, confiabilidade; para os trabalhadores em posição de 

comando, capacidade de liderança, criatividade, competência técnica, obediência às 

ordens dos proprietários (cf. APPLE, 1982; SILVA, 2002).  

Na década seguinte, Apple (1989) submete à critica o trabalho de 

Bowles e Gintis e defende a insuficiência das teorias de correspondência para a 

explicação do que acontece na escola. Fazendo uso de vários estudos de sociologia 
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da educação, como o do sociólogo Paul Willis acerca de um grupo de jovens 

operários em uma escola secundária da Inglaterra, ele mostra que os estudantes 

tornam-se bastante hábeis em “driblar o sistema educacional” criando várias 

estratégias de burlar as regras e rejeitar os valores a eles impostos pela escola. 

Ressalta que a origem dessa rejeição muitas vezes encontra-se em ideologias e 

determinados valores cultivados pelos grupos sociais dos quais fazem parte os 

estudantes; no caso estudado por Willis (1991), as razões principais eram de ordem 

cultural, tais como achar que o trabalho mental estava associado à feminilidade 

enquanto o trabalho manual à masculinidade; a achar que as escolas do modo 

como se encontrava organizada nada tinha a ver com à vida adulta que iriam 

enfrentar no futuro. Desse modo, ao celebrarem o trabalho manual e ao 

desprezarem o trabalho mental, verifica-se que a cultura dos estudantes pode entrar 

também como um importante elemento explicativo da reprodução socioeconômica 

da sociedade. 

Como já mencionei acima, as teorias curriculares de Bobbitt e de 

Tyler, propostas na primeira metade do século XX nos EUA, enfatizavam mais 

questões tecnocráticas de como fazer um currículo adequado à educação das 

massas naquele país dentro de uma perspectiva conservadora, deixando intacto o 

status quo da sociedade existente, fazendo uso de categorias tais como instrução, 

eficiência, avaliação, visando mais à adaptação dos educandos às necessidades do 

capitalismo em expansão (cf. SILVA, 2002). 

O movimento de reconceitualização emerge nos EUA ainda na década 

de 70 como uma reação a essa forma conservadora de conceber o currículo. De um 

lado, em sua vertente fenomenológica, a proposta era implementar um currículo que 

privilegiasse as subjetividades das pessoas envolvidas no processo educativo. De 
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outro lado, em sua vertente marxista, a proposta era a utilização de categorias da 

filosofia da práxis de Gramsci e da Escola de Frankfurt para uma melhor 

compreensão da prática educativa. Dessa maneira, categorias como organização, 

instrução, avaliação, planejamento de ordem mais tecnocráticas utilizadas nas 

abordagens tradicionais do currículo eram deslocadas pelos reconceitualistas para 

categorias como ideologia, hegemonia, poder, resistência, conscientização, 

reprodução social e cultural (cf. idem). Ao enfatizar assim as ligações entre 

educação e poder e ao propor uma educação atenta às disputas ideológicas na 

arena sociopolítica, os reconceitualistas questionam inevitavelmente as 

subjetividades e as identidades incentivadas e difundidas no currículo tradicional de 

caráter conservador.  

Antes de prosseguir, é necessário neste ponto fazer algumas 

observações. Em primeiro lugar, embora os fundadores do reconceitualismo tenham 

incluído nesse movimento as vertentes fenomenológica e marxista, convém 

ressaltar que essas duas tendências seguem a posteriori orientações teóricas 

distintas e mesmo divergentes, aliás, com a recusa dos autores de inspiração 

marxista de serem incluídos nesse movimento; em segundo lugar, autores como 

Silva (2002) destacam que atualmente o movimento de reconceitualização encontra-

se identificado com a sua vertente fenomenológica. 

Dentre os autores de inspiração marxista, destacam-se Michael Apple 

e Henry Giroux, os quais destaco nos próximos parágrafos ressaltando suas 

principais contribuições no que diz respeito à representação da escola no Estado 

capitalista. Em seu livro Ideologia e currículo, publicado originalmente em 1979, 

Apple parte da observação de que embora haja claramente uma conexão entre os 

modos de organização da economia na sociedade mais ampla e da educação 
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escolar é fundamental que se esclareça que essa ligação não é simples ou direta; o 

que ocorre nas escolas não pode ser deduzido diretamente do que ocorre na 

economia, pois entre esses dois campos existe a ação humana, a subjetividade 

humana. Introduz assim, motivado pelo conceito gramsciano de hegemonia, a idéia 

do campo educacional como um locus de disputa política.  

Apple (1982) traz dessa maneira para o âmbito do currículo e do 

cotidiano escolar as discussões teóricas acerca da reprodução social e cultural da 

escola levantadas anteriormente por Althusser e Bourdieu. A análise de Apple 

ressalta as ligações entre educação e poder mostrando claramente a necessidade 

de nas pesquisas educacionais se estar atento aos nexos entre interesses políticos 

e à seleção de conteúdos curriculares: “Ele [Apple] considera necessário examinar 

tanto aquilo que ele chama de ‘regularidades do cotidiano escolar’ quanto o 

currículo explícito; tanto o ensino implícito de normas, valores e disposições quanto 

os pressupostos ideológicos e epistemológicos das disciplinas que constituem o 

currículo oficial” (SILVA, 2002; p. 47).  

É também fundamental para a teoria educacional crítica 

contemporânea as contribuições de Henry Giroux. Seus dois primeiros livros 

Ideologia, cultura e o processo de escolarização (1981) e Teoria e resistência em 

educação (1983) são motivados pela crítica aos currículos então dominantes nos 

EUA formulados segundo uma concepção tecnocrática. Nesses livros seus 

argumentos se baseiam basicamente nas contribuições de teóricos da Escola de 

Frankfurt (Adorno, Horkheimer e Marcuse), utilizando suas categorias para revelar o 

caráter nocivo e reprodutor de desigualdades e preconceitos de uma educação que 

privilegiava a eficiência e a racionalidade burocrática em detrimento da análise dos 

aspectos históricos, éticos e políticos das ações humanas. 



 

 

47

Nos anos seguintes a influência teórica de Gramsci se evidencia cada 

vez mais nos escritos de Giroux. Cada vez mais se evidencia nele a interpretação 

da cultura como um locus de disputa política pela hegemonia. Através do conceito 

de resistência, ele apresenta uma alternativa teórica para o imobilismo e o 

pessimismo suscitado pelas teorias de reprodução de Althusser e Bourdieu. A 

utilização por Giroux do conceito de resistência foi fortemente motivado pela sua 

aproximação com a corrente teórica dos Estudos Culturais da Universidade inglesa 

de Birmingham, particularmente pelo trabalho do sociólogo Paul Willis. A sua idéia 

básica é a de que “é possível canalizar o potencial de resistência demonstrado por 

estudantes e professores para desenvolver uma pedagogia e um currículo que 

tenham um conteúdo claramente político e que seja crítico das crenças e dos 

arranjos sociais dominantes” (idem, p.54). É também muito nítida em sua obra a 

influência do educador Paulo Freire.  

É em Gramsci que Giroux se inspira para a introdução da noção de 

intelectual transformador. Em seus Cadernos do cárcere, Gramsci repolitizou a 

noção de intelectual introduzindo os conceitos de intelectual orgânico conservador e 

radical. Para esse pensador italiano o intelectual é, sobretudo, mediador, legitimador 

e produtor de idéias e práticas sociais. Os intelectuais orgânicos conservadores são 

definidos por Gramsci como aqueles que, consciente ou inconscientemente, 

identificam-se com as relações de poder das classes dominantes e cuja atuação 

contribui para a preservação do status quo. Já os intelectuais orgânicos radicais são 

definidos como aqueles que, pelo contrário, colocam-se a serviço da classe 

trabalhadora mobilizando suas habilidades políticas e pedagógicas para a 

construção da consciência política dessa classe, assumindo posições de liderança e 

envolvendo-se nas lutas coletivas. 



 

 

48

Inspirando-se em Gramsci, Giroux (1997) introduz o seu conceito de 

intelectual transformador. Para ele, o intelectual transformador é aquele que 

mobiliza suas habilidades em benefício de qualquer grupo social que toma como 

ponto de partida a análise crítica das condições de opressão em que vive. Ele, 

desse modo, amplia em seu conceito de intelectual transformador o conceito 

gramsciano de intelectual orgânico radical, permitindo vários avanços. Em primeiro 

lugar, porque  

 

torna visível a posição paradoxal na qual se encontram os 
intelectuais radicais da educação superior nos anos 80. Por 
um lado, tais intelectuais ganham a vida em instituições em 
que desempenham um papel fundamental na produção da 
cultura dominante. Por outro lado, os intelectuais radicais 
definem seu terreno político oferecendo aos estudantes forma 
de discurso de oposição e práticas sociais críticas em 
desacordo com o papel hegemônico da universidade e da 
sociedade que ela apóia (idem; p. 187). 

 

 

Em segundo lugar, porque permite redefinir o papel do intelectual 

como prática contra-hegemônica no atual contexto de globalização mundial; em 

terceiro lugar, porque amplia o campo de atuação dos intelectuais que desejam se 

empenhar nas disputas políticas contra a opressão não apenas no âmbito de classe 

social, mas também nos âmbitos étnicos, religiosos, de gênero, de sexualidade, de 

nação (cf. idem). 

Essas conquistas teóricas no campo da teoria educacional vão 

possibilitar nos anos seguintes novos avanços na prática educativa crítica 

preocupada cada vez mais em repensar o papel social e político da escola no 

Estado capitalista e em promover uma educação voltada para a formação de um ser 

humano livre das marcas da opressão. 
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A identidade cultural como uma noção central na teoria educacional 

começa a ganhar corpo com o advento na década de 70 das teorias críticas do 

currículo, as quais propõem uma mudança de foco ao defenderem que o mais 

importante não era desenvolver técnicas de confecção de currículos, mas sim 

desenvolver conceitos que permitissem compreender os efeitos produzidos por eles 

(cf. SILVA, 2002). 

A teoria educacional volta-se, portanto, para as discussões que giram 

em torno das implicações entre poder e conhecimento. A categoria identidade 

emerge assim como uma noção básica nas teorias pedagógicas. Grande parte da 

teoria pedagógica crítica desenvolvida na década de 70 norteia-se por questões 

relativas à identidade de classe social algumas enfatizando as ligações entre a 

educação desenvolvida nas instituições escolares e as demandas da sociedade 

capitalista, enquanto outras visando à conscientização dos educandos de sua 

situação de classe no interior do Estado capitalista (cf. ibidem). 

Mas, no entanto, é a partir da década de 70 que as análises das 

questões educacionais de um ponto de vista crítico vão evidenciar cada vez mais a 

necessidade da inclusão nos currículos de outros temas além daqueles relativos às 

desigualdades de classe, tais como, por exemplo, acerca dos estereótipos de raça, 

de gênero, de etnia e de sexualidade.  

Já em anos anteriores, o debate em torno da reconstrução de 

sociedades em situação pós-colonial havia suscitado na teoria educacional crítica a 

relevância da necessidade de uma nova abordagem de temas culturais, destacando 

a cultura como uma categoria central no discurso pedagógico voltado para a 

reconstrução dos países livres da condição de colônia. Defendia-se então uma 

educação a partir da assunção das características dos países em processo de 
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libertação e da busca de solução para os seus próprios problemas por intermédio do 

desenvolvimento da consciência crítica da população. Daí a insistência de Paulo 

Freire, por exemplo, no desenvolvimento de uma pedagogia informada da invasão 

cultural e da consciência ingênua e alienada. É, dessa maneira, que Freire defende 

o incentivo ao desenvolvimento de novas identidades nacionais pautadas pela 

consciência crítica norteada pela crítica radical dos princípios que regem o Estado 

capitalista (cf. FREIRE, 1978). 

Por outro lado, o acirramento das questões raciais em vários países, 

como os Estados Unidos da América na década de 60, por exemplo, e as drásticas 

conseqüências da teoria da superioridade da raça ariana no discurso nazista 

durante a Segunda Guerra mundial trouxeram para o âmbito das discussões sobre 

os currículos a necessidade da inclusão de temas acerca dos estereótipos e dos 

preconceitos de raça nas teorias educacionais, pondo em destaque as discussões 

em torno das questões ligadas às identidades étnicas. A pedagogia feminista, por 

sua vez, desponta na década de 90 colocando em pauta as discussões acerca das 

identidades de gênero, propondo a análise dos estereótipos de gênero e 

denunciando o fato de o mundo social se organizar de acordo com os interesses 

masculinos, propondo, então, no currículo a inclusão de temas que suscitem nos 

educandos a desconstrução das crenças negativas acerca do sexo feminino e, além 

disso, o cultivo de determinadas características consideradas femininas e que são 

ao mesmo tempo desejáveis para a sociedade como um todo, como por exemplo a 

intuição, as artes, a estética, o comunitarismo e a cooperação (Cf. SILVA, 2002). 

Mais recentemente tem emergido na teoria educacional a 

reivindicação da teoria queer de introdução no currículo da problematização ou 

contestação de todas as formas “normais” de conhecimento e de identidade, não 
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apenas sexual, mas de toda a ideologia hegemônica. É com essa concepção que 

Deborah Britzman, uma das teóricas influentes nesta perspectiva, ressalta que a 

questão não é mais simplesmente saber como pensar mas saber o que torna algo 

pensável. Como observa Silva (2002):  

 

A pedagogia queer não objetiva simplesmente incluir no 
currículo informações corretas sobre a sexualidade; ela quer 
questionar os processos institucionais e discursivos, as 
estruturas de significação que definem, antes de mais nada, o 
que é correto e o que é incorreto, o que é moral e o que é 
imoral, o que é normal e o que é anormal. A ênfase da 
pedagogia queer não está na informação, mas numa 
metodologia de análise e compreensão do conhecimento e da 
identidade sexuais. A pedagogia queer também pretende 
estender sua compreensão e sua análise da identidade sexual e 
da sexualidade para a questão mais ampla do conhecimento 
(ibidem; p.108). 

 

 

A identidade cultural, portanto, que abrange as pertenças do indivíduo 

às classes sociais, aos grupos étnicos, religiosos, nacionais, de gênero emerge 

assim como uma noção central na teoria pedagógica. A centralidade da noção da 

identidade cultural na teoria educacional crítica atual decorre da observação 

fundamental de que a problematização das pertenças das pessoas envolvidas no 

processo educacional oferece um modo pedagogicamente conseqüente de 

abordagem crítica da opressão nos diferentes campos econômico, social, cultural. 

Inevitavelmente a noção de identidade cultural como categoria 

pedagógica requer uma melhor compreensão da noção de representação, visto que 

na teoria cultural crítica atual a análise das diferentes pertenças dos indivíduos é 

inseparável do conceito de representação. Como se sabe, na teoria cultural crítica 

contemporânea de inspiração pós-estruturalista não existe uma única identidade 

verdadeira; o que na verdade existe são representações distintas imersas em 
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hierarquias e discursos dependentes das relações de poder estabelecidas na 

existência concreta dos indivíduos. O que importa então não é a análise da 

veracidade ou falsidade das representações mas a análise dos efeitos de verdade e 

de falsidade que elas produzem. 

Na teoria educacional crítica, dois influentes autores, Henry Giroux e 

Peter Mclaren, têm reivindicado a centralidade da categoria representações. Para 

eles é primordial que se desenvolva uma pedagogia crítica da representação 

partindo-se do pressuposto de que a mídia ocupa um lugar central na formação do 

conhecimento e da subjetividade das pessoas (cf. GIROUX e MCLAREN, 1999). 

Desse modo, é necessário que se promova a desconstrução das representações 

que naturalizam as estruturas sociais e as formas culturais do Estado capitalista.  

Para esses teóricos, 

 

as representações são sempre produzidas dentro de limites 
culturais e fronteiras teóricas e, como tal, estão 
necessariamente implicadas em economias particulares de 
verdade, valor e poder. Em relação a esses eixos mais amplos 
de poder no qual as representações estão envolvidas, é 
necessário perguntar: A quais interesses servem as 
representações em questão? Dentro de um dado conjunto de 
representações, quem fala, para quem, e sob que condições? 
Onde podemos situar essas representações, ética e 
politicamente, com respeito a questões de justiça social e 
liberdade humana? Que princípios morais, éticos e ideológicos 
estruturam nossas reações a essas representações? (idem; p. 
254).    

 

 

1.4 Definindo referenciais: a Teoria das Representações Sociais 

 

Diante da atual crise paradigmática enfrentada no campo das ciências 

sociais, a Teoria das Representações Sociais (TRS) tem emergido como uma 
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adequada opção de referencial teórico por permitir uma abordagem das questões 

em uma perspectiva oposta àquelas de teorias que tendem à fragmentação, à 

redução, à simplificação.  

Como se sabe, a educação é um campo de estudo complexo no qual 

estão implicadas várias dimensões: psicológica, sociológica, histórica, política, 

estética, ética (cf. FREIRE, 2002a). Vários trabalhos de pesquisa (cf. SANTIAGO; 

LINS, 2003; COSTA, 2001) levados a cabo no campo educacional têm revelado que 

a TRS, como um referencial teórico-metodológico aberto à diversidade e à 

complexidade, pode tornar-se um importante instrumento para o pesquisador 

interessado no estudo das questões educativas na contemporaneidade. Em primeiro 

lugar, oferecendo meios através dos quais se podem compreender como “a escola é 

significada e vivida por quem dela faz parte” (idem); em segundo lugar, fornecendo 

fundamentos teórico-metodológicos para a construção de uma teoria crítica das 

representações, como querem H. Giroux e P. Mclaren (1999) ao sugerir aos 

pesquisadores que voltem seus olhares para o que acontece no interior das escolas 

“para observarem como se ensina, o que se ensina, e como se comportam os 

alunos e profissionais perante as metodologias, os conteúdos e os objetivos 

propostos” (SANTIAGO e LINS, 2003).  

No que se segue, exponho sucintamente alguns aspectos da TRS 

necessários à compreensão do desenvolvimento desta pesquisa.  

Historicamente, a TRS de Serge Moscovici emerge no processo de 

desenvolvimento da Psicologia Social, uma área do conhecimento humano que tem 

por objeto, grosso modo, os tipos de escolhas e os modos de comportamento 

humano coletivo, tais como comprar, votar, agir. Farr (1994) tem distinguido dois 

modos de abordagem desse objeto: o psicológico e o sociológico.  
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O modo psicológico, atualmente predominante nos EUA, se 

caracteriza por buscar a explicação dos fenômenos coletivos tendo como ponto de 

partida o ponto de vista do indivíduo encarado como um ser autônomo, consciente 

de si, senhor de sua própria consciência. Os psicólogos sociais pertencentes a essa 

tendência não acreditam na existência de pensamentos sociais, mas sim na 

existência de pensamentos individuais. Alport é um dos grandes representantes 

dessa corrente de pensamento. 

Já o modo sociológico de abordagem da Psicologia Social se 

caracteriza pela tentativa de superação da dicotomia entre os campos individual e 

social. A Teoria das Representações de Serge Moscovici inscreve-se nessa 

tendência. Em contraposição aos psicólogos que têm outra perspectiva, Moscovici 

acredita no pensamento coletivo e propõe as representações sociais como categoria 

central da Psicologia Social. Para ele o problema específico da Psicologia Social é 

“o estudo de como, e por que, as pessoas partilham o conhecimento e desse modo 

constituem sua realidade comum, de como elas transformam idéias em prática – 

numa palavra, o poder das idéias” (MOSCOVICI, 2004; p. 8). 

Entre os pressupostos fundamentais da Teoria das Representações 

Sociais de Serge Moscovici estão os seguintes: (1) a existência de uma correlação 

entre cognição, afeto e ação; (2) o ambiente social é construído coletivamente e o 

ser humano se constitui socialmente; (3) as representações das pessoas sobre os 

objetos que as afetam são situacionais e históricas, isto é, podem variar de acordo 

com a posição social e a situação histórica do sujeito que representa (cf. 

MOSCOVICI, 2004). 

Na perspectiva de Moscovici, portanto, para compreender o modo de 

comportamento e os tipos de escolha das pessoas é necessário compreender as 
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representações sociais delas sobre os objetos que as afetam. Dentre os autores que 

o influenciaram destacam-se Durkheim, Lévy-Bruhl, Piaget, Vigotski e Gramsci (cf. 

idem). 

Segundo Sá (1998), a compreensão de uma representação social 

produzida no universo consensual (isto é, do senso comum) por determinados 

sujeitos acerca de um objeto social que os afeta requer uma confrontação de tais 

representações com aquelas produzidas sobre aquele objeto social no universo 

reificado (isto é, dos saberes produzidos cientificamente).  

Tendo em vista que compreender as representações sociais dos 

professores do Ensino Fundamental de Maceió de 1ª a 4ª série sobre o Estado de 

Alagoas é o objetivo principal deste trabalho, entendo ser necessário buscar na 

literatura especializada as várias representações produzidas em torno do objeto da 

representação em foco: o Estado de Alagoas.  

Partindo da caracterização de Alagoas como um dos Estados-

membros da Federação brasileira, um dos Estados nacionais constituintes da ordem 

jurídica internacional que emergiu com a modernidade, julgo que a compreensão 

das diversas representações sobre Alagoas requer um recuo no tempo visando ao 

levantamento das principais representações, conforme a literatura especializada, em 

primeiro lugar, sobre o que são os atuais Estados nacionais; em segundo lugar, 

sobre o que são o Estado nacional brasileiro e o Estado de Alagoas. 

Para situar em uma perspectiva histórica o problema da compreensão 

das representações sociais sobre Alagoas, um dos Estados-membros do Estado 

nacional brasileiro, julgo necessário neste ponto uma descrição das principais 

correntes de pensamento acerca dos Estados nacionais conforme o universo 

reificado. 



 

 

56

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

Na mina do conhecimento: rebobinando séculos 

 

 

 

 

 

Representações, obviamente, não são criadas por um 
indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas 
adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se 
atraem e se repelem e dão oportunidades ao nascimento 
de novas representações, enquanto velhas representações 
morrem. Como conseqüência disso, para se compreender 
e explicar uma representação é necessário começar com 
aquela, ou aquelas, das quais ela nasceu. 

 
(Serge Moscovici, 2004; p.41) 
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Os argumentos utilizados no final do capítulo anterior evidenciaram 

que para alcançar a compreensão das representações sociais dos professores do 

Ensino Fundamental de Maceió de 1ª a 4ª série sobre o Estado de Alagoas, objetivo 

principal deste trabalho, é necessário buscar na literatura especializada as várias 

representações produzidas em torno do objeto da representação em foco: o Estado 

de Alagoas.  

Portanto, faz-se necessário recuar no tempo, seguindo sugestão 

teórico-metodológica de Sá (1998), para examinar as principais correntes de 

pensamento buscando aquelas principais representações produzidas sobre os 

Estados nacionais no universo reificado no sentido moscoviciano, ou seja, na 

literatura especializada ou elaborada segundo critérios científicos (cf. MOSCOVICI, 

2004). 

Minha intenção, contudo, neste capítulo não é apresentar de modo 

completo e exaustivo as várias representações já produzidas sobre o Estado, tarefa 

por si só deveras ambiciosa mesmo em uma pesquisa no campo da Teoria do 

Estado, mas apenas chamar a atenção para alguns pontos que, a meu ver, são 

relevantes neste trabalho: (1) mostrar o Estado como uma construção histórica e 

como um objeto social polêmico; (2) apresentar algumas representações sobre o 

Estado de autores influentes no universo da produção intelectual científica ou 

filosófica cujos conteúdos têm se notabilizado por influenciarem significativamente 

as representações que atualmente são produzidas em torno de o que é o Estado e 
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sobre o que ele faz; (3) ressaltar como diferentes concepções acerca do Estado 

implicam diferentes concepções de transformação social, tanto no que diz respeito a 

seus meios quanto a seus fins. 

  

2.1 A gênese histórica dos Estados nacionais modernos 

 

2.1.1 Do mundo feudal ao mundo moderno 

 

Na origem remota do Estado nacional se encontra o sistema feudal, 

um tipo de organização social estabelecida na Europa ocidental, após a derrocada 

do Império Romano, a partir do século V d.C. Após o esfacelamento do Império 

Romano, grandes extensões de terra na Europa – os feudos – foram ocupadas por 

senhores cujos poderes residiam fundamentalmente na força que podiam mobilizar 

para estabelecer e manter essas possessões (cf. HUBERMAN, 1981). 

Embora cada feudo tivesse características próprias, em muito diferindo 

dos demais, eles apresentavam alguns aspectos que os tornavam semelhantes 

entre si: (1) uma moradia fortificada habitada ou freqüentada pelo senhor do feudo; 

(2) um terço da terra arável do feudo pertencia ao senhor e constituía os seus 

“domínios; (3) os camponeses viviam em choças miseráveis e arrancavam da terra 

para si apenas o necessário para a sua sobrevivência e a da sua família. 

Trabalhavam dois ou três dias por semana nas terras do senhor, em troca de 

proteção e do direito do cultivo das terras arrendadas (cf. idem). 

As relações sociais em cada feudo eram regidas pelo direito 

consuetudinário, onde prevalecia sempre a vontade do senhor. A medida de riqueza 
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no período feudal era a quantidade de terra. Era a terra, portanto, o grande objeto 

de desejo, o motivo dos constantes confrontos armados:  

 

Para vencer as guerras, era preciso aliciar tanta gente quanto 
possível, e a forma de fazê-lo era contratar guerreiros, 
concedendo-lhes terra em troca de certos pagamentos e 
promessa de auxílio quando necessário (...). Os príncipes e 
nobres que mantinham terras em troca de serviços militares 
concediam-nas, por sua vez, a outros, nas mesmas condições 
(ibidem; pp. 19-20). 

 

 

Ao lado da nobreza, destacava-se a presença da Igreja na estrutura de 

poder do período feudal, por dois motivos: primeiro, pelo sistema de crenças 

predominante nesse tempo que atribuía à Igreja o poder de garantir uma eternidade 

segura aos fiéis no paraíso celeste; segundo, por se tornar a maior proprietária de 

terras na Idade Média através de doações dos nobres em troca de um bom lugar 

nos páramos celestiais. 

Em suma, “o clero e a nobreza constituíam as classes governantes. 

Controlavam a terra e o poder que dela provinha. A Igreja prestava ajuda espiritual, 

enquanto a nobreza, proteção militar. Em troca exigiam pagamento das classes 

trabalhadoras, sob a forma de cultivo da terra” (ibidem, p.24). 

A estrutura feudal só vai começar a ruir quando entra em cena a figura 

do comerciante, como efeito da produção do excedente agrícola provocada pelas 

inovações no modo de plantio das terras aráveis. É em decorrência das atividades 

comerciais que desponta uma nova classe: a dos mercadores; é em decorrência 

das atividades dos mercadores que um novo cenário socioeconômico vai se 

desenhar (cf. idem). 
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Embora as atividades comerciais se intensifiquem, alguns entraves e 

obstáculos se impõem aos mercadores: ausência de um sistema monetário 

adequado, falta de um sistema unificado de pesos e medidas, pilhagens das 

mercadorias e dos burgos por exércitos dos senhores feudais. Em face disso, os 

burgueses ou comerciantes clamavam por ordem e segurança: “necessitava-se de 

uma autoridade central, um Estado nacional. Um poder supremo que pudesse 

colocar em ordem o caos feudal. Os velhos senhores já não podiam preencher sua 

função social. Sua época passara. Era chegado o momento oportuno para um poder 

central” (idem, p. 80). 

Esse movimento de centralização política tinha um objetivo claro: 

partindo do sistema político feudal, pulverizado e policêntrico, chegar a um sistema 

territorialmente concentrado e unitário capaz de implementar uma gestão política 

racional e eficiente a partir das condições materiais e históricas dadas de modo a 

atender as demandas do novo modo de produção que despontava. É Max Weber 

quem bem define o caráter dessa centralização como a produção do monopólio da 

força legítima (cf. Bobbio et.al,1991). 

A nova forma de ordenamento político que vai ser estabelecida é 

aquela resultante de um dinâmico jogo de estratégias e mecanismos de 

centralização de poder que visam a construir a figura do príncipe como uma 

possibilidade concreta de efetivação de seus interesses e anseios, os quais 

correspondiam de certo modo àqueles de uma grande parcela das populações 

postas à margem no modo de produção feudal. 

Em vista do que foi exposto, adotarei a seguinte definição de Estado 

moderno: “Uma forma de ordenamento político surgida na Europa a partir do século 

XIII até os fins do século XVIII ou inícios do século XIX, na base de pressupostos e 
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motivos específicos da história européia e que (...) se estendeu – libertando-se, de 

certa maneira, das suas condições originais e concretas de nascimento – a todo 

mundo civilizado” (Broeckenfoerder, apud Bobbio et.al; p.425). Como bem ressalta 

Ferreira (1975), os elementos constituintes de um Estado são a população (o 

elemento humano), um território (base física e geográfica), um poder de comando 

(uma sociedade política ou uma organização político-administrativa). 

 

 

2.1.2 O Estado absolutista 

 

Os primeiros Estados modernos se formaram na Europa na forma de 

monarquias absolutas (França, Espanha, Inglaterra, Portugal etc.) caracterizadas 

pela concentração de todos os poderes nas mãos de um Rei: criação e aplicação de 

leis, arrecadação de impostos, manutenção de um exército permanente, nomeação 

de funcionários. 

O Absolutismo foi o regime político predominante na Europa do século 

XVI ao século XVIII caracterizado por conceder ao Rei o direito exclusivo de impor 

leis através de Editos, Ordenações e Instruções; fazer justiça, julgando com 

conselheiros os apelos vindos do Parlamento e dando sentenças nos processos de 

particulares ou da administração; governar e administrar o reino ajudado pelos seus 

conselheiros (o Alto Conselho integrado pelos Ministros de Estado, Conselho da 

Finanças, Conselho dos Despachos, Conselho das Partes); pelos seus ministros 

(Chanceler, Controlador Geral de Finanças, Secretários de Estado  – Guerra, 

Marinha, Casa do Rei, Negócios estrangeiros), pelos Comissários e Intendentes. 
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As idéias de Hobbes, um dos mais influentes teóricos defensores do 

Absolutismo, acerca do Estado, vêm sistematizadas em sua obra Leviatã, 

originalmente publicada em 1651, na qual ele inova, segundo Carnoy (1990), em 

dois pontos:  

 

Primeiro ele aplicou uma metodologia científica ao 
comportamento do indivíduo como fundamento de sua teoria 
política, em vez de se preocupar em tornar a ação do Estado 
mais eficiente, a exemplo de Maquiavel, e, em segundo lugar, 
sustentou que os apetites e as aversões são o que 
determinam as ações voluntárias do homem (ao contrário do 
ponto de vista medieval, segundo o qual os apetites do 
homem ou as paixões tinham de ser refreadas por um agente 
esterno) e que o único meio para os homens satisfazerem 
seus apetites e, simultaneamente, evitarem a mais importante 
aversão (a morte) era admitir um poder soberano perpétuo, 
contra o qual cada um deles seria impotente (idem; p. 26). 

 

O Estado nasce assim, segundo Hobbes, como uma solução para a 

tensão entre os benefícios da liberdade e o medo da violência e da guerra. O 

Estado é, portanto, representado por Hobbes como o depositário desse poder 

soberano – de criar e aplicar leis, bem como do uso regrado da força – outorgado 

pelos indivíduos visando à criação propícia para um convívio pacífico e ordeiro e à 

preservação de seus direitos naturais (à vida e à liberdade). 

Uma vez estabelecidos como força política hegemônica, os Estados 

absolutistas, para manterem sua hegemonia, precisavam cada vez mais de recursos 

financeiros. Uma questão se impunha com toda força: o que torna forte um Estado? 

É em resposta a essa indagação que nasce o mercantilismo, um conjunto de 

preceitos empíricos adotados pelos Estados europeus do século XV ao século XVII 

para aumentar o poder do Estado e promover a prosperidade nacional (cf. 

CARNOY, 1990). 



 

 

63

Embora esses preceitos variassem de acordo com o Estado, eles 

guardavam algumas características em comum: (1) a crença de que é o ouro e a 

prata que fazem a riqueza de um Estado; (2) a idéia de que era necessário ampliar 

as atividades comerciais internamente e externamente com outros Estados; (3) a 

defesa de que era necessário regular a economia de modo que se obtivesse um 

saldo positivo na balança comercial para impedir a saída de moedas do Estado; 

exportar o máximo, importar o mínimo. Era, portanto, necessário investir na 

colonização de novas terras e na conquista de novos mercados (cf. HUBERMAN, 

1981). 

Dessa maneira o Estado nacional estabelecia e fortalecia seus 

alicerces aliando-se à burguesia mercantil: 

 

O Estado nacional predominava porque as vantagens 
oferecidas por um governo central forte, e por um campo cada 
vez mais amplo de atividades econômicas, eram do interesse 
da classe média como um todo. Os reis sustentavam-se com o 
dinheiro recolhido da burguesia, e dependiam, cada vez mais, 
de seu conselho e ajuda no governo de seus crescentes 
reinos. Os juízes, os ministros e funcionários, vinham, em 
geral, dessa classe (ibidem, p. 84). 

 

 

Fundamental para a definitiva consolidação do Estado nacional como 

poder unitário e central é a emergência do sentimento de nacionalidade; o consenso 

de que a causa do Rei é a causa de cada um dos membros da população do 

Estado. A concretização do sentimento de nacionalidade, entretanto, esbarrava em 

dois obstáculos: os senhores feudais (em declínio, mas resistentes às investidas do 

Rei) e a Igreja Católica (a mais forte e rica instituição mundial). O conflito entre os 

Estados nacionais e a Igreja era inevitável: 
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A Igreja era tremendamente rica. Calcula-se que possuía 
entre um terço e metade de todas a terra – e, no entanto, 
recusava-se a pagar impostos ao governo nacional. Os reis 
necessitavam do dinheiro, parecia-lhes que a fortuna da 
Igreja, já então enorme e aumentando sempre, devia ser 
taxada para ajudar nas despesas da administração do 
Estado (ibidem, p. 87). 

 

 

Mas é da fraqueza do inimigo que, em muitos casos, se constrói a 

própria fortaleza. Foi à luz desse princípio que os monarcas se aliaram aos 

religiosos descontentes com os abusos da Igreja praticados nos tribunais, com as 

condutas hipócritas de bispos e padres, com os desvios doutrinários das vendas de 

indulgências. Os religiosos protestantes, por sua vez, atrelaram ao seu movimento 

de reforma da Igreja “o sentimento nacionalista dos seus adeptos, num período que 

esse sentimento crescia. Como a oposição religiosa a Roma coincidia com os 

interesse do crescente Estado nacional, tinha possibilidade de êxito” (ibidem, p. 91). 

E não deu outra: o crescimento do movimento protestante rapidamente 

se irradiou por toda a Europa, contribuindo fortemente para a derrota da Igreja na 

luta contra o Estado nacional pela hegemonia política no início do século XVI. Há, 

entretanto, autores que defendem a idéia de que mesmo sem a Reforma 

Protestante a queda da Igreja Católica seria inevitável, haja vista que o Rei, frente à 

Igreja, apresentava naquele momento histórico melhor condições de atender os 

anseios e os interesses da população no tocante à segurança, à educação, à justiça 

(cf. ibidem).  

 

 

2.1.3 O Estado Liberal 
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O liberalismo foi essencialmente um movimento de oposição ao 

Absolutismo. No campo econômico se opunha às práticas mercantilistas 

reivindicando um mercado livre das ingerências do Estado sob o argumento de que 

o mercado possui seus próprios mecanismos autorregulatórios benéficos tanto para 

os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. No campo político se 

posicionava contra as arbitrariedades praticadas pelos monarcas e reivindicavam 

maior participação da burguesia nas instâncias de decisão política em vista da 

importância que essa classe havia assumido na economia nacional; defendiam 

também que a função do Estado devia se restringir à garantia do direito à 

propriedade privada, do direito à liberdade individual, a arbitrar os conflitos 

interpessoais e proteger o país de invasores externos (cf. HUNT e SHERMAN, 

1982). 

Vale lembrar que na Inglaterra o liberalismo se consolidou em 1688 

através da Revolução Gloriosa; nos EUA, em 1776, com a luta da independência; e 

na França em 1789, através da Revolução Francesa.  

Um dos teóricos fundamentais do Liberalismo é o filósofo inglês John 

Locke. Em uma posição distinta daquela de Hobbes, John Locke em sua obra Sobre 

o governo civil, de 1692, defende um novo conceito de Estado, ao propor a inclusão 

do direito à propriedade privada entre os direitos naturais dos seres humanos: 

 
O poder político é o direito de editar leis com pena de morte e, 
conseqüentemente, todas as penas menores, com vistas a 
regular e a preservar a propriedade, e de empregar a força do 
Estado na execução de tais leis e na defesa da sociedade 
política contra todos os danos externos, observando tão-
somente o bem público (LOCKE, 2001; p. 381). 
 
O poder político é aquele poder que todo homem, possuindo-o 
no estado de natureza, passou às mãos da sociedade e, 
dessa forma, aos governantes que a sociedade colocou acima 
de si mesma, com a responsabilidade explícita e tácita de que 
ele seja utilizado para seu bem e para a preservação de suas 
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propriedades. (...) Não pode ser um poder arbitrário e absoluto 
acima de suas vidas e haveres (...) e sim um poder de 
elaborar leis e de anexar a elas penalidades (...). Esse poder 
tem sua origem no pacto, no acordo e no consentimento 
mútuo daqueles que formam a sociedade política (idem; pp. 
538-39). 

 

 

O Estado, portanto, é representado por Locke como uma sociedade 

política acima da sociedade civil (isto é, os indivíduos que através de um contrato ou 

de um conjunto de normas abdicam dos direitos naturais que desfrutam e se 

protegem dos conflitos que os poderiam fatalmente vitimar em seu estado de 

natureza) estabelecida visando à garantia do exercício, por parte dos indivíduos, 

dos seus direitos naturais: à vida, à liberdade e à propriedade privada. É importante 

frisar, como o fazem Carnoy (1990) e Chaui (2003), que o Estado na concepção de 

Locke é constituído para a preservação dos direitos dos proprietários; os não-

proprietários estão fora dessa concepção de Estado. 

A concepção lockiana de Estado ganhou força quando a burguesia 

passou a ver o Estado absolutista como um entrave e buscava então uma nova 

forma de saber-poder que a legitimasse e permitisse a conquista da hegemonia 

política em contraposição à nobreza e ao segmento dos não-proprietários. É o 

liberalismo político de Locke em conjunção com o liberalismo econômico inglês de 

Smith e Ricardo que vão abrir alas para a derrocada do Estado absolutista e 

estabelecimento do Estado liberal. 

 

 

2.2 Uma classificação das teorias sobre o Estado  
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As teorias sobre o Estado são classificadas por Carnoy (2000) a partir 

de uma perspectiva de classe em vários grupos: (1) teorias do “bem-comum” 

(incluindo as doutrinas clássicas, liberais e pluralistas); (2) teorias marxistas 

tradicionais (Marx, Engels, Lênin); (3) teorias marxistas pós-leninistas (incluem 

Gramsci, Althusser, Escola de Frankfurt). Nesta seção descrevo de um modo 

sintético alguns aspectos fundamentais dessas perspectivas teóricas, procurando 

estabelecer algumas de suas aproximações e de seus distanciamentos. 

As teorias do Estado do “bem-comum” se caracterizam 

fundamentalmente por defender que o Estado se constitui com a finalidade de servir 

à população e promover o “bem-comum”. Nesse grupo encontram-se as doutrinas 

clássicas do Estado (Hobbes, Locke, Rousseau); as teorias liberais do Estado 

(Adam Smith, John Stuart Mill); o pluralismo (Schumpeter). Tal classificação baseia-

se no que os autores entendem por “bem-comum” e por agente promotor do “bem-

comum”. 

No grupo das doutrinas clássicas sobre o Estado encontram-se 

Hobbes, Locke e Rousseau, autores de tendências diversas. Hobbes entende por 

“bem-comum” a liberdade e a vida: “A liberdade que cada homem possui para usar 

seu próprio poder como quiser, para a preservação de sua natureza; isto é, de sua 

própria vida, e, conseqüentemente de fazer qualquer coisa conforme o seu juízo e 

razão e, além disso, de conceber os meios mais apropriados para tanto” (HOBBES, 

1968; p.189). Para o autor de Leviathan o agente promotor do “bem-comum” é o 

Estado entendido como um soberano (um indivíduo ou uma assembléia detentores 

do poder de nomear seus sucessores). Em sua concepção cada membro da 

sociedade renuncia o seu poder em favor do soberano, o qual, em troca, reduz cada 
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súdito à condição de impotência e assume o ônus da garantia da liberdade e da vida 

de cada um de seus súditos. 

Locke, por sua vez, compreende por “bem-comum” a vida, as 

liberdades individuais e a propriedade. Para ele, o agente promotor do “bem-

comum” é o Estado entendido como um monarca ou um corpo legislativo eleito por 

todos os homens da sociedade que possuam propriedades (ficam excluídos desse 

processo, então, as mulheres e os trabalhadores assalariados). O monarca ou o 

corpo legislativo eleito decide sobre a vida coletiva apenas enquanto for capaz de 

promover o “bem-comum”. Para esse filósofo inglês, a sociedade ao constituir esse 

agente promotor do “bem-comum” atinge um novo patamar, a que ele chama de 

sociedade civil em contraposição a aquele que ele denomina estado de natureza, 

marcado pela arbitrariedade e ausência de proteção. 

Já Rousseau entende por “bem-comum” a vontade geral ou o 

interesse coletivo. Para ele, a vontade geral deve prevalecer sobre os interesses 

individuais. Propõe, então, um contrato social no qual o ponto de partida e o ponto 

de chegada não sejam os interesses individuais mas o coletivo. Identificando nas 

desigualdades sociais extremas a raiz dos males que afligem a sociedade, sugere 

que a propriedade privada esteja subordinada aos interesses coletivos. Esse filósofo 

francês discorda do princípio fundamental do liberalismo econômico do laissez-faire 

defendido por Locke, o qual permite a aquisição teoricamente ilimitada de bens 

pelos indivíduos. O agente promotor do “bem-comum” seria o Estado entendido 

como um organismo constituído soberanamente pela vontade da população tendo 

como principal tarefa “prevenir a extrema desigualdade de riqueza, não pela 

expropriação das riquezas acumuladas por aqueles que a possuíam, mas pela 

eliminação dos meios das pessoas acumulá-las; nem construindo asilos de 
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mendigos, mas protegendo cidadãos de tornarem-se pobres” (ROUSSEAU, 1978). 

Defende como um dos aspectos fundamentais da promoção do “bem-comum” a 

educação da população pelo Estado (cf. CARNOY, 2000). 

Rousseau divergindo de Hobbes e de Locke não vê a sociedade civil 

como um modo de proteção contra o estado de natureza, mas como o produto do 

egoísmo e da ganância; não como obra de indivíduos iguais e livres, mas como obra 

dos mais ricos e poderosos para a proteção de suas riquezas e dos seus poderes 

(idem). 

Nas teorias liberais destaca-se a doutrina de Adam Smith para quem o 

“bem-comum” residia, como em Locke, nas liberdades individuais e na propriedade 

privada. Para Smith o agente promotor do “bem-comum” seriam o mercado 

econômico (como protagonista) e o Estado (como coadjuvante). O papel do Estado 

seria então o fornecimento de uma base legal de proteção para as atividades do 

mercado, não intervencionista, ou seja, que permitisse ao mercado atuar livremente, 

com segurança, em uma sociedade ordeira. 

Para os teóricos liberais o Estado é um organismo politicamente 

neutro instituído através de um acordo visando à mediação de conflitos entre os 

indivíduos atomizados e à gerência de assuntos de interesse da coletividade tais 

como saúde pública, educação, segurança; desse modo, segundo essa perspectiva, 

o Estado não tem caráter classista. Problemas tais como violência, pobreza, 

corrupção resultam de desvios morais dos indivíduos, se devem a disfunções e a 

desregulações no sistema produtivo ou ineficiências do mercado. Logo, a superação 

desses problemas é de ordem ética e técnica e pode ser alcançada pelo 

aperfeiçoamento do modo de produção capitalista e por uma educação voltada para 

a adaptação das pessoas a esse sistema de produção (cf. idem). 
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Vale ressaltar neste ponto que a concepção de ser humano subjacente 

a essa teoria liberal é aquela do liberalismo econômico do século XIX segundo a 

qual cada ser humano é um indivíduo em busca da “satisfação de suas 

necessidades, consumindo o que a natureza lhe oferece ou trabalhando para obter 

riquezas e bem-estar. Por ser a vida em comum mais vantajosa para os indivíduos, 

esses pactuam para criar a sociedade e o Estado” (CHAUI, 2003; p. 382).  A noção 

de concorrência (ou a lei econômica da oferta e da procura) entra nessa teoria 

econômica como um ingrediente fundamental capaz de solucionar o problema da 

conciliação entre interesse privado e interesse coletivo. Para Adam Smith, é através 

dessa lei que se garante a harmonia entre os interesses individuais e os interesses 

dos outros indivíduos, ou seja, os interesses coletivos; para David Ricardo, essa lei 

em vez de refletir a harmonia entre os interesses individuais e coletivos, revela o 

antagonismo entre os vários grupos sociais (cf. HUNT e SHERMAN, 1982). 

Enquanto os jusnaturalistas definem a sociedade civil em oposição ao 

estado de natureza, isto é, ao conjunto de condições pré-sociais de existência 

humana, os teóricos do liberalismo econômico a definem “como o conjunto das 

relações sociais diversificadas entre classes e grupos sociais cujos interesses 

podem coincidir ou opor-se” (CHAUI, 2003; p. 378). Dessa maneira, nessa 

perspectiva, a noção de sociedade civil refere-se à atividade de pessoas e de 

grupos sociais atuando em função de seus interesses e cujos conflitos serão 

resolvidos pela ação reguladora e ordenadora do Estado, um organismo 

politicamente neutro que cria e aplica leis que garantem os direitos naturais à vida e 

à propriedade privada. 

Nas teorias pluralistas do Estado distinguem-se as críticas encetadas 

por Joseph Schumpeter à noção de “bem-comum” proposta nas doutrinas clássicas 
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e liberais do Estado. Para Schumpeter (1942), (1) não existe algo tal como o “bem-

comum” unicamente determinado; o “bem-comum” significa coisas distintas para 

pessoas distintas; (2) os indivíduos são geralmente mal informados ou 

desinteressados pela problemática política da sociedade em que vivem; se 

interessam apenas por aqueles problemas que os afetam diretamente ou 

economicamente; (3) a opinião pública é geralmente manipulada pela mídia. 

Caberia, desse modo, ao governo do Estado escolhido pela população a definição 

de o que seria o “bem-comum” compreendido como a promoção do bem-estar social 

e econômico. Seria, então, ao governo e não aos eleitores que caberia a 

responsabilidade de tomar decisões acerca dos problemas que afetam à sociedade. 

Ao eleitorado caberia apenas escolher entre os políticos que se apresentam como 

candidatos por agremiações partidárias. 

Entretanto, para esse tipo de Estado (o modelo democrático pluralista) 

alcançar êxito, segundo Schumpeter, é necessário que: (1) as pessoas envolvidas 

no processo político apresentem competência para a resolução de problemas 

sociais; (2) as decisões sejam tomadas por especialistas; (3) a burocracia estatal 

seja competente, dedicada e invulnerável à corrupção (cf. idem). Como observa 

Carnoy (2000), este sistema político funciona como um mercado no qual o 

eleitorado assume a posição de consumidor e os políticos a de produtos a serem 

consumidos ou descartados segundo sua utilidade ou funcionalidade. 

Nas teorias marxistas tradicionais se incluem autores como Karl Marx, 

Friedrich Engels e Lênin. Caracterizam-se basicamente por rejeitarem a idéia de 

que o Estado é o agente promotor do “bem-comum”. Na perspectiva desses autores 

o Estado é concebido como um instrumento surgido da sociedade mas colocado 

acima dela pelas classes economicamente dominantes, visando, por intermédio da 
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coerção e da repressão, à manutenção da ordem social estabelecida e à 

preservação do modo de produção capitalista. 

Em uma posição oposta àquela dos teóricos liberais, Marx defende 

que o Estado é uma instância histórica, orgânica e complexa cuja gênese se 

encontra na preservação e ampliação do modo de produção capitalista. Dessa 

maneira, o Estado possui necessariamente um caráter classista (cf. MARX e 

ENGELS, 2006) Segundo esse filósofo, os problemas da sociedade capitalista são 

intrínsecos ao modo de produção capitalista e a superação de problemas sociais 

como a pobreza, a corrupção e a violência requer necessariamente a superação 

desse modo de produção.  Para Marx, em discordância com os liberais, a sociedade 

civil é o prolongamento do estado de natureza no qual se instituiu um organismo, o 

Estado, que serve aos interesses de uma das classes sociais (cf. idem). 

Como se sabe, a concepção marxiana de sociedade civil foi 

antecedida pela de Hegel que a concebia sem fazer uso da noção de direitos 

naturais mas em uma perspectiva idealista. Para Hegel, em sua dialética, a 

sociedade civil surge como uma antítese necessária para a superação das 

limitações que tolhem o desenvolvimento do espírito humano, o qual só atinge sua 

plena realização através do Estado, momento de síntese necessária do devir 

histórico: 

 

O processo histórico é desenvolvimento da consciência, que 
se torna cada vez mais consciente de si pelas obras 
espirituais da cultura, isto é, das idéias que se materializam 
em instituições sociais, religiosas artísticas, científico-
filosóficas e políticas. O Estado é a síntese final da criação 
racional ou espiritual, expressão mais alta da idéia ou do 
espírito (CHAUI, 2003; p.384).  
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Do ponto de vista da dialética materialista de Marx, entretanto, a 

sociedade civil se funda na separação entre a propriedade privada dos meios de 

produção e a força de trabalho. Para esse filósofo alemão, a sociedade civil 

compreende o  

sistema de relações sociais que organiza a produção 
econômica (agricultura, indústria e comércio), realizando-se 
por meio de instituições sociais encarregadas de reproduzi-lo 
(família, igrejas, escolas, polícia, partidos políticos, meios de 
comunicação, etc.). É o espaço no qual as relações sociais e 
suas formas econômicas e institucionais são pensadas, 
interpretadas e representadas por um conjunto de idéias 
morais, religiosas, jurídicas, pedagógicas, artísticas, científico-
filosóficas e políticas (idem; p. 383). 

 

 

As teorias marxistas pós-leninistas do Estado, por seu turno, incluem a 

teoria gramsciana do Estado ampliado, a teoria estruturalista do Estado como 

aparelho repressivo-ideológico de Louis Althusser, as teorias de autores ligados à 

Escola de Frankfurt. 

A concepção de Estado elaborada por Gramsci, por seu turno, se dá 

em resposta a uma inquietação teórica: explicar por que a revolução socialista havia 

obtido êxito na Rússia czarista mas não obtia êxito nos países ocidentais mais 

desenvolvidos. Para ele uma resposta a essa questão era fundamental para a 

elaboração de estratégias de ação que levassem à construção do socialismo nos 

países ocidentais, particularmente em sua Itália (cf. COUTINHO, 2003). 

A teoria gramsciana para explicar o fracasso das estratégias dos 

socialistas no mundo ocidental tem como ponto de partida a distinção entre as 

formações sociais do Oriente e do Ocidente. Segundo esse autor, as formações 

sociais do Oriente são aquelas que guardam uma grande semelhança com a Rússia 

czarista no que diz respeito à debilidade da sociedade civil (formada precisamente 
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pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração ou difusão de 

ideologias: sistema escolar, partidos políticos, igrejas, sindicatos, editoras etc.) 

frente à sociedade política (setores de coerção ou repressores: polícia, tribunais 

etc.). As formações sociais do Ocidente, pelo contrário,são aquelas que apresentam 

um maior equilíbrio entre a sociedade civil e a sociedade política (cf. idem). 

Para Gramsci esses dois tipos de formações sociais requerem 

estratégias diferentes de combate. Nas formações orientais é necessário o 

desenvolvimento de estratégias de ataque frontal, incluindo o confronto armado, 

conforme acreditava Lênin. Nas formações ocidentais, no entanto, é necessário um 

outro tipo de estratégia: a guerra de posições, a qual se caracteriza pelo 

desenvolvimento de estratégias de conquista de posições dentro da sociedade civil 

a fim de promover um movimento contra-hegemônico visando à conquista da 

direção política e ideológica do Estado como um todo e sua posterior conservação 

(cf. idem). 

Portanto, a representação gramsciana sobre o Estado – ou o Estado 

ampliado – se articula a partir das noções de sociedade civil e sociedade política. 

Para Gramsci, o Estado “ampliado” abrange duas esferas: a sociedade política 

(setores de coerção compreendendo os aparelhos de coerção sob o controle da 

burocracia especializada e da polícia) e a sociedade civil (aparelhos privados de 

hegemonia abrangendo o conjunto das organizações responsáveis pela elaboração 

e difusão das ideologias: sistema educacional, partidos políticos, sindicatos, 

editoras, etc.) (cf. idem). 

Para Gramsci o Estado é uma variável essencial para a compreensão 

das sociedades capitalistas. Anderson (1977) observa que na obra de Gramsci 

existem várias definições de hegemonia e do lugar que nela ocupa o Estado. 
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Entretanto, Carnoy (2000) ressalta que a definição mais útil para a análise das 

sociedades capitalistas avançadas é aquela na qual o Estado inclui a sociedade 

civil.  

Uma outra influente teoria do Estado se deve a Althusser. Como 

estruturalista, ele rejeita a noção do ser humano como agente da história. Seu 

argumento chave é o de que as pessoas são joguetes das estruturas sociais. Os 

verdadeiros sujeitos da história são definidos pelas relações de produção, são as 

classes sociais e não os atores individuais. Para Althusser os indivíduos se sujeitam 

voluntariamente à ideologia capitalista (o consenso hegemônico de Gramsci) e é 

essa sujeição que vai definir o seu lugar social e histórico na sociedade. O indivíduo 

sujeito das estruturas sociais jaz na ignorância de sua realidade, pois a realidade 

para ele é aquela inscrita na ideologia capitalista, na qual ele se encontra imerso e 

segundo a qual ele pensa e age. 

Mas como a ideologia da classe economicamente dominante se torna 

dominante? Na teoria Althusseriana o Estado aparece como um instrumento 

estratégico essencial nesse processo, responsável pela criação das condições de 

possibilidade para a produção e a reprodução da sociedade capitalista. Ele concebe 

o Estado como um organismo no qual se distinguem claramente o poder do Estado 

e o aparelho do Estado. Como observa Carnoy (2000, p.126): “O objetivo da luta de 

classes diz respeito ao poder do Estado e ao uso de seu aparelho para os objetivos 

de classe; assim, na tradição marxista-leninista, o proletariado precisa tomar o 

poder do Estado a fim de destruir o aparelho do Estado burguês, a fim de substituí-

lo por um aparelho de Estado proletário e, em seguida, destruir o Estado”. O 

aparelho de Estado, por sua vez, compreende dois segmentos os aparelhos 

repressivos do Estado (o governo, a polícia, os tribunais, os presídios etc.) e os 
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aparelhos ideológicos do Estado (igrejas, escolas, família, códigos de leis, partidos 

políticos etc.). É, então, através do controle dos aparelhos do Estado que as classes 

dominantes economicamente impõem a sua ideologia como dominante. 

Para esse filósofo francês, um modo producente de contestação do 

Estado é, como também defende Gramsci, não através da contestação da força 

repressiva do Estado, mas sim através do desenvolvimento e da difusão de uma 

contra-ideologia entre as classes subordinadas capaz de destruir a hegemonia 

ideológica dos grupos dominantes (cf. CARNOY, 2000). 

Ainda no grupo das teorias marxistas pós-leninistas sobre o Estado 

destacam-se as contribuições dos autores ligados à Escola de Frankfurt. Esses 

trabalhos são classificados por Freitag (1990) em três grupos: (1) sobre o 

intervencionismo estatal; (2) sobre a razão instrumental e a dominação tecnocrática; 

(3) sobre a transição do Estado moderno ao Estado pós-moderno. 

Os estudos incluídos no primeiro grupo, sobre o intervencionismo 

estatal, criticam a intervenção crescente do Estado na economia das sociedades 

capitalistas; rejeitam-se os argumentos dos teóricos burgueses de que tal 

intervenção crescente era de caráter conjuntural visando à solução das crises que 

nas décadas de 20 e 30 do século XX minavam as sociedades capitalistas e 

socialistas. Segundo esses autores frankfurtianos (principalmente Meyer, 

Mandelbaum, Polock), o crescimento da intervenção do Estado na vida econômica 

era uma imposição do capitalismo moderno que cobrava do Estado uma nova 

postura como Estado empresarial, ultrapassando a concepção de Estado 

concorrencial defendida pelo liberalismo, mas salvaguardando o modo de produção 

capitalista. Assumindo uma nova atitude empresarial, o Estado passa a intervir em 

dois níveis: (a) na economia, através do planejamento econômico e limitando os 
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riscos dos empresários, intervindo nas leis de oferta e procura, investindo na infra-

estrutura econômica, particularmente construindo rodovias, ferrovias, aeroportos e 

aprimorando o sistema de comunicações; (b) na política, atenuando os conflitos 

gerados pelas contradições entre capital e trabalho, particularmente atuando como 

Estado-providência (Welfare State), cooptando os oprimidos em nome do bem-estar 

social, minorando os efeitos do desemprego (cf. idem). 

No segundo grupo, onde se situam os estudos sobre razão 

instrumental e dominação tecnocrática, se incluem as críticas à utilização pelo 

Estado da racionalidade instrumental; observa-se que o Estado traz um tipo de 

racionalidade própria da economia capitalista para a estrutura organizacional do 

Estado, refletindo-se diretamente numa maior intervenção do Estado nas vidas 

cotidianas das pessoas. Segundo os autores desse grupo (principalmente, Marcuse 

e Horkheimer), o Estado passa a atuar através do cálculo e da previsão, da 

adequação dos meios aos fins, buscando minimizar custos e maximizar resultados; 

o controle burocrático da população é exacerbada, colocando-se a liberdade dos 

cidadãos em segundo plano. O Estado passa assim a utilizar a ciência e a 

tecnologia tanto como instrumento de controle quanto de legitimação (cf. idem).  

Segundo os teóricos frankfurtianos desse grupo, a ciência e a 

tecnologia passam a compor a ideologia tecnocrática de legitimação do poder 

estatal, segundo a qual essas atividades são indispensáveis para a promoção de 

maior bem-estar para toda a população; o Estado desloca, assim, os debates 

acerca dos problemas sociais da sociedade capitalista do campo da política para o 

campo técnico. As soluções dos problemas não passam pelo debate acerca das 

reorientações políticas da economia, mas são de ordem técnica: 
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Na medida em que a ciência e a técnica – manifestações 
concretas da razão instrumental – estiverem obtendo ‘êxitos’ 
na economia, elas legitimam a usurpação do poder pelas 
elites. Estas são aceitas pelos dominados, em nome da 
competência com que o processo econômico está sendo 
gerido, dispensando-se assim qualquer necessidade de 
justificação (FREITAG, 1990; p. 96).  

 

Os estudos incluídos no terceiro grupo, sobre a transição do Estado 

moderno para o Estado pós-moderno, englobam autores como Offe (Mudanças 

estruturais do Estado capitalista, originalmente de 1972) e Habermas (Problemas da 

legitimação do Estado capitalista, de 1973). Nesses trabalhos são analisadas as 

contradições do Estado capitalista contemporâneo. Argumenta-se que ele, enquanto 

Estado-providência, alcança os limites de sua capacidade assistencialista quando 

não mais consegue atender as reivindicações crescentes dos vários setores; e 

enquanto Estado empresarial, defendendo uma posição favorável do Estado-nação 

no mercado internacional, atinge os seus limites quando não consegue mais atender 

às pressões dos grupos empresariais dominantes. Diante desses dois limites, o 

Estado capitalista contemporâneo encontra-se sujeito a modificações de caráter 

estrutural. Há, então, duas saídas possíveis: ou promover mudanças sociais em 

direção ao socialismo (esta é a posição defendida por Offe), ou minimizar seu papel 

de promotor de políticas públicas e de Estado-providência (esta é a posição 

defendida pelos neoliberais). Habermas propõe ainda uma terceira saída: que o 

Estado volte a ser a antiga polis grega, ou seja, “aquele locus da vida societária em 

que as decisões são tomadas como um todo, à base do discurso teórico e prático 

(...) e não um subsistema cooptado pelo sistema econômico (...)” (HABERMAS, 

1973; pp. 103-4). 
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2.3 A gênese histórica do Estado nacional brasileiro 

 

A ocupação militar ou a invasão do Novo Mundo, no século XVI, teve 

como agente o Absolutismo português e a Igreja Católica. O primeiro visando 

principalmente à consolidação e à ampliação do Estado nacional português e a 

segunda buscando principalmente a recuperação ou a manutenção de seu status de 

igreja universal no contexto de Contra-reforma, quando a Reforma Protestante 

atentava de certo modo contra os seus espaços de atuação no Velho Mundo (cf. 

ALBUQUERQUE, 1981). 

O Estado colonial luso-jesuítico promoveu a ocupação das novas 

terras a partir de 1549 com a implantação do Governo-Geral na cidade de São 

Salvador na Capitania da Bahia, após o fracasso da tentativa da Coroa portuguesa 

de implantação do regime de Capitanias Hereditárias em terras trópico-americanas 

na primeira metade do século XVI. O objetivo central dos agentes do governo 

central lusitano era assegurar à Corte portuguesa a posse, a defesa e o domínio das 

largas porções de terra (cf. idem). 

Enquanto as tropas da administração do Governo Geral promoviam a 

ocupação do território e o protegiam de outros invasores (holandeses, espanhóis, 

franceses), os jesuítas católicos agenciavam a catequese dos índios e a educação 

através de colégios. A aliança entre o Estado português e a Igreja Católica perdurou 

na Colônia por cerca de 210 anos (1549 – 1759) quando então se dá o início da 

instalação do Estado Colonial Pombalino por orientação do novo regime que 

houvera se instalado em Portugal (1750 – 1777). Em 1759 determinou-se a 

expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e de suas colônias. A idéia 

norteadora dos novos ocupantes da máquina estatal era o fortalecimento do Estado 
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nacional português, que já não admitia compartilhar o poder com a Igreja Católica. 

Reprime-se também a nobreza feudal portuguesa, abole-se a escravidão indígena 

(1757), promove-se o Brasil à condição de Vice-Reino. A exploração do ouro e dos 

diamantes em Minas Gerais e o declínio do açúcar no Nordeste plasmam a 

transferência da capital da Colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 (cf. 

idem). 

No início do século XIX, o Brasil economicamente consistia 

basicamente em regiões mercantis relativamente autônomas capitaneadas por 

cidades portuárias que serviam de entreposto entre a produção regional e o 

mercado consumidor de além-mar. O escravismo funcionava ao mesmo tempo 

como  catalisador da união das oligarquias regionais e como a grande força 

centrípeta que as mantinha  em torno do poder central que emanava do trono 

português. 

Em 1815 o Vice-Reino do Brasil é elevado à condição de Reino Unido 

de Portugal, Brasil e Algarve em decorrência das mudanças ensejadas pela vinda 

da Corte portuguesa para as terras brasileiras, em 1808, a qual fugia das ameaças 

das tropas napoleônicas que invadiam Portugal (cf. idem). 

Após o retorno de D. João VI para Portugal, em 1620, uma nova 

mudança ocorrerá em 1822 quando são lançadas as bases do Estado Monárquico-

escravista: consolidação da autoridade monárquica em todo o território nacional 

brasileiro; dar sustentação à manutenção do regime escravista; promover o 

reconhecimento internacional. 

Segundo Faoro (2000), é durante o período monárquico que se 

fortalecem as bases do Estado patrimonialista herdado do Brasil Colônia, quando D. 
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Pedro I e, em seguida, D. Pedro II, passam a distribuir títulos nobiliárquicos 

constituindo uma nobreza nativa.  

Desde o seu advento em 1822, o Estado monárquico escravista 

brasileiro não se desvinculara do Estado português implicando o surgimento de um 

movimento de descontentamento que culminou com a renúncia de D. Pedro I em 

1831. Como se vê, desde o início, a formação do Estado nacional brasileiro sob o 

domínio de um governo monárquico central não ocorreu pacificamente, sem 

resistência das elites provinciais. Pelo contrário, como observa Maestri:  

 

Sediado no Rio de Janeiro, o Estado Monárquico-Escravista, 
sob o controle das facções de classes organizadas em torno 
da Corte, empreendeu forte exploração semi-colonial das 
províncias periféricas, que mantiveram a autonomia sócio-
econômica relativa. Durante a Regência [1831-40], facções 
liberais, republicanas, federalistas, separatistas regionais 
questionaram fortemente o unitarismo e o centralismo político 
imperiais – Cabanagem, Balaiada, Farroupilha, Praieira, etc. 
(MAESTRI, 2005). 

 

Tais movimentos de contestação à centralização do poder, se dava, 

fundamentalmente, no âmbito das classes dominantes, trazendo poucas ou 

nenhuma mudança nas condições de vida da classe trabalhadora, a qual continuava 

em péssimas condições de vida, desassistidos e abandonados à própria sorte:  

 
A produção latifundiária-escravista ensejou a formação de 
classe trabalhadora, sobretudo de origem africana e nativa, 
duramente explorada, de limitada esperança média de vida, 
de baixo nível cultural, com débeis laços familiares e frágeis 
vínculos com a terra e com o território, mantida à margem dos 
direitos cidadãos mínimos, o que ocorria, do mesmo modo, em 
forma apenas menos completa, com os limitados segmentos 
trabalhadores livres (idem). 
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O declínio do Estado monárquico escravista se inicia com a abolição 

do tráfico transatlântico, em 1850, o qual proibia o transporte marítimo de mão-de-

obra escrava, se acentua após a Guerra do Paraguai (1864 – 1879) e atinge o ápice 

com a Abolição da Escravatura em 1888. As instituições monárquicas criadas para 

dar sustentação ao regime escravista perdem desse modo sua razão de ser, 

enfraquecem e tornam-se obsoletas. Nasce então a República através de um golpe 

militar em 1889 que encontra apoio nas oligarquias regionais. Nasce assim o Estado 

oligárquico republicano “constituído sobretudo pela associação de classes agrário-

latifundiárias mercantis regionais que tinham o fundamental de seus ganhos apoiado 

na renda da terra [pré-capitalista] e em relações de produção não-capitalistas. As 

classes industrialistas regionais integraram em situação claramente subordinada o 

bloco político-social oligárquico-republicano” (idem). 

Os esforços despendidos pela monarquia brasileira para a unificação 

nacional não alcançaram totalmente os resultados pretendidos ao final do século 

XIX, o Brasil ainda consistia em um arquipélago de ilhas econômicas regionais 

operando fragmentariamente: (1) o Nordeste, onde a atividade açucareira após um 

grande período de estagnação ressurge pela substituição dos engenhos pelas 

usinas e onde o cultivo do algodão têxtil aparece como uma opção rentável no semi-

árido desenvolvida para atender principalmente as demandas do mercado europeu; 

(2) a Amazônia, funcionando como pólo exportador de borracha principalmente nos 

anos 1870 – 1920; (3) o Sul, ocupado por imigrantes europeus cuja atividade 

econômica voltava-se mais para o mercado interno, onde nascem pequenas 

indústrias de roupas, calçados, louças e alimentos; (4) o Sudeste, onde a produção 

cafeeira desponta e se estabelece como principal atividade econômica de 
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exportação criando as condições políticas necessárias e suficientes para capitanear 

a industrialização brasileira (cf. ALBUQUERQUE, 1981). 

Nos anos subseqüentes, a industrialização crescente do Sudeste, 

apresentando tecnologias mais avançadas, a coloca em uma posição de hegemonia 

no cenário econômico nacional aniquilando as incipientes atividades industriais que 

começavam a se estabelecer em outras regiões brasileiras. A indústria têxtil 

nordestina não consegue, por exemplo, se contrapor à indústria têxtil do Sudeste 

mais avançada tecnologicamente. Surge assim no País uma divisão do trabalho 

extremamente desigual na economia nacional, geradora de desigualdades regionais 

e sociais e, causadora em vários momentos históricos posteriores de fluxos 

migratórios internos.  

Retornando ao início do século XIX, nota-se que após a Proclamação 

da Independência do Brasil com relação a Portugal em 1822, o Brasil foi definido 

pela Constituição de 1824 como um Estado Unitário constituído de Províncias que 

não dispunham de autonomia política e cujos presidentes seriam nomeados pelo 

poder central. Só com a promulgação da Constituição de 1891, após a Proclamação 

da República em 1888, o Brasil se instituiu como um Estado Federal. As unidades 

da Federação passaram a ser compreendidos como Estados que dispõem de 

autonomia política expressa em constituições próprias, subordinadas à Constituição 

Federal, e na escolha de governadores e de assembléias estaduais através de 

eleições. Nessa nova configuração geopolítica dos primórdios da República, que 

alguns historiadores denominam República Velha e outros na Primeira República 

(1889 – 1930), registra-se a capturação do poder central do Estado Federal pelas 

oligarquias regionais dos Estados mais bem economicamente situados: das onze 

eleições presidenciais realizadas nesse período, nove foram vencidas por 
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candidatos de São Paulo e Minas Gerais. Embora nos Estados da Federação as 

oligarquias locais se apoderem do aparelho estatal e o poder central seja tão 

oligárquico quanto o da época da monarquia escravista, a burguesia agrária cafeeira 

do Sudeste torna-se a fração hegemônica. Paralelamente, a estrutura social do País 

vai se tornando mais complexa inclusive, com a fundação do Partido Comunista 

Brasileiro em 1922. 

 

Crescem os sindicatos operários e aumentam as greves 
econômicas e políticas; as camadas médias exigem uma 
maior participação na vida política, enquanto sua vanguarda 
política, os ‘tenentes’, escolhe o caminho da insurreição 
armada. O modo pelo qual as classes dominantes resistiram a 
essas pressões ‘de baixo’ foi a realização de uma outra 
revolução passiva, a chamada ‘Revolução de 1930’, através 
da qual – como já observei – os setores mais modernos da 
oligarquia agrária conquistaram uma posição hegemônica no 
bloco de poder cooptando ao mesmo tempo a ala mais 
moderada da liderança das camadas médias, os tenentes” 
(COUTINHO, 2003; p.214).  

 

 

Essa solução dos conflitos sociais “pelo alto”, ou seja, através de 

acordos entre as elites, tem sido uma constante na história nacional brasileira, 

operando em parte como um fator obstaculizante da organização dos setores da 

sociedade civil comprometidos com a vontade e as necessidades das classes que 

se opõem aos interesses das elites econômicas e financeiras. 

Logo após o movimento tenentista de 1930, uma nova configuração 

política se estabeleceu com a formação de um novo bloco de poder constituído por 

setores mais avançados das elites econômica e financeira colocando a fração 

oligárquica ligada à agricultura em posição subalterna. Contudo o acordo pelo alto 

excluía os setores populares das decisões políticas nutrindo um movimento de 

descontentamento e de subversão que culminou com a chamada Intentona 



 

 

85

Comunista de 1935 capitaneada pelos comunistas e pelos tenentes de esquerda. 

Tais acontecimentos serviram como principal pretexto para a instauração da 

ditadura de Vargas, o Estado Novo formalizado através da Constituição de 1937, um 

regime de exceção fortemente centralizador que suprimia a autonomia política dos 

Estados federados. Entretanto, a modernização capitalista do Brasil atingira um 

nível que já não poderia voltar atrás, fornecendo “os pressupostos objetivos de uma 

sociedade civil autônoma” cujos “resultados subjetivos (ou seja, a formação de 

aparelhos de hegemonia independentes do Estado) podiam certamente sofrer um 

processo repressivo, como ocorreu com a ditadura Vargas; mas, em si, aqueles 

pressupostos não eram mais elimináveis” (idem; p. 214).  

A ditadura varguista vigorou até 1945; em 1946, foi promulgada uma 

nova Constituição que restabelecia a autonomia dos Estados e os direitos políticos 

abolidos durante o Estado Novo, que em 1964 foi desconsiderada pelo regime 

militar que através de um golpe se apoderou do aparelho estatal cassando a 

autonomia política dos Estados federados e impondo revisões constitucionais de 

1967 a 1969 por intermédio das quais instituía um novo regime de exceção:  

 

O extraordinário fortalecimento do Estado – não só de seus 
aparelhos repressivos, mas também dos seus inúmeros 
organismos tecnocráticos de intervenção na economia – 
contribuiu para ‘desequilibrar’ a relação entre Estado e 
sociedade civil (...). Apesar de tudo, porém a sociedade civil 
(às vezes duramente reprimida) sempre conservou uma 
margem de autonomia real. Mais que isso: cresceu e se 
diversificou a partir de meados da década de 70(...) (idem; p. 
215).    
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2.4 A gênese histórica do Estado de Alagoas 

 

A origem do Estado de Alagoas vincula-se ao projeto expansionista do 

Estado absolutista português empenhado em ampliar suas bases econômicas além 

de suas próprias fronteiras. O regime das capitanias hereditárias baseado na 

cessão de poderes discricionários a fidalgos e a favoritos do Rei sobre amplas 

extensões territoriais é implantado pela Corte portuguesa como um mecanismo de 

ocupação, de exploração e de defesa das grandes porções de terra recém-

conquistadas da ambição dos governos da França, da Espanha e da Holanda, 

outros Estados nacionais em formação (cf. FAORO, 2000). 

A Capitania da Nova Lusitânia cedida a Duarte Coelho Pereira incluía 

em suas extensões as porções de terra que atualmente correspondem aos 

territórios dos Estados de Pernambuco e de Alagoas. Dois desafios se 

apresentavam ao novo donatário da Capitania: o domínio sobre os indígenas que 

ocupavam, e conheciam como ninguém, aquelas vastas extensões de terra desde 

tempos imemoriais e a promoção do povoamento dos seus domínios. O primeiro 

desafio foi enfrentado e dirimido pelos portugueses ainda nas primeiras décadas da 

conquista com o auxílio da cruz e com o uso violento da espada. Destaca-se nesse 

momento da colonização o episódio que passou à história do Brasil sob a 

denominação do Extermínio dos Caetés referindo-se à campanha promovida pela 

corte lusitana visando à vingança contra os Caetés, estes acusados de trucidarem a 

tripulação do navio que conduzia Dom Pero Fernandes Sardinha, o primeiro Bispo 

do Brasil, após o naufrágio na costa alagoana em 1556. Esse evento é importante 

na medida em que revela a postura de extrema indisposição e perseguição que os 

donos do poder da Capitania assumem com relação a uma grande parcela da 
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população indígena, cujas ações por mais atrozes encontram-se legitimadas 

perante os olhos da Corte portuguesa (cf. COSTA, 1983). 

Para o enfrentamento do segundo desafio, o donatário da capitania 

lança mão da instituição das sesmarias cedendo largas extensões de terras de sua 

capitania aos sesmeiros, isto é, pessoas de sua confiança sob o compromisso de 

implantar em seus domínios pelo menos um engenho de cana de açúcar e 

promover o povoamento das terras a eles concedidas. É dessa maneira, segundo 

Costa (1983), que no final do século XVI e início do século XVII são fundadas doze 

sesmarias ao longo da costa alagoana desde o Rio Una (Porto Calvo) até o Rio São 

Francisco (Penedo). Adota-se assim o latifúndio como modelo de ocupação do 

território alagoano.  

Nos marcos da mentalidade da monarquia lusitana da época os 

sesmeiros logo necessitariam de escravos para o cultivo da cana de açúcar e a 

produção do açúcar nos engenhos, seguindo o modelo já implantado com sucesso 

em outras possessões coloniais lusitanas. É dessa forma que é introduzida a 

escravidão em Alagoas, a qual há de perdurar quase três séculos como modo de 

produção econômico dominante. 

Para Diegues Junior (1922), a cidade alagoana de Penedo, ao sul do 

Estado, fundada em 1557, e a de Porto Calvo, ao norte, em 1575, tinham como  

principais atividades econômicas, a esse tempo, o cultivo da cana de açúcar, a 

criação de gado e a exploração da madeira. 

Durante o século XVII, dois grandes eventos marcam a vida alagoana: 

a Ocupação Holandesa e a formação e o extermínio do Quilombo dos Palmares. 

Esses dois fenômenos revelam a complexidade da sociedade colonial por esses 

tempos e o nível dos conflitos de interesse que a convulsionava. De um lado as 
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dissidências entre Estados nacionais em luta pela supremacia mundial (Portugal e 

Holanda), de outro os conflitos sociais entre os senhores de engenho e os escravos, 

entre o capital e o trabalho. A vitória sobre os holandeses e a repressão dos 

escravos rebelados revelam que o Estado português era uma presença forte na 

Colônia que não hesitava em fazer uso da força para defender suas possessões da 

sanha e dos interesses dos seus inimigos. A vida econômica e social no território 

alagoano vai então se conformando tendo a escravidão como modo de produção 

dominante e a agricultura como esteio: 

A população que nele [no território alagoano] se estabeleceu 
dedicou-se à agricultura. Os povoados surgiram, em geral, dos 
centros agrícolas, com o engenho por célula, sob a proteção 
do sesmeiro, senhor da terra, senhor da escravaria, senhor do 
gado, elementos essenciais do trabalho colonial. A expansão 
do burgo não afasta o engenho de açúcar e o proprietário 
passa a exercer sua autoridade sobre as atividades que se 
congregaram a essa autoridade, dominadora e absorvente, se 
transmite naturalmente, com a sucessão da propriedade, aos 
descendentes. E esse predomínio está na razão direta da 
opulência senhorial (COSTA, 1983; pp. 65-6). 

 

 

Em princípios do século XVIII, após a Ocupação Holandesa e o 

extermínio do Quilombo de Palmares, Alagoas já se distinguia como um novo 

espaço econômico e geográfico no cenário da Capitania de Pernambuco. Tanto que 

em 1711 dava-se o reconhecimento oficial da elevação dessa parte do território da 

Capitania à categoria de Comarca das Alagoas. Nela já se distinguiam três núcleos 

de povoamento com o status de vila: Porto Calvo (ao norte da Comarca), Penedo 

(ao Sul da Comarca), Madalena (cabeça da Comarca, na sua região central, situada 

entre as outras duas vilas). Acerca da racionalidade predominante e do ethos da 

sociedade colonial em seus tempos de Comarca o historiador Craveiro Costa (1983) 

comenta: 
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A acumulação de cabedais vultosos em troca do açúcar, era o 
fito geral, a razão predominante nos espíritos como 
compensação da vida desconfortada e erma na terra hostil. A 
moral, era a moral do tempo, permitindo e sancionando 
atentados à vida, à propriedade, à honra, quando perpetradas 
pelos mais fortes. Mais valia quem mais tinha nas arcas, nos 
celeiros, nas senzalas, ou quem, pela força, ganhava o 
respeito de todos sob o império do bacamarte (idem; pp. 75-
6). 

 
 

Segundo Lindoso (2005), destacam-se duas fontes históricas acerca 

de Alagoas no século XVIII que já descrevem o espaço alagoano como uma 

imagem díspar do espaço pernambucano: a primeira delas denominada Informação 

Geral da Capitania de Pernambuco, de 1749, traz um conjunto de documentos 

descritivos acerca da vida no território alagoano nos anos finais do século XVII e na 

primeira metade do século XVIII e já apresenta de forma larvar a existência de um 

espaço geográfico em diferenciação dentro da Capitania de Pernambuco; a 

segunda delas, denominada Idea da Capitania de Pernambuco, de 1774, é um 

relatório do governo do capitão-general José Cezar de Menezes, a qual descreve de 

uma forma mais nítida as características de um novo espaço geográfico 

diferenciado dentro da capitania pernambucana cuja oficialização ocorrerá em 1817 

com a desmembração da Capitania das Alagoas da Capitania de Pernambuco 

através de um Ato Régio. 

Após a Independência de 1822, Alagoas, como as demais capitanias, 

assume o status político de Província. A emancipação política de Alagoas com 

relação à Capitania de Pernambuco favorece à “criação de um espaço cultural 

alagoano, que constitui a materialização da imagem diferencial que se vinha 

formando numa antecedência de mais de dois séculos” (Lindoso, 2005; p. 35). 
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Neste ponto, vale a pena ressaltar alguns aspectos marcantes da 

sociedade alagoana na primeira metade do século XIX quando se inicia a formação 

do Estado de Alagoas. Em primeiro lugar, a desarticulação entre as classes 

dominantes alagoanas e as classes dominantes pernambucanas do Recife e de 

Olinda, revelada principalmente por ocasião da não significativa adesão das elites 

alagoanas à Revolução Republicana de Pernambuco de 1817 e à Confederação do 

Equador em 1824, dois movimentos revolucionários de caráter separatista e de 

proposta de mudança do regime político monárquico para o republicano. Esse 

distanciamento revela de certa forma que as elites alagoanas estavam mais 

voltadas para a política interna da Província recém-fundada decerto canalizando 

suas energias para a conquista e o controle sobre a máquina pública alvo de 

interesses diversos de distintos grupos políticos. É fundamental se observar que de 

1817 a 1822 os governos da capitania de Alagoas ainda eram nomeados pela Corte 

portuguesa, mas a partir de 1822 exacerba-se, em todo o Brasil e particularmente 

em Alagoas, o sentimento nacionalista brasileiro e a lusofobia, crescendo o 

movimento reivindicatório da nomeação de lideranças governamentais identificadas 

com as causas nacionais brasileiras (cf. COSTA, 1983). 

Em segundo lugar, destaco a emergência do coronelismo nas áreas 

rurais da Província como reflexo da criação da Guarda Nacional em 1831 

institucionalizando a figura do coronel, o qual ganha força política local nas regiões 

onde atuam e surgem como líderes políticos influentes. É também em 1831 que se 

funda o primeiro jornal de grande circulação em Alagoas, o Iris Alagoense como 

órgão divulgador da Sociedade Patriótica e Defensora da Independência; para o 

jornalista Craveiro Costa (2001, p. 104), “foi esse jornal o primeiro que se fundou na 
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Província e o ponto inicial da evolução política alagoana e da formação intelectual 

mais adstrita ao meio provinciano”. 

Em terceiro lugar, registro também a emergência da burguesia 

mercantil urbana de Maceió como nova fração politicamente hegemônica no cenário 

alagoano aglutinada em torno do Visconde de Sinimbu, do Partido Liberal (cujos 

adeptos eram denominados cabeludos), a qual em 1839 mostra sua força política 

quando consegue transferir a capital da Província da vila de Madalena para a vila de 

Maceió, contrariando os interesses da fração da elite alagoana aglutinada em torno 

de José Tavares Bastos do Partido Conservador (cujos adeptos eram chamados 

lisos). Esse episódio é importante no que diz respeito à formação do Estado de 

Alagoas na medida em que determina o tom da política provinciana nos anos 

subseqüentes marcado pelo acirramento das contendas políticas entre essas 

frações da classe dominante que passam a nortear a vida política alagoana se 

sobrepondo aos interesses e necessidades da população. Desse modo, a política 

alagoana se afirma em função das intrigas e disputas entre grupos oligárquicos 

alheios aos anseios das classes subalternas. A vitória da fração da classe 

dominante de Maceió sobre aquela da vila de Madalena significa para Lindoso 

(2005) o surgimento de um novo ciclo histórico no qual o modelo de 

desenvolvimento burguês-mercantil predominante em Maceió se sobrepõe, na 

política provinciana, ao modelo colonial de implantação urbana adotado na ex-

capital da Província. Segundo esse historiador, a ascensão dos mascates ligados às 

atividades de exportação do açúcar e de madeiras de construção naval, e de 

importação de bens manufaturados estrangeiros às quais se somavam a agiotagem, 

e estabelecidos no centro de Maceió e em Jaraguá, se acompanha do declínio dos 

velhos proprietários rurais, os quais, a despeito das perdas políticas, ainda 
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contavam com o capital fundiário de origem colonial. É nesse contexto que começa 

a se estabelecer uma nova estratégia de nobilitação na Província envolvendo esses 

dois segmentos da elite alagoana: 

 
 

Assim, assistiu-se ao fato de comerciantes enriquecidos, mas 
sem nobilitação, buscarem casamento entre velhas famílias de 
senhores de engenho falidos ou à beira da falência, com 
engenhos, terras agrícolas e fábricas de açúcar hipotecados a 
grupos de agiotas da capital. Essa burguesia mercantil de 
Maceió tinha uma história social curta, mas acumulara 
bastante pecúlio para adotar a agiotagem como norma 
financeira (LINDOSO, 2005; p. 79). 

 

 

Em quarto lugar, ressalto a alta rotatividade de presidentes da 

Província de Alagoas cujos afastamentos eram fortemente influenciados pela 

imprensa local, o principal instrumento formador da mentalidade intelectual 

provinciana, segundo Costa (2001). Entretanto vale ressaltar que em meio às 

contendas políticas entre os grupos políticos, o controle da máquina administrativa e 

jurídica cabia exclusivamente a grupos de políticos intimamente ligados à classe 

economicamente dominante que se alternavam no poder mantendo o restante da 

população excluída do processo. 

Na segunda metade do século XIX novos aspectos se acrescentam a 

esses já mencionados. Intensificam-se as disputas oligárquicas através da imprensa 

alagoana; a formação de quadros para o exercício do poder público passa a ocupar 

um lugar de destaque em setores da sociedade alagoana que passam a investir na 

educação de seus filhos em faculdades do Recife, de Olinda, de Salvador, do Rio de 

Janeiro, os quais após retornarem à Província se colocavam a serviço dos 

interesses das elites econômicas dentro da máquina estatal ou fora dela 

desfrutando dos privilégios que tais cargos possibilitavam. Dessa maneira, a 
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máquina estatal em Alagoas se desenvolve e se estabelece em função da classe 

economicamente dominante. 

A despeito da formação de um novo espaço cultural no cenário político 

nacional brasileiro desde 1817, uma representação social de Alagoas só começa a 

se construir na literatura historiográfica, para Lindoso (2005), a partir de 1844 

quando se publica a obra Opúsculo da descrição geográfica, assinado 

anonimamente por Hum Brasileiro, mas atribuído ao ex-Presidente da Província 

Antônio Joaquim de Moura. Nessa obra, a representação de Alagoas é construída 

segundo os interesses sociais das classes dominantes formadas por senhores de 

engenho e ricos comerciantes. Delineia-se a necessidade da modernização da 

Província por intermédio da implantação de um capitalismo mercantil, 

estabelecendo assim um paradigma historiográfico que se acentuará nas obras 

sucedâneas da Geração de 1860 na qual se distinguem: A.C.Tavares Bastos, cujas 

obras se mostram simpáticas à doutrina do liberalismo mercantil e críticas com 

relação à estrutura burocrático-autoritária; Dias de Moura, apregoador das virtudes 

da industrialização; Ladislau Neto, em cujas obras se ressaltam as riquezas 

minerais e botânicas de Alagoas; Dias Cabral, as quais contrapõem a filosofia do 

progresso às ideologias religiosas arcaicas; Mello Moraes, que busca ressaltar a 

utilidade industrial da plantas medicinais brasileiras. Como bem observa Lindoso 

(2005, pp. 42-3), “é a visão mercantil-capitalista gerando-se no interior da cultura 

alagoana como formas teóricas de aplicação social da idéia de progresso e de 

civilização”.  

Lindoso (2005) ainda destaca duas obras de Dias Moura fundamentais 

para a construção da representação social de Alagoas na segunda metade do 

século XIX: Fala, de 1860, na qual se busca incluir Alagoas no episódio do 
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“Descobrimento do Brasil” como segundo ponto da costa atlântica atingido pelos 

portugueses em um claro esforço de criar ideologicamente, sem uma 

fundamentação teórica suficiente, uma importância histórica à Província de Alagoas, 

e Apontamentos, de 1869, extremamente rico em dados estatísticos, geográficos e 

políticos. 

Ainda na segunda metade do século XIX se intensificam em Alagoas, 

reproduzindo a tendência nacional, as discussões em torno do abolicionismo e da 

República. Cresce o debate acerca da possibilidade da substituição do trabalho 

escravo pelo trabalho assalariado e da mudança do regime monárquico para o 

regime republicano. Dá-se assim origem a uma nova intelectualidade em Alagoas, 

na qual se destaca Pedro Nolasco Maciel, um escritor republicano e abolicionista 

em cujas idéias identificam-se traços do socialismo utópico, inaugurando assim na 

literatura uma tendência de ruptura no discurso historiográfico até então 

hegemônico que se prolongará para as primeiras décadas do século XX. 

A industrialização também começa a se concretizar nas áreas rurais 

através da substituição dos engenhos bangüês pelas usinas de cana de açúcar 

mediada pela implantação dos engenhos centrais. Cresce também o número de 

trabalhadores nas áreas urbanas e de movimentos reivindicatórios de melhores 

salários e melhores condições de trabalho possibilitando a circulação em Alagoas 

das idéias marxistas e anarquistas já disseminadas em outras regiões do País. Para 

Lindoso (2005; p. 88), “nas primeiras décadas do século XX, o discurso da 

continuidade foi rompido na cultura alagoana pela crítica ideológica do socialismo 

utópico e do anarquismo”. 

É nesse novo contexto político no qual ganha corpo os movimentos 

sociais que surge a obra Canais e Lagoas, em 1919, do militante esquerdista 
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Octávio Brandão, apontada por Lindoso (2005) como “uma divisória da cultura 

alagoana”, a partir da qual se abrem dois caminhos antagônicos, na produção 

intelectual alagoana, reforçados em 1922 com o lançamento da Semana de Arte 

Moderna, no campo literário, e a fundação do Partido comunista Brasileiro (a seção 

alagoana se fundou em 1924), no campo político: um caminho que aponta no 

sentido das permanências, da preservação do status quo, que alcança seu ápice na 

obra poética de Jorge de Lima; e outro, que aponta para a ruptura, para a 

superação do status quo, que encontra em Graciliano Ramos sua máxima 

expressão, incluindo aqueles autores que não hesitam em expor as contradições 

internas da sociedade alagoana e reclamam a sua superação: 

 

Pela via da ideologia da permanência, a história da cultura nas 
Alagoas tem suas maiores realizações nos estudos 
etnológicos de Arthur Ramos e Estevão Pinto, e ainda em o 
Bangüê nas Alagoas de M. Diegues Junior, que integra a 
história social alagoana, tomando-a unilateralmente pela 
civilização do açúcar, no esquema da antropologia culturalista 
de Gilberto Freyre; pela via da ruptura, suas realizações mais 
bem acabadas são os estudos historiográficos de Manoel 
Maurício de Albuquerque, da sociologia agrária de Alberto 
Passos Guimarães e Moacir Gracindo Palmeira; e onde, 
talvez, se possa incluir minha historiografia semântica e 
estrutural de A utopia armada, sobre a Guerra dos Cabanos, e 
dos meus ensaios antropológicos de A diferença selvagem 
(LINDOSO, 2005; pp. 90-1). 

 
 

Nos primeiros textos historiográficos instituidores dessa ideologia de 

continuidade ou permanência, a classe dominante constituída pelos senhores rurais 

e grandes comerciantes aparecem como os agentes históricos construtores do 

progresso social enquanto os negros, os índios, os brancos pobres aparecem como 

uma massa informe impelida de um lado para o outro conforme os interesses dos 

poderosos, eventualmente se comportando como perturbadores da ordem pública, 

ou selvagens, ou insubordinados. São textos produzidos em um tempo no qual os 
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governos do Estado eram constituídos pelo voto censitário, quando votavam apenas 

os proprietários mais aquinhoados e a grande massa da população encontrava-se 

alijada do processo; tempo no qual os intelectuais da Província se ligavam 

umbilicalmente à classe dominante constituída primordialmente pelos senhores 

rurais e os grandes comerciantes da Província. São assim textos marcados por um 

modo de ver e de dizer regidos por uma racionalidade positivista, evolucionista ou 

liberal nos quais a ordem e o progresso aparecem como categorias fundamentais 

(Thomaz Espíndola, Dias Cabral, Tavares Bastos, Caroatá) (cf. idem). 

Essa tendência da ideologia de continuidade ou de permanência se 

mantém no século XX através da produção de textos nos quais a história social 

alagoana se descreve, como diz Lindoso (2005), “unilateralmente pela civilização do 

açúcar”, onde Alagoas aparece como um bloco monolítico desenvolvido em torno do 

engenho, segundo a concepção culturalista Freyriana. Os textos de Manuel Diegues 

Junior e de Arthur Ramos são bem representativos dessa vertente. 

Os textos instituidores da ideologia de ruptura ganham força a partir da 

década de 20. Neles a classe dominante no Estado de Alagoas começa a aparecer 

representada como oligarquias que se apoderaram da máquina estatal desde os 

tempos da Colônia para fazer valer os seus interesses (cf. Costa, 192?). A visão 

hegemônica dos historiadores dessa tendência é a de que o Estado de Alagoas se 

constituiu através de governos oligárquicos nos quais prevalecem nos três poderes 

(executivo, legislativo e judiciário) autoridades vinculadas implícita ou explicitamente 

a grupos economicamente dominantes, predominantemente aqueles de 

proprietários rurais do setor sucro-alcooleiro ou do pastoreio. Esses textos 

historiográficos de ruptura partem geralmente de uma visão questionadora do status 

quo e vêem a sociedade segmentada em classes sociais que atuam segundo 
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interesses conflitantes. Neles as manifestações das classes subalternas ao longo da 

história de Alagoas são vistas como um modo consciente ou inconsciente de 

expressão legítima de protesto contra a opressão dos poderosos ou de caráter 

reivindicatório de direitos que lhes foram negados. 

Quanto à descrição étnico-psíquica da população alagoana, destaca-

se aquela de Moreno Brandão (1937), elaborada na década de 30, cujas idéias 

principais destaco a seguir. Para Brandão (1937), a população alagoana se 

constituiu a partir de três influências principais: a do elemento europeu 

(principalmente o português), a do elemento indígena e a do elemento africano 

(principalmente de grupos guiné e banto). Descreve o alagoano como bondoso e a 

alagoana como recatada, e atribui esses traços à influência portuguesa, 

particularmente açoriana. Atribui a ferocidade e os propósitos vingativos dos 

políticos alagoanos demonstrados nas lides políticas à ascendência caeté. 

Caracteriza, também, o Estado de Alagoas como atrasado com relação a outros 

Estados da Federação e atribui esse atraso inicialmente às secas e ao banditismo, 

depois à existência de mecanismos políticos de exclusão da competência e da 

responsibilidade próprias do ambiente social alagoano: 

 

Em toda parte do mundo, mesmo onde predomina a barbárie, 
o indivíduo que excede a outro em valor (...) é devidamente 
acatado (...). Em Alagoas não sucede assim. Governada por 
uma legião de eupátridas (...) ninguém que não pertença a 
essa casta pode ascender às culminâncias da governação, 
onde eles agem sempre como agem os símios em loja de 
louças. Daí o descaso com que é visto o nosso Estado pelo 
resto do Brasil. Daí o nosso amesquinhamento doloroso. Daí o 
atraso em que vivemos e de que não sairemos, sem que 
apareça reação salutar e vibrante de patriotismo (idem; p. 46). 
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Para Brandão (idem; p. 33), “a uniformidade psíquica dos alagoanos é 

mais acentuada no centro e no norte do Estado do que no sul”. Destaca, entretanto, 

três tipos de diferenciação especial nas classes de trabalhadores rurais do Estado: o 

Matuto, o Praieiro, o Sertanejo.  

Segundo Brandão (idem; p.43), a vida política alagoana é marcada 

pela “mentira, a inveja, o egoísmo, a vingança, a credulidade, a empatia, a 

insinceridade, a falta de princípios, a incompetência, o desdém por tudo o que 

representa honra”. Esse historiador narra do seguinte modo, na Alagoas de 1934, as 

suas impressões acerca do ethos político da sociedade alagoana: 

 

 

O político alagoano, cujos principais atributos se podem 
esvurmar como se esvurma o carnicão de um tumor, padece 
além de outras mazelas, da falta de escrúpulos que os iguala 
aos piores bandidos. Os seus erros se evidenciam pelo 
desrespeito ostensivo ou hipócrita da lei, pelas suas 
cumplicidades indiretas em crimes odiosos e pelo amparo 
disfarçado que dá aos assassinos e ladrões arvorados em 
chefes políticos. Esses caudilhos de alma tenebrosa, 
dominada da nevrose do sangue, do roubo, da 
concupiscência, ficam, por muito tempo, ao abrigo da lei, 
graças à proteção que usufruem da inconsciência egoísta e 
interesseira dos homens de partido (BRANDÃO, 1937; p. 45).  

 

 

Para Brandão (idem), portanto, o ethos político alagoano é marcado 

pela falta de escrúpulos, pelo desrespeito à legalidade, expressa em uma prática 

social na qual não se hesita em se fazer uso da violência ou se recorrer a 

procedimentos escusos, e pela impunidade garantida pelas influências de chefes 

políticos nas redes ocultas do Estado. Pode-se facilmente constatar que essa 

análise eloqüentemente expressa na citação anterior, produzida ainda na década de 
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30, continua hegemônica tanto nos discursos da mídia falada e escrita quanto nos 

da literatura científica contemporânea. 
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CAPÍTULO 3 

               MINÉRIO OCULTO: UM TESOURO A DESVELAR  

 

 
Juntos somos capazes de ver a beleza da alma oculta como 

diamantes dentro do relógio do tempo                  
                    

                                                                                                              (Rimbaud)                                       
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Como já deixei explícito anteriormente, busco nesta pesquisa 

compreender as representações sociais dos professores do Ensino Fundamental 

sobre Alagoas e suas repercussões na prática pedagógica escolar. O propósito é 

conhecer essas representações, saber como, efetivamente, elas vêm sendo 

construídas e como se expressam na forma de pensar e agir dos sujeitos através de 

valores, de crenças, de objetos simbólicos. 

Para alcançar esse objetivo, escolho fazer uma leitura do modo como 

as professoras de uma unidade escolar da rede pública de ensino do município de 

Maceió representam Alagoas para si e para os estudantes, especialmente no que 

diz respeito à criação de condições para que esses estudantes elaborem uma 

melhor compreensão crítica do lugar social e histórico que eles ocupam e da sua 

inserção na sociedade em que vivem. Eleger uma escola pertencente à rede pública 

de ensino se justifica não somente por ser a escola pública a principal instituição 

social destinada à promoção da educação da maioria da população brasileira, mas 

também porque é nas primeiras séries que os estudantes em Alagoas iniciam sua 

educação formal incluindo seus estudos de História de Alagoas, segundo a matriz 

curricular da Secretaria Municipal de Educação de Maceió (SEMED/MACEIÓ). 

Sigo o referencial teórico que, a meu ver, é mais adequado à 

construção do objeto desta pesquisa: a Teoria das Representações Sociais de 

Serge Moscovici. Estudar uma representação social é, segundo Herzlich (Cf. 

Almeida, s/d), observar como os valores, as normas sociais e os modelos culturais 

são pensados e vividos pelos indivíduos, estudar como se elaboram, como se 

estruturam lógica e psicologicamente as imagens dos objetos sociais que os afetam; 

é, também, além disso, examinar como as representações engendram atitudes e 
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comportamentos a partir de saberes, de informações que circulam, acerca de seus 

objetos. Trata-se de se colocar no ponto de encontro entre as produções e imagens 

individuais e as normas e valores sociais. 

 

 

3.1 A trilha metodológica 
 
 

Com o propósito de atribuir estética e suavidade a esse texto, lanço 

mão da metáfora da Mineração, do processo de desvelar tesouros escondidos sob a 

superfície da terra. Esse percurso, análogo ao trabalho de pesquisa acadêmica, se 

justifica pela busca do objeto que o instiga. O minerador para encontrar pedras 

preciosas utiliza procedimentos metodológicos, levanta hipóteses, consulta mapas, 

estuda referenciais teóricos, vai a campo. A procura é tão estimulante quanto 

laboriosa. Na maioria das vezes as pedras se misturam e se faz necessário utilizar a 

técnica do garimpo para separar o significante do diminuto, o essencial do periférico.         

É fundamental desafiar o escuro da jazida, reaprender a olhar o 

mundo, escalavrar a terra ou, acompanhar o leito do rio, assumir riscos e ir além da 

inútil paisagem à cata do minério mais delicado. 

Adoto essa imagem como a própria travessia da pesquisa: caminho 

aberto às possibilidades de desvelamento do objeto, que é, na verdade, o maior 

tesouro do pesquisador. 

Aluvião, terminologia utilizada na Mineração que significa lugar 

arenoso provável de encontrar pedras semi-preciosas ou preciosas é como chamo a 

escola que escolho para desenvolver este estudo. 
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Para identificar as professoras entrevistadas e assegurar-lhes a 

preservação de suas identidades, opto pelos nomes das pedras valiosas: jade, rubi, 

esmeralda, granada, lápis-lazúli, safira, turmalina, ametista, topázio e ágata. 

    

          

3.2 A travessia 

 

É Moscovici quem afirma que as representações sociais são 

resultados de um “contínuo burburinho”, um diálogo que acontece entre indivíduos. 

Sendo assim, para captar essas representações, ouvir seus ecos e melhor 

compreendê-las, ou, ainda, movida, como sugere Minayo (2004), pela teimosia de 

enxergar a questão sob diversas perspectivas e pontos de vista recorro a várias 

técnicas de coletas de dados quantitativas (Teste de Associação Livre de Palavras – 

TALP) e qualitativas (observação e entrevistas semi-estruturadas).  

Com o objetivo de escolher uma unidade escolar para realizar esse 

estudo, faço uma incursão por três escolas públicas de Ensino Fundamental da 

cidade de Maceió. Das três escolas visitadas percebo que uma delas apresenta 

maiores possibilidades de compreensão do meu estudo. Uso critérios qualitativos 

para nortear minha escolha e que permitem uma maior apreensão do objeto a partir 

das indagações que ele suscita. Decido escolher como campo de pesquisa a 

unidade escolar cuja diretora me informa seguir a Matriz Curricular fornecida pela 

SEMED, onde consta o ensino de História de Alagoas. Esse dado me parece um 

diferencial relevante em relação às outras duas escolas, que informaram não 

ministrar essas aulas, elemento que a meu ver se constitui bastante significativo 
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para o entendimento das representações sociais dos professores sobre o Estado de 

Alagoas.          

Desenvolvo o trabalho de campo em três fases. Na primeira, 

empreendo um estudo de caráter exploratório; na segunda, já com os dados 

colhidos da observação, aplico o Teste de associação Livre de Palavras (TALP). Na 

terceira fase realizo entrevistas com os sujeitos, ou seja, com 10 professores da 

escola campo de pesquisa. A seguir, faço uma descrição mais detalhada dessa 

travessia. 

   

 

3.2.1 A observação  

 

Inicio minha inserção de forma mais intensiva na escola que aqui é 

denominada Aluvião, no segundo semestre de 2004 e nela permaneço até o final de 

2005.  No que se refere à observação da dinâmica das relações escolares, esta é 

realizada em dois momentos: o primeiro tem duração de dois meses e consiste no 

reconhecimento de campo, para estabelecer contatos e complementar os roteiros 

de observação, e a segunda fase durante dois semestres.  

O foco das observações se detém, sobretudo, no cotidiano da vida 

escolar, de modo particular nos procedimentos que envolvem o trabalho das 

professoras, na preparação de aulas de História, nas atitudes das professoras em 

relação aos alunos e entre si, na organização dos eventos relativos às datas 

comemorativas.  

Na tentativa de compreender o objeto procuro colher, através da 

observação, os sinais que formam a teia das representações. Permaneço atenta 
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aos discursos, aos comportamentos dos sujeitos em seu cotidiano, aos escritos, aos 

silêncios. Aproximo-me da realidade entendendo o que dizem Ludke e André (1986; 

p.26): 

 

A observação direta permite também que o observador 
chegue mais perto da perspectiva dos sujeitos, um importante 
alvo nas abordagens qualitativas. Na medida em que o 
observador acompanha in loco as experiências diárias dos 
sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, 
o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e as 
suas próprias ações.  

 

 

Na etapa de observação do ambiente escolar, registro, num diário de 

campo, todas as informações sobre conversas informais, os gestos dos que fazem a 

escola, as cerimônias e festas, os cartazes, os hábitos, enfim todas as expressões 

que possam ter relação com o fenômeno estudado. 

 

 

3.2.2 Uma jazida de muitas pedras: a escola 

 

A escola Aluvião tem características bem particulares. O fato de 

atender, em sua maioria, a uma clientela da classe popular e de estar situada num 

bairro considerado de área nobre da cidade, faz com que ela seja percebida, tanto 

pelos gestores quanto pelos professores, como uma escola geograficamente 

deslocada. Isso pode ser explicado pelo fato de ela ter sido construída na década de 

70, ou seja, num momento em que a escola pública ainda atendia tanto à classe 

média como às classes populares. Com o passar do tempo, como se sabe, o ensino 

público foi de modo crescente sendo posto à margem das prioridades 
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administrativas das autoridades governamentais, passando a atender apenas a 

população de mais baixa renda dos bairros mais afastados. Contudo, nessa escola, 

haja vista sua localização, podem ser encontrados alguns alunos oriundos da classe 

média, o que é visto pelas professoras e pelo corpo técnico-administrativo como 

algo reprovável, pois para eles “escola pública é para gente pobre”. 

Do ponto de vista físico, a Escola é considerada de porte médio. 

Possui dez salas de aula, uma biblioteca, uma sala de vídeo, um laboratório de 

informática que não está em funcionamento, além dos espaços destinados às 

atividades administrativas. O ambiente de lazer se restringe a um pequeno pátio 

onde as crianças ficam no recreio e a uma quadra de vôlei ao ar livre, lugar 

destinado às atividades de Educação Física quando não está chovendo.  

Conta com cerca de sessenta professores, uma psicóloga, quatro 

secretárias, três orientadoras, uma diretora e uma vice - diretora.  

Funciona nos três turnos. No matutino e no vespertino atende a 

estudantes do ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª séries; no turno 

noturno oferece a Educação de Jovens e Adultos para um corpo discente 

constituído, majoritariamente, pelas empregadas domésticas das casas que ficam 

nos arredores da escola.   No total atende a oitocentos alunos. 

Existe na sala da coordenação uma Matriz curricular, elaborada pela 

SEMED, no qual se prevê aulas de História de Alagoas para as 3ª e 4ª séries, no 

entanto as professoras não têm feito uso dela. As docentes elaboram seus planos 

de aula seguindo o roteiro do livro didático fornecido pelo MEC. O serviço de 

orientação, na verdade, apenas dá suporte às professoras quando essas 

necessitam de apoio para as questões disciplinares.  
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Todo ano a Escola realiza a Feira de Ciências, com duração de uma 

semana. Nesse período as aulas são suspensas e os alunos apresentam, em grupo, 

trabalhos sobre variados temas, para a comunidade, sob a orientação das 

professoras. 

Bimestralmente o corpo técnico-administrativo realiza reuniões com 

todos os professores para discutir o desempenho e a disciplina dos alunos além da 

elaboração de cronograma das festas e comemorações que devem ser 

desenvolvidas. 

A avaliação dos alunos segue os critérios estabelecidos pela SEMED, 

ou seja, trabalhos mensais cujas notas são somadas com as notas das provas 

bimestrais. 

O índice de desistência ou de evasão é da ordem de 16%, segundo 

gráfico elaborado pela coordenação. O índice de aprovação é cerca de 87% dos 

estudantes não-desistentes ou não evadidos.         

A relação da escola com a família dos estudantes é, segundo as 

professoras, conflituosa. Para elas os pais transferem as responsabilidades de 

educar unicamente para a esfera escolar. Quando das reuniões de pais e mestres, a 

presença da família é, do ponto de vista quantitativa, insignificante. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Safiras, turmalinas, rubis...: os sujeitos da pesquisa 
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Na prática pedagógica, pela responsabilidade que lhes compete no 

processo de ensino e aprendizagem, os professores têm lugar de realce. Na escola 

campo de pesquisa, as dez professoras entrevistadas nesse estudo têm formação 

para o magistério de nível médio e sete possuem também curso superior. Todas 

elas terminaram seus cursos em escolas públicas, nas quais raras vezes tiveram 

aulas de História de Alagoas. 

Em se tratando de experiência docente, apenas três estão no exercício 

da profissão há três anos, quatro na faixa dos 15 anos de experiência no magistério 

e três com 22 anos de exercício.  

Dentre todas, há três que iniciaram sua atividade de professora antes 

mesmo de concluírem o curso.  

As professoras da Escola estão na faixa etária dos 30 aos 40 anos, 

exceto três mais jovens, na faixa dos 25 anos e três na faixa dos 50 anos. 

A forma de ingresso na carreira se deu por indicação política, exceto 

de apenas três que fizeram concurso público. 

Duas das professoras dão aulas em escolas particulares, onde, 

segundo elas, há melhores condições de trabalho. As demais têm dedicação 

exclusiva na Rede Pública de Ensino. Todas se sentem mal remuneradas e 

desestimuladas para o trabalho e vêem como problemas para a educação, além da 

baixa remuneração, a desvalorização social do professor, “as salas superlotadas”, 

”o desinteresse e a indisciplina dos alunos”, “a falta de material de pesquisa e quem 

ajude a pesquisar”, “a família que está ausente”. 

Ao conversar sobre a Matriz curricular, ao contrário do que disse a 

Direção e a Coordenação, todas as professoras afirmam desconhecer.  A maioria 

diz que o projeto pedagógico “é de responsabilidade da coordenadora e da diretora”. 
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Quanto ao livro didático, as professoras embora não participem do 

processo de escolha, se mostram satisfeitas e, uma delas, que ensina na 3ª série 

chega a dizer que “o livro é bom porque os textos são curtos”. Uma outra, da 4ª 

série também se refere ao livro como grande suporte pedagógico, ao dizer que “o 

livro didático é muito bom porque já traz tudo pronto”. 

As professoras também dizem que não é possível dar aula de História 

de Alagoas, embora conste no currículo da 3ª e da 4ª série, porque não existe 

material didático com esse assunto.  Contudo, uma das professoras da 4ª série 

disse que “mesmo se tivesse o livro sobre história de Alagoas não daria esse 

conteúdo porque o tempo é curto e ver história do Brasil é mais importante”. 

Todas as docentes se ressentem de uma maior oferta de cursos de 

formação continuada, e afirmam que quando esses são oferecidos, geralmente os 

temas estão desvinculados da realidade da escola, fato que faz com que não se 

sintam motivadas a participar. 

As conversas das professoras durante os intervalos de aula versam 

sempre sobre a indisciplina dos alunos, dando a entender que essa questão é a que 

mais as aflige. 

 

 

 

 

 

3.3 Escavando o minério: com quais instrumentos? 
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A pesquisa foi realizada com a utilização de dois instrumentos, Teste 

de Associação Livre de Palavras (TALP) e entrevistas semi-estruturadas na 

exploração do material coletado. A seguir, são caracterizadas as particularidades, 

no que concerne às funções e tipos de materiais obtidos no uso desses diferentes 

instrumentos metodológicos. O TALP e as entrevistas se destinam a funções 

diferenciadas. Existe ampla aplicação do TALP nas pesquisas em representações 

sociais (DE ROSA, 2003, 1988; ABRIC, 2003; DECHAMPS, 1993, 2003), cujo 

objetivo e tipo de conteúdo obtidos se destacam por sua especificidade. 

 

 

3.3.1 Teste de Associação Livre de Palavras  

 

O Teste de Associação Livre de Palavras consiste num instrumento de 

coleta de dados construído a partir de estímulos indutores que produzem evocação 

de respostas. Sua utilização tem como objetivo identificar a configuração de 

elementos que representam a trama do conteúdo e da estrutura psicológica do 

sujeito a respeito de determinado objeto de investigação. É um instrumento de 

pesquisa que possui funções particularizadas e diferenciadas de outros como a 

entrevista ou um questionário. As informações obtidas através do TALP são de 

natureza qualitativa, em função do conteúdo das respostas evocadas, assim como 

quantitativa, revelada na freqüência de respostas similares e diferenciadas que se 

prestam ao processamento estatístico, possibilitando interpretações mais amplas e 

precisas sobre o objeto. 

Consiste numa estratégia metodológica que “permite a atualização de 

elementos implícitos ou latentes que poderiam estar imersos ou mascarados nas 
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produções discursivas” (Abric, 2003a, p. 63). É, portanto, um instrumento que se 

caracteriza pela capacidade de obter informações em níveis mais aprofundados, 

fazendo com que o indivíduo mergulhe e ultrapasse o nível da consciência. Décadas 

antes de ser apropriada e adaptada pelas representações sociais, essa técnica foi 

proposta por Jung com objetivos clínicos de diagnosticar transtornos mentais nas 

suas investigações psicanalíticas. Sua experimentação e validação nas pesquisas 

em representações sociais já foram extensamente utilizadas por diversos autores 

(Le Boudec, 1984; De Rosa, 1998). 

A aplicação desse instrumento consiste em solicitar aos sujeitos que 

digam palavras ou expressões que lhe venham à mente a partir do estímulo indutor. 

Nesta pesquisa os termos indutores utilizados foram: Alagoas, ser alagoano, Ser 

professor em Alagoas, outros Estados (Ver Anexo 1). 

Na busca das representações sociais dos professores sobre Alagoas e 

da forma como essas representações repercutem em suas práticas pedagógicas, o 

TALP se constitui um instrumento importante para explorar os aspectos implícitos ou 

subliminares da linguagem verbal dos interlocutores, entendendo que a palavra é o 

símbolo de comunicação por excelência, portanto, reveladora de significados, 

idéias, sentimentos, sistema de valores. Essa linguagem, socialmente construída, 

ocupa, na Teoria das Representações Sociais (TRS), lugar proeminente na 

configuração de um objeto (Moscovici, 1978).  

Os dados obtidos através do Teste de Associação Livre de Palavras 

são processados pelo software Tri-Deux-Mots1 (Philippe Cibois, 1990), e 

submetidos à Análise Fatorial de Correspondência (AFC). No dizer de Deschamps, 

                                                            

                                                 
1 Software criado por Pilippe CIBOIS, versão 2.2 de janeiro de 1995. 
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                                                as técnicas de análises fatoriais, e em particular a análise 
fatorial de correspondência (AFC), são métodos de análises 
estatísticas descritivas que podem ser úteis quando se quer 
resumir um conjunto ou dados(...) As AFC podem ser 
consideradas como um método de análise exploratória dos 
dados que permite descrever as ligações existentes entre 
diferentes variáveis qualitativas, dando uma idéia global mais 
aproximada de toda a informação (DESCHAMPS, 2003; pp.1-
2). 

 

 

Os resultados obtidos com o estudo piloto, após a avaliação dos testes 

aplicados, evidenciaram uma certa homogeneidade nas representações dos 

professores sobre Alagoas, tornando-se necessária a inclusão de outro grupo para 

efeito de contraste. No segundo momento, após o piloto, 40 estudantes concluintes 

do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal de Alagoas/UFAL, 

foram integrados à amostra, com o objetivo de focalizar com maior resolução e 

precisão as imagens ou figuras que se insurgiram nas representações dos 

professores. Efetivamente, os estudantes foram introduzidos na condição de 

elementos desencadeadores de luminosidade ao objeto de investigação: as 

representações dos professores. Assim como na química, são necessárias 

substâncias que não fazem parte do objeto analisado, mas que possibilitem ao 

pesquisador observar com maior intensidade cristalina o que se pesquisa. 

Na AFC, através do processamento no software Tri-Deux-Mots é 

possível perceber a correlação entre dois grupos demonstrando a relação de 

atração e afastamento entre os elementos do campo representacional frente ao 

objeto. O processamento dos dados coletados através do TALP é feito conforme 

organização dos resultados em diversas etapas, descritas a seguir. 
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1ª etapa: Elaboração de um Dicionário 

 

Todas as respostas dos sujeitos consultados são digitadas em 

arquivos distintos de acordo com cada estímulo indutor. A partir daí classifico em 

cada arquivo todas as palavras evocadas em ordem alfabética com o objetivo de 

construir um dicionário das palavras evocadas, relativas a cada estímulo, nos testes 

aplicados.  O processamento dos dados gerou um dicionário contendo um total de 

1623 palavras referentes aos quatro estímulos indutores: 1) “Alagoas”, 2) “ser 

alagoano”, 3) “ser professor de História”, 4) “outros Estados são diferentes por 

que...” (Ver Anexo 2).  

 

2ª etapa: Organização de categorias 

 

Nessa etapa, depois de organizar as palavras-respostas aos estímulos 

indutores em ordem alfabética, foi possível agrupá-las de acordo com sua 

similaridade semântica e sua respectiva freqüência. 

Esse procedimento visa agrupar respostas dos sujeitos que 

apresentam o mesmo significado e com maior número de vezes. Por exemplo, a 

categoria da palavra bom (no estímulo ser alagoano) se apresenta com freqüência 

bastante elevada, e é construída em função do número de vezes  repetida. Com o 

resultado das categorias e das palavras diferentes, essas são codificadas em, no 

máximo, seis letras para construção do banco de dados. 

 

3ª Etapa: Banco de dados 
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O objetivo desse banco de dados é organizar de forma codificada 

numericamente as variáveis sociodemográficas (idade, sexo, docente, discente), e 

as variáveis de opinião (respostas aos estímulos indutores). Cada variável de 

opinião corresponde às palavras que aparecem sempre acompanhadas de números 

relativos ao respectivo estímulo indutor. 

As variáveis sócio-demográficas ou fixas, foram codificadas conforme 

o quadro abaixo: 

 

Status do Sujeito Idade Sexo 

 
1) Professor 
2) Estudante 
 

1) 30≤  
2) 31 - 39 
3) 40≥  

1) Masculino 
2) Feminino 

  

 

Na criação do banco de dados (ver Anexo 3) são introduzidas, 

inicialmente, a codificação das variáveis fixas, seguidas das respostas dadas pelos 

sujeitos aos estímulos indutores, de cada questionário aplicado, segundo exemplo a 

seguir:  

 

123bonit1 marav1 espec1 pobre1 suja1 bom2 ruim2 marav2 orgu2 humil3 estud3 capaz3 bom3 

desenv4 viol4 bom4 marav4*  

 

Esses dados acima referem-se às características relativas a um 

mesmo sujeito. No caso exemplificado é de uma professora, do sexo feminino, com 

idade acima de 40 anos. Sua primeira resposta foi bonita em relação ao estímulo 1 

(Alagoas) e a última resposta foi “maravilhoso” em relação ao estímulo 4 (outros 

Estados). 
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3.3.2 A entrevista semi-estruturada 

 

No intuito de ampliar os dados coletados nas observações e no Teste 

de Associação Livre de Palavras, para compreender de modo mais profundo o 

objeto, realizo entrevistas com as professoras da unidade de análise. 

Na etapa de apreensão dos discursos privilegio a técnica da entrevista 

semi-estruturada porque através dela é possível apreender idéias, crenças, 

opiniões, maneiras de representar o mundo, maneiras de nele atuar. Tenho o 

propósito de captar as falas, os gestos, as palavras não ditas, enfim todas as 

expressões que identifico como relevante no processo de compreensão da 

realidade. Segundo Minayo, 

 

a fala é reveladora de condições estruturais, de sistemas de 
valores, normas e símbolos – sendo ela mesma um deles – e 
ao mesmo tempo tem a magia de transmitir, através de um 
porta voz, as representações de grupos determinados, em 
condições históricas, sócio-econômicas e culturais 
específicas. (MINAYO, 1996.p.109). 

 

 

Por meio das entrevistas semi-estruturadas, estabelece-se uma 

conversa franca onde o pesquisador empenha-se para criar uma situação de 

interação e os sujeitos entrevistados têm a possibilidade de discorrer sobre os 

temas propostos sem amarras estreitas estabelecidas, necessariamente, pelo 

pesquisador. Para Ludke e André, 
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é importante atentar para o caráter de interação que permeia a 
entrevista. Mais do que outros instrumentos de pesquisa, que 
em geral estabelecem um relação hierárquica entre o 
pesquisador e o pesquisado, como na observação 
unidirecional, por exemplo, ou na aplicação de questionários 
ou de técnicas projetivas, na entrevista a relação que se cria é 
de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca 
entre quem pergunta e quem responde (1986; p.33). 

 

 

Buscando, assim, apreender esses quadros de referência, procuro 

colher dados capazes de fornecer formas e conteúdos da interação verbal entre os 

participantes do processo educacional, comportamentos não-verbais e padrões 

dentro do espaço escolar. Como os discursos que se dão em sala de aula não se 

esgotam nela, mas estão, de modo permanente, referidos ao conjunto da escola, 

meu campo de observação procura cobrir as diversas áreas em que se 

desenvolvem as atividades da instituição escolar como um todo.  

Assim, já com os dados colhidos do TALP, elaboro um roteiro para 

realizar as entrevistas com as professoras (ver anexo 5). Entrevisto também a 

Diretora e a Coordenadora, a fim de apreender uma visão sobre o processo 

educativo escolar, propostas de projetos, enunciação de eventos na escola. 

Sendo meu objetivo apreender as representações das professoras 

sobre o Estado de Alagoas, tento criar condições que permitam que os sujeitos se 

sintam à vontade para discorrerem sobre suas percepções, inclusive assegurando-

lhes a preservação de seus nomes e de suas respostas. É exatamente por essa 

razão que utilizo nomes de pedras preciosas ou semipreciosas para identificar os 

sujeitos. 

Um tom informal é dado a essas entrevistas, que duram em torno de 2 

horas cada uma delas. Acontecem sempre na escola, às vezes na sala de 

coordenação, outras vezes na biblioteca. Geralmente no horário das atividades de 



 

 

117

Educação Física, que é justamente o tempo em que as professoras têm 

disponibilidade. 

Por ser realizada na escola, as entrevistas são, invariavelmente, muito 

difíceis haja vista o barulho que as crianças fazem como também as interrupções 

constantes de outras pessoas. 

O uso do gravador causa sempre desconforto.  Em todos os 

momentos e com todas as entrevistadas percebo forte resistência à gravação. Uma 

professora, inclusive, se nega a falar com o gravador ligado, o que é respeitado. 

Uma outra, só após o aparelho ser desligado, confessa a disposição de se 

expressar mais espontânea e francamente.  As falas são carregadas de reticências 

e longas pausas. 

 Além do gravador, utilizo o diário de campo como instrumento auxiliar. 

Transcrevo os discursos no momento seguinte às entrevistas e às observações de 

modo a assegurar a apreensão de todos os textos produzidos e de todas as 

manifestações anunciadas acerca do objeto.  

Para entender melhor a prática pedagógica, a noção que as 

professoras têm de ensino e aprendizagem e a forma como a História de Alagoas 

vem sendo ensinada, faço leituras de documentos e de outros escritos, a exemplo 

da Matriz Curricular do Ensino Fundamental do Município de Maceió produzida pela 

SEMED, do planejamento das aulas e do roteiro de programação de datas 

comemorativas elaborado pelas professoras. 

Desse modo, após buscar apreender os significados das expressões 

faladas e vivenciadas pelas professoras percebo as representações presentes, as 

quais significam, nessa pesquisa, o tesouro oculto que busco desvelar nos capítulos 

que se seguem. 
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3.4 Garimpando e construindo trilhas 
 

3.4.1 Como os professores representam Alagoas 
 

A Análise Fatorial de Correspondência (AFC), como já mencionado 

acima, é um procedimento estatístico que consiste em colocar em evidências as 

variáveis sociodemográficas (sexo, idade, status do sujeito) assim como as variáveis 

de opinião ou respostas relativas aos estímulos indutores evocados pelos sujeitos 

entrevistados através do Teste de Associação Livre de Palavras (TALP). Quando 

processados, os dados são dispostos na forma de um gráfico que revelam as 

oposições dos sujeitos ou grupos, organizados de acordo com suas respectivas 

características específicas de semelhanças e diferenciações. 

O gráfico 1, a seguir, é constituído de dois fatores ou eixos fatoriais 

que explicam como se posicionam os sujeitos ou grupos em relação ao objeto de 

pesquisa. O Fator 1, convencionalmente de cor vermelha e na posição horizontal, 

revela os dados mais importantes da pesquisa, sendo que, aqui ele explica 85,5% 

da variância total (valor próprio = 0.293), enquanto o Fator 2, situado na posição 

vertical e de cor azul, explica 7,4% da variância total (valor próprio = 0.025), ambos 

perfazendo um total de 92,9% dos dados explicados (Ver Anexo 4).  

Conforme é possível observar no gráfico abaixo, encontram-se em 

oposição no eixo 1 as representações dos professores, situados no lado positivo, à 

direita, cor vermelha, em contraposição aos estudantes, que encontram-se no 

mesmo eixo, lado negativo, à esquerda. 
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GRÁFICO 1 : REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS EIXOS 1 e 2 OBTIDA A PARTIR 
DOS ESTÍMULOS INDUTORES DO TALP E DAS VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

                                          F2 
__________________________________________31-40 anos________________________ 
³                                       |                     MARAVILHOSO3 ³ 
³            MAL REMUNERADO3   PARAISO1 |      ENSINAR DATAS IMPORTANTES3  ³ 
³                                       |                BATALHADOR2       ³ 
³                                       |   CORRUPTA1                      ³ 
³                           BATALHADOR3 |          DÁ OPORTUNIDADES4       ³ 
³       USINEIRO1   HONESTO4            |   INTERESSADO3        NATUREZA1  ³ 
³    MACHISTA2                          |                       BOM2       ³ 
³       ATPUB4   ATRASADA1              |           MAIOR4                 ³ 
³  SOFREDOR2  OLIGARQUIA1 SOFREDOR3     |   PRAIA1     VIOLENCIA4  BONITA1 ³ 
³   LUTADOR2 CLASSISTA1 DIFICIL3        |  DESENVOLVIDO4                   ³ 

   _CORRUPTO2__<30 anos_FRUSTRADO3_________+_______________________PROFESSOR___ F1 
³   ALEGRE2   CONSCIENTE3 ESTUDANTE HIST|                           FELIZ2 ³ 
³   FORTE2 ACONCHEGANTE1 LINDA1         |            ESTUDIOSO3  CORAJOSO2 ³ 
DESPOLITIZADO2   POLITIZADO4            |       NÃO TEM BELEZA4  ACOLHEDORA1 
³           GRATIFICANTE3     VIOLENTA1 |                         ORGULHOSO2 
³    DISCRIMINADO1  TRABALHADOR2        |   BOM3      ORGANIZADO4   SORRISO1 
³                                       |                  >40 anos TURISMO1 
³           CAPACIDADE1     ESPERANÇOSO2|   BOA1                MARAVILHOSA1 
³                                       |                                  ³ 
³                                       |                 TERRA MARECHAIS1 ³ 
³                                       |                        ORGULHO3  ³ 
_________________________________________________________________PRAZEIROSO3 

 
 
 
 
 

 

ESTÍMULOS INDUTORES FATORES 
1 = Alagoas 

2 = Ser alagoano 

3 = Ser professor de história 

4 = Outros Estados 

 
F1= horizontal 

F2 = vertical 

 

Assim, com relação ao estímulo 1 (Alagoas), os professores 

consideram um Estado “bonito” (CPF2 = 63)  por sua “natureza” (CPF=17), “acolhedor” 

(CPF= 20), confundida com a capital é considerada uma cidade “sorriso” (CPF=13), 

“maravilhosa” (CPF=21), atraída pelo turismo (CPF = 16), e considerada a “Terra dos 

Marechais” (CPF = 10). 

                                                 
2 CPF significa “Contribuição por Fator”, ou seja, como cada resposta ou variável de opinião contribuiu para a 
construção do fator e como se organizam as representações sociais dos sujeitos no plano fatorial, numa 
perspectiva quantitativa ou de análise estatística de dados. 



 

 

120

No mesmo eixo, lado esquerdo encontram-se os estudantes que 

representam Alagoas diferentemente dos professores, com atribuições de 

valorações negativas, não presente entre os professores. Para os estudantes, 

Alagoas é uma terra de “usineiros” (CPF=14), “atrasada” (CPF=21), “oligárquica” (CPF=17), 

“classista” (CPF=18), alvo de “discriminação” (CPF=14), embora, seja também 

caracterizada positivamente como “linda” (CPF = 61), e “aconchegante” (CPF = 15). 

Com relação ao estímulo 2 (Ser Alagoano), ainda no Fator 1, lado 

positivo, os professores consideram que o alagoano é “bom” (CPF=27), “batalhador” 

(CPF= 11), “feliz” (CPF= 38), “corajoso” (CPF=17), “orgulhoso” (CPF=35.). Por outro lado, nesse 

mesmo fator, lado esquerdo, os estudantes constroem uma miscelânea de valores 

opostos, considerando o alagoano “machista” (CPF=14), “sofredor” (CPF=31), “lutador” 

(CPF=34), “corrupto” (CPF=18), “alegre” (CPF=38), “forte” (CPF=12), “despolitizado” (CPF=19). 

Sobre o estímulo 3 (ser professor de história), no eixo 1, à direita, os professores 

atribuem unicamente qualidades positivas na própria atividade profissional, pois 

consideram que é “maravilhoso” (CPF=13), que são “estudiosos” (CPF=22), e tem 

“orgulho” (CPF=15), de exercer um trabalho “prazeroso” (CPF=15) e que o professor de 

história deve “ensinar datas importantes” (CPF=13). De modo inverso, no lado 

esquerdo do eixo, o estudante possui uma representação absolutamente 

diferenciada, na medida em que o professor de história é percebido como um 

“sofredor” (CPF=28), “frustrado” (CPF=22), embora “consciente” (CPF=17), e que tem 

“dificuldades” (CPF=15), mas que também deve ser “gratificante” (CPF=17). 

Finalmente, com relação ao Fator 1, o último estímulo que interroga 

sobre como a amostra da pesquisa representa os outros Estados do País (estímulo 

4), no lado direito do gráfico, cor vermelha, os professores evocam poucas 
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respostas, afirmando que existe “violência” (CPF=12), “não tem beleza” (CPF=20), mas 

são “organizados” (CPF=13).  

No lado negativo referente ao Fator 2, abaixo, ainda no que se refere 

ao estímulo 1 (Alagoas) há associação a palavras como “boa” (CPF = 44), 

”maravilhosa” (CPF = 28), “turismo” (CPF = 15) que remetem ainda a belezas naturais do 

Estado, mas também encontra-se a palavra “violenta” (CPF = 19) que declara uma 

certa característica do ethos da sociedade alagoana. Ainda registra-se a expressão 

“Terra dos Marechais” (CPF = 31) que certamente traduz os efeitos da propaganda 

veiculada na mídia nos últimos anos pelo Governo do Estado por ocasião da 

inauguração do Memorial à República enaltecedora das personalidades dos 

marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto recém-inaugurado no município 

de Maceió. Além dessas palavras aparece também o termo “discriminado” (CPF=14) 

em alusão ao entendimento do modo preconceituoso com que Alagoas tem sido 

retratada na mídia nacional desde a última década do Século XX. 

No que se refere ao estímulo 2 (ser alagoano), registra-se no lado 

positivo, a associação às palavras “batalhador” (CPF = 47) e “bom” (CPF = 15) que 

ressaltam qualidades socialmente referendadas e desejáveis, mas também aparece 

o adjetivo “machista” (CPF = 11) que remete ao modelo patriarcal da sociedade 

alagoana. No lado negativo referente ao Fator 2, ainda no que se refere ao estímulo 

2 (ser alagoano), encontra-se o termo “trabalhador” (CPF = 15) e “esperançoso” (CPF = 

18) que remetem ao entendimento de que a atual situação vivenciada pelos 

alagoanos pode ser superada. 

Quanto ao estímulo 3 (ser professor de História), encontra-se no lado 

positivo a expressão “ensinar datas importantes” (CPF=47) que traduz uma concepção 

factual de ensino de História  bem como palavras do tipo “maravilhoso” (CPF=47), 
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manifesta a profissão docente de forma idealizada. Logo em seguida, encontram-se 

as palavras “mal-remunerado” (CPF=35) e “batalhador” (CPF=33) numa alusão às 

dificuldades profissionais vivenciadas cotidianamente. Além da palavra “interessado” 

(CPF=12) remetendo a uma qualidade esperada de quem atua em um ofício que requer 

aperfeiçoamento intelectual. Ainda no que se refere ao estímulo 3 (ser professor de 

História), palavras como “bom” (CPF=24), “gratificante” (CPF=12), “prazeroso” (CPF=48) e 

“orgulho” (CPF=48) que buscam traduzir aspectos compensatórios da profissão 

docente.         

Finalmente, no tocante ao estímulo 4 (outros Estados), encontram-se 

as palavras “maior” (CPF=13)  e “desenvolvido”  (CPF= 12) que traduzem o sentimento de 

que Alagoas é um Estado relativamente pequeno territorial e economicamente em 

relação aos demais Estados da Federação. A expressão “dá oportunidades” (CPF=18) 

revela a crença de que os outros Estados oferecem melhores oportunidades de 

emprego e renda, e o adjetivo “honesto” (CPF=12) acusa a adesão do estereótipo de 

que os outros Estados têm instituições e governos que atuam e funcionam 

honestamente diferentemente dos de Alagoas.  

A tabela de freqüências abaixo apresenta as porcentagens das 

palavras evocadas pelos sujeitos da pesquisa aos quatro estímulos a eles 

apresentados (estímulo 1: Alagoas; estímulo 2: ser alagoano; estímulo 3: ser 

professor de História; estímulo 4: Outros Estados). Vale lembrar que o número total 

de sujeitos consultados foi N = 90 e que cada estímulo apresenta cinco possíveis 

respostas para cada sujeito consultado. Por isso a soma das freqüências relativas a 

um dado estímulo geralmente não é igual a 100%. 
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TABELA 1: Tabela de Freqüências 

 

ALAGOAS 

 

% 

 

SER 

ALAGOANO 

 

% 

 

PROFESSOR 

DE HISTÓRIA 

 

% 

 

OUTROS 

ESTADOS 

 

% 

 

Praia 

Bonita 

Linda 

Pobre 

Violenta 

Sol 

Boa 

Corrupta 

Aconchegante 

Natureza 

Atrasada 

Acolhedora 

Maravilhosa 

Cultura 

Turismo 

Pequena 

Discriminada 

Terra ds Marechais 

Paraíso 

 

38 

31 

24 

23 

22 

15 

13 

11 

10 

09 

09 

09 

09 

08 

08 

08 

07 

06 

06 

 

Pobre 

Feliz 

Acolhedor 

Orgulho 

Alegre 

Corrupto 

Lutador 

Sofredor 

Amigo 

Inteligente 

Violento 

Forte 

Trabalhador 

Discriminado 

Corajoso 

Triste 

 

 

20 

18 

17 

16 

14 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

08 

08 

06 

 

 

Difícil 

Bom 

Pesquisador 

Inteligente 

Estudioso 

Batalhador 

Gratificante 

Frustrado 

Sofredor 

Discriminado 

Maravilhoso 

 

17 

16 

16 

15 

14 

12 

11 

10 

09 

08 

07 

 

Desenvolvido 

Maior 

Violenta 

Economia 

Frio 

Não tem beleza 

Valorizado 

Educação 

Dá oportunidades 

Politizadas 

Honesto 

Organizado 

 

53 

18 

13 

12 

10 

09 

09 

09 

08 

07 

06 

06 

 

 

 

 

No que diz respeito ao terceiro estímulo (ser professor de História), as 

respostas foram categorizadas como: afetividade, comportamental, social (ver tabela 2). 

 
 
 

TABELA 2: Categorização das respostas ao Estímulo 
SER PROFESSOR DE HISTÓRIA: 
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Afetos 

Positivos Negativos 
Comportamental Social 

 
Bom 

Gratificante 
Maravilhoso 

 

 
 

Frustrado 
Sofredor 

 

 
Difícil 

Pesquisador 
Inteligente 
Estudioso 
Batalhador 

 

 
 

Discriminado 
 

                 

As professoras entrevistadas consideram que ser professor de História 

é principalmente “difícil, bom, requer pesquisa e inteligência”, revelando mais uma 

vez um indício na ausência de respostas relativas a representação de conteúdo 

político do trabalho docente. Essa lacuna, simultaneamente oculta e se manifesta 

como demonstração de um interdito. Os professores tendem a apresentar uma 

visão mais idealizada da profissão docente: “maravilhoso, estudioso, orgulho, 

prazeroso”. 

Ser alagoano e ser professor de história são estímulos que implicam a 

identidade do entrevistado que, sintomaticamente, encontram-se esvaziados de 

conteúdo político. A ausência de respostas, supostamente previsíveis em tais 

estímulos, fornece pistas com relação a “zona muda” na medida em que indicam o 

“nível de implicação e a distância em relação ao objeto jogam um papel 

determinante na inibição ou na produção da zona muda”(ABRIC, 2003b; p.80). 

Quanto ao estímulo outros Estados da Federação brasileira, a 

alteridade apresenta-se para os sujeitos consultados, de modo predominantemente 

positiva, distribuídas em: Política, Afetividade, Social, Natureza Física (ver tabela 3): 
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TABELA 3: Categorização das respostas ao Estímulo 
OUTROS ESTADOS: 

  
Afetos Política 

Negativos 
Social Natureza Física

Desenvolvido 
Economia 

Dá oportunidades 
Politizadas 

Honesto 

 
Frio 

 

Valorizado 
Educação 

Organizado 
Violenta 

 

 
Maior 

Não tem beleza 
 
 

 

O exame dessa tabela de freqüências revela que as professores 

consideram os outros Estados economicamente mais desenvolvidos e 

territorialmente maiores.  

 

 

3.4.2 Como se estruturam as representações sociais sobre Alagoas  

 

Quando Moscovici (1961) desenvolveu a Teoria das representações 

Sociais produziu o conceito de elemento figurativo como gênese da formação das 

representações, e condição decisiva na atribuição de significação do objeto 

representado. As representações poderiam ter um ou mais elementos figurativos 

que exerceriam uma espécie de magnetismo sobre os outros conteúdos menos 

determinantes na constituição das representações. 

Ampliando essa teoria, Abric (2003a) propõe outra abordagem 

designada de estrutural ou Teoria do Núcleo Central, colocando ênfase sobre a 

organização cognitiva dos elementos constituintes das representações sociais, 

classificadas em dois sistemas distintos: o núcleo central e os elementos periféricos. 

O núcleo central possui dupla função: como geradora de significação e 
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organizadora, determinando como se relacionam os elementos que se estruturam 

em torno do núcleo central (ABRIC, 2003c): 

 

Uma representação social é um conjunto organizado e 
estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes; ele 
constitui um sistema sociocognitivo particular, composto de 
dois subsistemas: um sistema central (ou núcleo central) e um 
sistema periférico. O núcleo central é constituído de um ou 
alguns elementos, sempre em quantidade limitada. (...) O 
núcleo central, determinando o significado, a consistência e a 
permanência, vai então resistir à mudança, visto que toda 
modificação do núcleo central provoca uma transformação 
completa da representação. (...) O sistema periférico é bem 
menos limitante, ele é mais leve e flexível. É a parte mais 
acessível e mais viva da representação. Se o núcleo central 
constitui, de algum modo a cabeça ou o cérebro da 
representação, o sistema periférico constitui o corpo e a carne. 
(idem; p. 38). 

 

Desse modo, para conhecer, compreender e explicar uma 

representação social, torna-se indispensável identificar o ou os elemento(s) 

geradores, que para Moscovici se definem como elementos figurativos, e que na 

perspectiva de Abric se classificam como núcleo central e sistema periférico., 

Embora semelhantes as funções desses elementos nas duas teorias, não possuem 

a mesma significação ou sinonimia.  

Os critérios de freqüência e importância (significação) que o sujeito 

atribui ao objeto representado são indispensáveis na identificação do núcleo central 

e de como se organiza a representação. O consenso e impossibilidade de 

contradições internas são características desse sistema, o que inversamente, 

encontra-se no sistema periférico. “Se considera, então, como centrais, os itens que, 

estatisticamente caracterizam <<certamente>> o objeto” (ABRIC, 2003b, p. 73).  
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Abric (2003b) desenvolveu a noção de zona muda da representação 

social nos seus mais recentes avanços da teoria de abordagem estrutural. A noção 

de zona muda  

se inscreve na idéia de que certos elementos do núcleo 
central podem ser <<não ativados>> em certas situações. 
Poder-se-ia, portanto dizer que pode existir em uma 
representação, em particular, no seu núcleo central, dois tipos 
de elementos adormecidos:  

- aqueles que estão sonolentos porque não ativado; 

- aqueles que estão sonolentos porque não exprimíveis 
(zona muda) (idem; p.62).  

 

Os elementos que constituem a real zona muda do núcleo central são 

de conteúdos “contranormativos”, a parte não legítima, escondida, a face oculta, que 

é necessário encontrar meios facilitadores para que eles possam ser exprimíveis. 

Esse autor acrescenta duas classificações de contextos: normativos e 

contranormativos. O primeiro refere-se ao fato de que quanto mais próximo o 

indivíduo sente-se e compartilha dos valores do grupo, maior a pressão exercida 

para que ele não evoque uma representação “desviante” do grupo. Inversamente, 

quanto menos o indivíduo compartilha os valores e idéias do sistema de referência 

do grupo, maior é a possibilidade de que ele se expresse de modo 

“contranormativo” ou desviante em relação aos que estão mais distantes dele. 

Sendo assim cabe aqui responder a seguinte questão relativa ao 

objeto de pesquisa: quais elementos são determinantes na elaboração das 

representações sociais das professoras do Ensino Fundamental sobre Alagoas, e 

quais circulam em torno dos mesmos? 
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As questões teóricas de contexto-normativo e de descontextualização-

normativa, explicam os dois momentos de construção do núcleo central das 

representações sociais encontradas nos dados empíricos coletados na pesquisa. 

O primeiro momento caracteriza-se pelas condições normais de 

produção do discurso, que envolve expectativas sociais e as condutas que lhes 

corresponde, onde a pressão normativa de legitimação social se faz mais presente, 

isto é, não se deve comunicar ou se comportar de forma desviante. Desse modo, 

nesse primeiro momento de análise dos dados empíricos, as representações sociais 

das professoras sobre Alagoas são elaboradas com referências pró-normativas que 

os sujeitos visam mostrar uma imagem positiva de si mesmos, ser bem vistos. O 

conteúdo essencial do “verdadeiro núcleo central” (contranormativo), somente vai 

aparecer num segundo momento de construção das representações sociais das 

professoras, que será analisado posteriormente neste estudo, sendo explicitado 

adiante, as características e condições do seu surgimento. 

A revelação de como foi construída a estrutura da representação das 

professoras manifestou-se mais prontamente em torno do conteúdo normativo do 

núcleo central. No que se refere ao primeiro estímulo (Alagoas), pode-se agrupar as 

respostas em quatro categorias: Natureza física, Política, Estética, Social, conforme 

a tabela 4 abaixo: 
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Tabela 4: Categorização das respostas ao Estímulo ALAGOAS: 

Natureza 
Física Política Estética Social 

 
 

Sol 
Praia 

Pequena 
Natureza 

 

 
 

Corrupta 
Terra dos Marechais 

Atrasada 
 
 

 
 

Bonita 
Linda 

Maravilhosa 
Paraíso 

 
 

Pobre 
Violenta 

Boa 
Aconchegante 

Acolhedora 
Cultura 
Turismo 

Discriminada 
 

 

O exame desta tabela revela que os sujeitos consultados destacam a 

natureza física de Alagoas sendo representada pelo sol, pelas praias. Apesar de 

pequena pela dimensão territorial relativamente com relação a outros Estados da 

Federação, Alagoas possui uma beleza natural inigualável no país. Esteticamente 

referem-se a Alagoas de uma forma positiva através de adjetivos tais como bonita, 

linda, maravilhosa, paraíso. Socialmente Alagoas apresenta características 

contraditórias: ao mesmo tempo em que é acolhedora, aconchegante, boa, é 

também violenta, discriminada, pobre. Politicamente, Alagoas é descrita de um 

modo negativo, como atrasada e corrupta. A expressão Terra dos Marechais que aí 

aparece tem mais um sentido evocativo positivo relativo aos dois marechais que se 

destacaram na Proclamação e na consolidação da República.  

Os resultados dos dois instrumentos para coleta de dados (TALP e 

entrevistas) mostram que os conteúdos são idênticos e unânimes entre todos os 

entrevistados quando destacam as belezas naturais e que são motivo de orgulho: 

 

Olhe é um Estado que tem muitas belezas naturais, é um 
Estado pequeno, mas muito bonito... (Professora Ametista). 
 
É um lugar muito bonito de belezas raras. As praias, as lagoas 
são lindas, né? (Professora Esmeralda). 
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Pontos positivos... deixa ver... a geografia que é belíssima,  
Alagoas tem um povo alegre, a cultura popular é forte... bom 
acho  que é só isso, não tem mais nada de positivo, não 
(risos) (Professora Turmalina). 
 
Alagoas é um lugar muito bonito... Acho que o mais bonito do 
Nordeste (Professora Jade). 

 

 

As respostas “praia” e “bonita” consistem nos elementos figurativos ou 

núcleo central gerador de significação e organizador da representação social das 

professoras sobre Alagoas. As belezas naturais são, portanto, o que mobilizam a 

organização das respostas representativas posicionadas como elementos do núcleo 

central e periférico.  

Assim, os contrastes e até contradições co-existem como conteúdos 

do sistema periférico caracterizado pela diversidade dos sujeitos que afirmam que o 

Estado de Alagoas é: “Terra dos Marechais, boa, aconchegante, acolhedora, 

cultura, turismo, discriminada, atrasada, corrupto, pobre, violenta”.  

Mas como as professoras construíram essa representação social 

sobre Alagoas? Onde encontra-se a gênese desse pensamento coletivo aceito 

consensualmente? 

As representações sociais são constituídas de opiniões, crenças, 

atitudes, onde as ideologias exercem fortemente um papel na orientação das 

comunicações e formação de condutas para construção social da realidade, e desse 

modo, a história do Estado se inscreve na memória coletiva. 

O território ao qual se referem as docentes é aquele em que habitam: 

o do município de Maceió, uma região peninsular banhada pelo Oceano Atlântico e 

por um conjunto de canais e lagoas cuja descrição encontra-se registrada em 

lendas, em canções, em ensaios acadêmicos, na literatura, e nas publicações de 
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história. Uma obra marcante que trata desse aspecto é Canais e lagoas de autoria 

do historiador, militante esquerdista, Octávio Brandão, escrita originariamente nos 

idos de 1916 / 1917, e que marcou profundamente o imaginário social alagoano. É 

dessa obra que extraio o texto seguinte, que bem ilustra o seu conteúdo: 

 

E, por mais inculta, a alma que segue por elas [as lagoas 
Mundaú e Manguaba] esplende em emoções profundamente 
duradouras. Talvez nunca mais seus olhos se derramem pelas 
lagoas. Mas da sua memória não se varrerá jamais a visão 
prodigiosa daquelas paragens. É que há nelas a tristeza 
insondável do passado, a beleza incomparável do presente e 
a grandeza insuperável do futuro. De um modo comparativo, é 
pequena a região; umas dez léguas. Mas a pequenez na 
geografia não implica a pequenez na História. A região das 
lagoas é como uma Canaã magnífica. É como uma cochilda 
plena do ouro da fartura. É como uma flor insólita aflorando 
das ondas do oceano. É como um golfo de Corinto aberto aos 
desejos dos povos (BRANDÃO, 1999; p. 31).   

 

Assim, desde a invenção da Agricultura, a cerca de dez mil anos atrás, 

quando as pessoas passam a adotar o sedentarismo como modo de existência, o 

lugar habitado pelos humanos tem ocupado uma posição central na vida social dos 

grupos, de importância crescente: o povoado, a vila, a cidade, o Estado nacional. 

Alguns autores, inclusive, como Ibn Khaldoun (cf. LÉVY, 2003; p. 117), acreditam 

que a dialética da história reside nos conflitos entre os princípios nômade e 

sedentário, no conflito entre os espaços. 

Essa crença parece bem importante quando atentamos para o lugar 

do Estado territorial dentro do modo de produção capitalista: “O capitalismo só 

funciona graças ao Estado territorial, arrastando para as suas torres, graças à 

ciência e à técnica, os fluxos e signos do cosmo terreno” (LÉVY, 2003; p. 119). 

A caracterização política de Alagoas apresentada pelos professores do 

Ensino Fundamental, revela uma concepção conservadora da realidade social, 
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reproduzindo o modo como o Estado de Alagoas tem sido difundido na mídia 

(televisão, outdoors, rádio), tanto em propagandas do Governo do Estado quanto 

nos noticiários radiofônicos e televisivos. Essa visão dos docentes evidencia como 

as funções das representações orientam na comunicação e formação de condutas, 

o que sugere uma ideologia subjacente inversa à proposta pedagógica de Paulo 

Freire que busca a transformação do real e que o educando descubra o seu lugar 

histórico e social na sociedade em que vive. 

 

3.4.3 Objetivação e ancoragem: como se formam as          
representações 
 

Uma outra etapa fundamental na análise de uma representação social 

é o estudo dos processos de objetivação e de ancoragem que abrangem a sua 

elaboração e o seu funcionamento. Para o entendimento desses processos é 

importante ter em mente a seguinte observação desenvolvida por Moscovici (1961) 

sobre o aspecto cognitivo das representações:  

 

No pensamento (da criança e do adulto) intervêm, 
efetivamente, dois sistemas cognitivos: o sistema operatório 
(que procede às associações, inclusões, discriminações, 
deduções) e um metassistema (que controla, verifica, 
seleciona através de regras, lógicas ou não) que retrabalha a 
matéria produzida pelo primeiro (NÓBREGA, 2003; p. 65). 

 

 

De um lado, o conceito de objetivação visa a dar conta do processo de 

materialização de idéias dos sujeitos com respeito ao dado objeto da representação: 

“Fundamentalmente, a objetivação consiste em materializar as abstrações, 
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corporificar os pensamentos, tornar físico e visível o impalpável, enfim, transformar 

em objeto o que é representado” (Ibidem). 

O estudo da ancoragem de uma representação social, por sua vez, é, 

segundo Campos (2003; p. 34), 

 

o estudo dos processos sociais e cognitivos que sustentam 
viva a representação. Formulada desse modo, a ancoragem 
revela mais claramente o seu estatuto de processo 
fundamental, tornando o seu estudo não apenas importante, 
mas, sobretudo, necessário à compreensão do funcionamento 
de uma representação social.     
 

 

Examinando as representações sociais dos professores sobre Alagoas 

é objetivada através das “praias, do sol, terra dos Marechais, discriminada, 

atrasada, corrupto, pobre, violenta”. Essa objetivação é ideologicamente 

materializada através do discurso midiático e pela apropriação da informação, 

traduzida no senso comum e à experiência cotidiana dos sujeitos. 

 

Na representação dos professores a menção da violência, da pobreza 

e da corrupção sem a menção a agentes produtores desses efeitos aponta para 

uma concepção reificada e aistórica da sociedade alagoana, onde se mencionam os 

efeitos mas ocultam-se as causas ou os agentes produtores de tais efeitos.  

Mas afinal quais os processos sociais e cognitivos que dão 

sustentação à presença da violência, da pobreza e da corrupção nas 

representações sobre Alagoas? 

Esses elementos, sem dúvida, presentes na memória coletiva do 

senso comum, buscam traduzir um processo social que remonta às origens 

coloniais do Estado de Alagoas que vários autores buscam compreender através de 
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categorias como identidade cultural cabana (Lindoso, 2000), ethos conservador 

(Verçosa, 2001; Almeida, 1999), metamorfose das oligarquias (Tenório, 1997), 

cultura da violência (Vasconcelos, 2005). 

Os argumentos desses autores podem ser sintetizados da seguinte 

maneira: nos tempos de Colônia as relações de poder estabelecidas se 

desenvolveram em dois níveis: um vertical e um horizontal. O nível vertical refere-se 

ao âmbito no qual os donos do poder exercitaram e desenvolveram uma cultura de 

dominação e controle sobre a população constituída de índios, de negros e de 

mestiços escravizados e de brancos e mestiços livres pobres, segundo uma 

racionalidade na qual a violência, o familismo e o patrimonialismo eram naturais e 

tinham um caráter de legalidade; o nível horizontal refere-se ao nível no qual os 

conflitos se desdobravam entre grupos oligárquicos que se digladiavam na luta pela 

hegemonia política e que mobilizavam indivíduos dos segmentos de subordinados 

para combaterem e defenderem seus interesses. Nos tempos do Império esse 

mesmo tipo de racionalidade se mantém e se estende com a instituição do 

coronelismo, principalmente na região sertaneja, onde predominava a atividade 

pecuária de pastoreio.  

Com a abolição da escravatura e a Proclamação da República uma 

nova racionalidade política é proposta em âmbito nacional. No entanto essa nova 

racionalidade proposta se desdobrou de forma acentuadamente heterogênea nos 

vários Estados da Federação. Em Alagoas, por exemplo, vai predominar a força da 

tradição com a prevalência de uma racionalidade que se desdobra segundo 

parâmetros estabelecidos e cultivados em épocas remotas de Colônia e de Império, 

inclusive registrando-se a emergência, na primeira metade do século XX, do 

cangaço, de várias disputas oligárquicas de grupos ligados ao setor sucroalcooleiro, 
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às fazendas de gado e de um novo procedimento político-eleitoral que Barbosa 

Lima chama de neocoronelismo (cf. Almeida, 1999).  

Tendo em vista as considerações tecidas ao longo deste capítulo, 

percebe-se, portanto, que as escolhas, as decisões tomadas e as incursões 

empreendidas através do TALP revelaram possíveis trilhas e aspectos à primeira 

vista insuspeitados. Mostraram facetas do objeto cujos brilho e riqueza indicam a 

necessidade de novos ângulos de visão para que se atinja o âmago de sua beleza e 

do seu significado. É, então, com essa determinação que parto para a próxima 

etapa desta pesquisa, com a disposição de lançar mão de outros instrumentos 

capazes de desvelar/construir outros perfis do objeto para que enfim o alcance do 

melhor modo possível em sua plenitude e inteireza.  
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CAPÍTULO 4 

O QUE DIZEM OS MINERAIS 

 Coexistência paradoxal:  

natureza paradisíaca, deplorável condição humana 
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Durante a realização de atividades de campo na condição de 

observadora percebi que as professoras comumente polarizavam suas impressões 

a respeito de Alagoas ora a enaltecendo, ora a depreciando, reportando-me, então, 

à célebre frase do historiador Dirceu Lindoso (2005): “Alagoas é o que se ama e 

dói”. Mediante essa constatação, da ocorrência de sentimentos ambivalentes, fiz 

uso de técnicas de aplicação administradas de modo que permitissem às docentes 

enumerar aspectos positivos ou negativos de Alagoas. 

As respostas apresentadas nas entrevistas revelam que as 

professoras estruturam suas representações sobre Alagoas balizadas por dois 

pontos: primeiro chamam a atenção para as belezas naturais de Alagoas, dando 

ênfase à natureza física do território, para logo depois revelar uma atitude bastante 

depreciativa sobre o Estado no que diz respeito ao exercício do poder público e às 

condições de vida da população, constado em alguns dos depoimentos:  

 
Quanto aos negativos [pausa] ah, tem demais! A falta de 
interesse do governo pelo ensino público e por tudo, a justiça 
que valoriza mais os endinheirados e ricos. Acho horrorosa 
essa reforma agrária que não se realiza e a gente fica sujeita 
a invasões. E também a sujeira das praças, a desorganização 
da cidade... Mas é melhor eu parar de falar, é melhor cobrir 
certas coisas porque a gente ama essa nossa terra e não 
devemos passar essa imagem negativa pra ninguém 
(Professora Turmalina). 
 

 
Como todo lugar, Alagoas tem pontos positivos e negativos, 
mas na balança acho que pesa mais os negativos, porque de 
positivo só tem as belezas naturais e mais nada.                   
(Professora Ágata). 

 
 



 

 

138

Notadamente, a representação desenvolvida sobre Alagoas, 

manifesta-se com conotações valorativas, sempre comparando características que 

elas acreditam ser peculiares a esse Estado em vista do que as entrevistadas 

supõem que exista em outras partes do Brasil: 

 

Eu acho sim... [pausa] não vou dizer que não acho... Paraíba, 
Pernambuco e Ceará são Estados que estão muito além de 
Alagoas, tanto na parte econômica como social, política e 
cultural, então eles são melhores, eu acho que são 
(Professora Turmalina). 
 

 
 

Na Paraíba, por exemplo, se dá muito mais valor à formação. 
Mas aqui em Alagoas se dá valor a aparência. Têm uma 
pompa sem conteúdo as coisas em Alagoas. Aqui não se tem 
amor à terra. Na escola a gente não ensina a se admirar a 
natureza. No Ceará, em Pernambuco, até mesmo Sergipe são 
Estados nos quais as relações estão mais modernizadas. Eu 
nem conheço Sergipe, mas imagino que tem um sistema mais 
definido do que aqui. Lá deve ter mais espaços sociais. E não 
tem essa história tão forte de que só tem valor quem tem 
poder. Os professores dos outros Estados devem ser mais 
bem preparados também [pausa] Não sei. [reticência] Eu acho 
(Professora Ametista). 

 

 

Está presente nas representações das professoras entrevistadas a 

idéia de que o Estado de Alagoas é administrativamente inoperante, omisso e 

corrupto:  

 

Os pontos negativos são inúmeros: a desigualdade, a pobreza 
que é demais, a roubalheira dos políticos e dos poderosos, a 
sujeira nas ruas da cidade, os esgotos, os ratos, a violência, 
que também é grande, o crime organizado.[tom indeciso, não 
incisivo] (Professora Esmeralda). 
                   
 Mas tem também uma pobreza muito visível nas ruas 
(pausa)...  Tem também violência e morte que dá na canela e 
corrupção nem se fala. E o que é pior: ninguém faz nada 
(Professora Ametista). 
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Não promovendo a educação pública, não assume seu papel, 

penalizando os alagoanos que freqüentam a escola pública em busca de concretizar 

seus sonhos de galgar posições de melhor status e de maior prestígio social; 

através da manipulação do aparelho jurídico, frustram aqueles que recorrem aos 

tribunais em busca da defesa de seus direitos constitucionais nos conflitos em que 

estão envolvidos os poderosos de Alagoas; não promovendo a reforma agrária 

deixam a população à mercê dos abusos dos sem-terra. As professoras, entretanto, 

são unânimes em ressaltar as belezas naturais do Estado. 

Ao responderem como apresentariam o Estado de Alagoas para 

alguém que não o conhece, expressam mais uma vez e de forma mais contundente 

seus sentimentos de orgulho ao tratar do aspecto físico-geográfico ou territorial do 

Estado, mas ao mesmo tempo uma atitude fortemente recriminatória quando se 

trata de avaliação de suas instituições sociais, do poder público e das condições 

sociais de sobrevivência, como pode ser observado nos depoimentos a seguir, bem 

representativo do pensamento compartilhado pelas professoras: 

 
 
Em Alagoas não tem emprego, tem escravidão. Não tem 
desenvolvimento, nem educação, só temos faz de conta...tá 
tudo sucateado. E ninguém tem pena, fica Alagoas sem 
alternativa, sem saída. Agora, é um lugar muito bonito, de 
belezas raras, parece um paraíso (Professora Esmeralda). 

 

 

Como se vê, a tendência ao enaltecimento e à depreciação aparece 

como um sistema de referência a partir do qual as professoras constroem suas 

representações sociais sobre o Estado. A tendência à exaltação tem sempre como 

eixo uma menção aos aspectos físicos e geográficos da base territorial, enquanto a 

tendência à depreciação baliza-se pelos desmandos e pelas omissões do poder de 
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comando, ou seja, de sua sociedade política ou de sua organização político-

administrativa. 

 

4.1 Violência em Alagoas: “aqui matar é normal” 

 

Os discursos das professoras destacam a atuação do poder público 

que se isenta de suas obrigações, que pouco ou nada faz em benefícios dos 

pobres, que pouco ou nada faz para implementar medidas concretas de combate à 

impunidade ou que visem à interdição da violência.  

O relato da professora Jade, a seguir, é significativo para o 

entendimento de como isso se processa, segundo a visão dos professores das 

séries iniciais do Ensino Fundamental de Maceió: 

 

Acho que o que mais representa Alagoas, além das belezas 
naturais, é a violência. Aqui em Alagoas, matar é normal. É a 
cultura; há uma cultura que faz isso ser normal, é a cultura dos 
poderosos que prevalece. Aqui vale quem tem mais e quem 
tem mais usa de violência. Veja um exemplo: quando fui me 
apresentar em uma escola aqui, a primeira pergunta que a 
diretora me fez foi, de quem você é filha... Mas em Minas, 
quando fui me apresentar numa escola lá, a diretora me 
perguntou qual a experiência que eu tinha. Ta vendo que 
diferença! Nem em Aracajú, que também é pequena, eu acho 
que isso aconteça. É o jeito de ser de Alagoas... a gente tem 
que se acostumar (Professora Jade). 
 
 

                           Infelizmente a coisa mais marcante da minha querida Alagoas 
é a violência. Até os meninos aqui na escola já chegam 
violentos. Qualquer coisinha, já querem brigar, puxar 
canivete... é uma loucura pra acalmar os nervos. A violência 
se tornou a principal notícia de Alagoas (Professora Topázio). 
 

 
 

Alagoas é um Estado que tem o crime organizado, o crime de 
vingança, que parte dos próprios que deveriam dar exemplos. 
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E toda população fica sem fazer nada, então são  cúmplices. 
(Professora Ágata). 

                           O Estado de Alagoas é muito violento. O alagoano tem fama 
de violento e não é por acaso. Principalmente os que têm 
dinheiro e poder. Eu acho assim... como se já fizesse parte do 
jeito de Alagoas ser (Professora Granada). 
  

                           
 

Em Alagoas, o que tem preço é a morte. Não é a vida que possui um 

valor: a vida é uma mercadoria que tem valor de troca, uma demanda cuja cotação 

no mercado avalia, divulga seus diferentes custos nas publicidades em jornal de 

grande circulação: 

 
A coisa que mais representa Alagoas é o crime por 
encomenda. Até no jornal já saiu a lista de preço dos 
matadores... você viu isso? Cada crime tem um preço 
diferente. E isso sai como notícia de jornal como se fosse um 
outro serviço qualquer que se anuncia (Professora Safira). 

 
Em Alagoas tem muita violência. A violência de mando, de 
quem paga e manda matar. Eu acho que o governo sabe 
disso e dá cobertura. Os políticos daqui são os primeiros a 
mandar matar ou dar surra em quem desagrada. Todo mundo 
sabe, todo mundo fica calado e a gente vai vivendo como se a 
violência, a agressividade não fosse nada. Acho que a gente 
termina se acostumando, né não? (Professora Rubi). 

 

 

O conteúdo dessas entrevistas expressa bem o pensamento 

compartilhado pelas professoras segundo o qual em Alagoas existe uma cultura da 

violência. A esse respeito é oportuno, neste momento, tecer algumas considerações 

em torno da noção de violência e de cultura da violência em uma perspectiva mais 

teórica para melhor compreender os discursos produzidos. 

Na literatura especializada, alguns autores como Candau (1999) e 

Michaud (1989) tendem a caracterizar a violência como uma ação direta ou indireta 
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de natureza física ou simbólica (psicológica ou ética) na qual uma pessoa ou um 

grupo causa danos a uma outra pessoa ou a um outro grupo. 

Já outros autores, como Bobbio et.al (1991), dos quais sigo a 

orientação, balizam o termo violência à intervenção física direta ou indireta de um 

indivíduo ou de um grupo contra a integridade física de um outro indivíduo ou de um 

outro grupo: “A violência é a alteração danosa do estado físico de indivíduos ou 

grupos” (idem; p. 1292). E adotam o termo poder para se referir a qualquer 

intervenção que visa à mudança da conduta do indivíduo ou grupo dotada de 

qualquer vontade própria: “O poder muda a vontade do outro” (idem). Assim, nessa 

acepção, a violência é um dos possíveis recursos empregados pelo poder. 

A distinção entre violência e poder tem a vantagem de permitir uma 

análise mais fina das relações assimétricas. Segundo Bobbio et.al (idem), o uso 

indiscriminado do termo violência para designar todas as relações de poder, 

inclusive a coerção e a manipulação, que se situam além das intervenções físicas, 

“produz o grave erro de colocar, na mesma categoria, relações que são muito 

diversas entre si pelos caracteres estruturais, pelas funções e pelos efeitos 

conseqüentemente produzindo mais confusão do que clareza” (ibidem).   

No poder coercitivo baseado em sanções físicas, como observa 

Bobbio et.al (idem) a violência intervém sob a forma de punição quando a ameaça 

não conseguiu a finalidade desejada. Dessa maneira convém distinguir entre 

violência em ato e ameaça de violência:  

 

A eficácia de uma ameaça depende, de fato, de um lado, do 
grau de sofrimento que pode ocasionar o interventor físico no 
ameaçado e, de outro lado, o grau de sua credibilidade. A 
credibilidade de uma ameaça depende, por sua vez, de o 
ameaçado reconhecer que aquele que faz a ameaça, possui 
meios para efetuá-la, além de estar realmente determinado a 
fazê-lo (ibidem; p. 1293). 



 

 

143

A noção de cultura de violência, por seu turno, tem sido proposta por 

Birman (1994) a fim de caracterizar uma dinâmica social na qual “a violência 

concreta perpassa a totalidade do tecido social, com transgressões grosseiras da 

ordem simbólica e na absoluta impunidade, se materializando de diferentes 

maneiras conforme a diversidade dos grupos sociais” (idem; p. 183).  

A respeito da vida em um ambiente de violência institucionalizada, da 

cultura da violência, vale a pena lembrar a observação de Birman (idem) para a 

compreensão do sentimento de aniquilamento e de coisificação do sujeito que 

invade de modo generalizado a todos:  

 

(...) quando a ordem social passa a naturalizar a convivência 
com a morte em estado bruto, com a fome em proporções 
aterradoras, com o abandono de crianças, com a pilhagem do 
outro para sempre levar a melhor, não nos inserimos mais no 
universo do reconhecimento recíproco e do confronto onde se 
reconhece a existência de diferenças legítimas, mas no 
registro do aniquilamento. (ibidem; pp.183-84). 

 

 

A violência em Alagoas, entretanto, tem algumas características 

próprias, que não aparece apenas associada à delinqüência ou é promovida pelas 

camadas mais pobres da população. Isso aparece explicitamente articulado nas 

respostas das professoras quando pergunto como elas descreveriam Alagoas para 

alguém que não conhece o Estado: 

 

Ah, e tem muita violência... essa violência diferente... Sabe 
como é que é: feita por quem teve educação, tem carro novo e 
faz parte de família poderosa. Aqui é preciso ter cuidado com 
isso... ontem, saí com minha filha. Quando ela foi atravessar a 
rua, meu marido teve medo e acenou para o carro, pedindo 
que diminuísse a velocidade, sabe o que o motorista fez? deu 
uma banana, aí meu marido retribuiu. Eu disse a ele que 
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tivesse cuidado, porque pra ele puxar uma arma não custa 
nada. Em Alagoas é assim (Professora Jade). 
 
 

Desse modo, a violência em Alagoas é caracterizada como uma 

violência particularizada principalmente produzida por indivíduos ligados às elites do 

Estado, que a promovem porque têm certeza da impunidade:    

 

A violência vai ser sempre a principal característica de 
Alagoas. Sabe por quê? Porque os mais violentos são os mais 
ricos e eles sabem que têm proteção do governo e da própria 
polícia. Matar uma pessoa, quer dizer... um inimigo... é como 
matar um cachorro, não dá em nada, fica tudo por isso mesmo 
(Professora Topázio). 
             
 
A violência aqui é diferente. Alagoas é vingativa, faz acerto de 
contas, é violência de famílias, de poderosos. Não é uma 
violência assim... quer dizer... como Rio ou São Paulo, é uma 
violência particular, de vingança, de acerto de contas. Os 
livros mais antigos de história pode até falar isso (Professora 
Granada). 

 
 

O alagoano é violento, não sei... acho que é por natureza ou é 
pela impunidade. Aqui ninguém tem medo de nada. Quem 
pratica violência não tem medo e ainda se sente confortável. 
O rico porque sabe que nada vai lhe acontecer, que terá 
cobertura das autoridades e o pobre sabe que é errado, mas é 
o jeito que encontrou de sobreviver (Professora Ágata). 

 

 

A violência em Alagoas é, então, na visão das docentes, uma violência 

diferente, uma violência que tem contornos “de vingança, de acerto de contas”. Essa 

visão compartilhada pela professoras do Ensino Fundamental de Maceió coincide 

com aquela de um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

Humanos, citado em um estudo acerca das representações sociais sobre a violência 

em Alagoas por Vasconcelos (2005; p.85):  
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O que caracteriza a violência de Alagoas são dois fatores: 
primeiro é a violência que atinge basicamente pessoas 
excluídas e carentes de direitos básicos (...). Muitas e muitas 
vezes as pessoas ao reclamarem o direito trabalhista, são 
seqüestradas, são levadas para um outro lugar onde são 
forçadas a confessar que não têm o direito, são levadas a 
cartórios e lá são obrigadas a assinar escrituras públicas 
desonerando o empregador. Isso existe. E outros são 
assassinatos mesmo. Outro fator é a violência política. Essa é 
bem caracterizadora. Aquela violência que decorre da prática 
bestial de se lavar a tal da honra com o sangue de outra 
pessoa. Ou seja, a quebra da ética, entre aspas, nas relações 
político-eleitorais, é reparada com sangue. Isso é histórico no 
Estado e é absolutamente atual. (...) Ainda se utiliza da 
violência para chegar e se manter no poder. E aí a 
convivência da violência com o poder é muito próxima (...) É a 
violência servindo para viabilizar o acesso ao poder público, 
ao poder estatal e para garantir a manutenção do poder 
estatal. Controle dos feudos. (...) Isso é fato, é uma 
peculiaridade.  

 
 

Portanto, a violência política em Alagoas não se produz e reproduz ao 

acaso, mas tem uma racionalidade subjacente: a da vingança, a da acumulação e 

da preservação do poder estatal e do poder econômico. Essa consideração 

confirma e reforça a tese de Costa, segundo a qual “toda violência tem, inicialmente, 

origem na razão e não na manifestação desordenada do instinto” (COSTA; 1986, p. 

30). 

 

 

4.2 A cultura da violência nas artimanhas do poder 

 

O Estado de Alagoas já nasceu violento. Os índios daqui 
sempre foram mais selvagens do que os de outra parte do 
Brasil, desde os primeiros tempos. Veja também que os sem-
terra de Alagoas hoje são os mais arruaceiros, os que mais 
criam problemas para as autoridades (Professora Ágata). 
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Eu acho que a história de Alagoas deve estar contaminada de 
casos de violência, de sangue, de confusão. Já faz parte da 
nossa vivência, da nossa história. (Professora Esmeralda). 

 

 

Historicamente, no contexto dos conflitos sociais em Alagoas que 

datam de tempos remotos, a violência muitas vezes se apresentou como um 

recurso legítimo de se contrapor as insubmissões dos segmentos menos 

favorecidos da sociedade e de punição dos agentes sociais considerados culpados.  

Em diferentes momentos de produção econômica do país, ocorreram 

marcas trágicas da violência exercida pela soberania do poder contra os grupos 

dominados predominantes em cada época, desde os primórdios da colonização até 

o tempo presente, destacando-se os índios na defesa territorial contra os invasores 

portugueses, os negros na exploração escravagista da expansão canavieira, etc. 

Os índios Caetés sentiram os efeitos da fúria do Governo português 

quando a eles foi atribuído o assassinato do Bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, 

após o naufrágio na costa alagoana; 

Calabar foi esquartejado e teve seus membros expostos em praça 

pública após ser julgado traidor no período da ocupação holandesa;  

O quilombo dos Palmares foi exterminado pelas forças 

governamentais e o seu líder, Zumbi dos Palmares, teve a cabeça decepada e 

também exibida para servir de exemplo aos que ousassem desobedecer a ordem 

estabelecida.  

Ainda nos dias atuais não raro se pode presenciar situações de 

correção pública impostas pela polícia aos chamados delinqüentes, como a querer 

dizer que na sociedade alagoana é preciso tornar pública a violência para impedir 

que se torne pública a insubmissão (cf. ARAÚJO, 2005). 
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Entretanto esses fatos foram registrados nos livros didáticos para 

formação educacional dos brasileiros em território nacional, com a versão de que 

todas essas figuras históricas vítimas do poder, na verdade foram interpretados pela 

historiografia brasileira, como selvagens, bárbaros (índios), desertores, traidores 

(Calabar) da pátria.  

Certamente, tais acontecimentos encontram-se esquecidos nos 

arquivos entorpecidos da mente, na atualidade, embora gravados na memória 

coletiva que, escapando à vontade de cada um, reafirmam a caracterização da 

violência como especificidade da identidade fusional de Alagoas e seu povo, 

configurada na representação social.  

Analisando os depoimentos dos sujeitos da pesquisa e esses fatos à 

luz das condições históricas, podemos encontrar linhas que se entrelaçam num 

presente de discriminação e num passado escravocrata-colonial das Alagoas. A 

representação de Alagoas hegemônica na literatura especializada contemporânea 

tem se estruturado a partir de uma visão da predominância no Estado de uma 

sociedade política arcaica cujo funcionamento se processa em função da classe 

dominante. 

Outra característica peculiar da cultura da violência em Alagoas, diz 

respeito às práticas de seqüestro que, curiosamente as vítimas são quase em sua 

totalidade de classe média; os representantes do poder político ou econômico local 

são poupados, conforme podem ser constatados os noticiários veiculados na 

imprensa escrita ou televisiva, embora o jornalismo não ressalte esse aspecto 

político ou econômico como critério de escolha da vítima para os seqüestradores. 

Os seqüestradores não têm como alvo de suas ações, os detentores 

de poder e riqueza porque, de alguma forma, sabem que provavelmente serão  
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liquidados caso obtenham êxito. Assim, na leitura dos criminosos ou 

seqüestradores, prevalece para eles a lógica da lei de preservação da força, pois 

violar a máxima do poder equivale a irracionalmente encomendar seu próprio 

extermínio, assinando antecipadamente sua sentença de morte ou de punição. 

No silenciado pacto de acordo entre criminosos e poder local, resta 

como alvo das ações de seqüestro, a classe média de Alagoas, em regra relegada 

ao império do desamparo, absolutamente destituída de poder social capaz de 

mobilizar os aparelhos repressivos policial ou judicial a favor de proteção ou de 

justiça.   

 

 

4.3 Valentia e orgulho: o reverso da moeda da vergonha 

 

As entrevistas evidenciam uma relação de assimetria entre duas 

proporções avaliadas com significações antagônicas e posicionadas nas 

extremidades de uma escala de valores. Observa-se que a violência está para a 

vergonha, assim como a valentia está para o orgulho.  

A vergonha do alagoano caracterizado como violento, em 

circunstâncias específicas, pode ser revertida numa atribuição de valor 

diametralmente oposta: o orgulho da valentia do alagoano. A valentia é a afirmação 

de si na negação da violência. A violência é re-significada como valentia nesse 

contexto. Ou seja, somente através desta última e com a utilização da mesma, 

torna-se possível sobrepor-se e assegurar a vida com a valentia. Ela extingue o 

valor de negatividade do que antes era violência, suplantando-a na positividade, o 
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que permite a mutação da vergonha em orgulho, como ricamente é revelado na fala 

da professora Ametista: 

Já tive orgulho sim... Gosto quando os outros fazem 
brincadeira dizendo que tem medo da gente... acho bom que 
pensem que a gente não é besta, porque já somos pequenos, 
já somos analfabetos, então eu gosto que achem que somos 
valentes...eu achei engraçado dizerem que Fernandinho Beira 
Mar teve medo de vir pra Alagoas... eu acho que teve mesmo 
e eu tenho um certo orgulho disso, mesmo sabendo que deve 
ser errado... Parece que a relação de Alagoas com o Brasil é 
semelhante a relação de uma pessoa com o sapato. 
Pense...nós somos o sapato. Há uma pequenez em todos os 
sentidos, aí na valentia a gente ganha e ninguém brinque com 
alagoano, não (Professora Ametista). 

 

 

Como interpretam os alagoanos em seu imaginário, o grande e 

periculoso bandido, Fernandinho Beira-mar, ficou atemorizado quando soube do seu 

novo destino de mudança presidiária, onde teria a valentia do alagoano como 

confronto à sua violência.  

O fato de Alagoas ter sido escolhida como lugar para encarcerar o 

bandido mais temido do país, aquele que todos os demais Estados da Federação se 

recusaram a aprisioná-lo pela alta periculosidade que lhe é atribuída, transformou-

se em motivo de orgulho para o alagoano a presença do bandido em seu território. 

A idéia é que em Alagoas, é Fernandinho quem tem motivos para ter medo, porque 

“com alagoano não se brinca, aqui a gente também tem bandido para encará-lo, e 

ele que se cuide” (profa Ametista). 

E mais ainda, a representação elaborada a respeito da valentia é 

esplendidamente metaforizada logo em seguida, no discurso da entrevistada, com a 

analogia: “a relação de Alagoas com o Brasil é semelhante à relação de uma 

pessoa com o sapato”. Alagoas é reduzido a uma presumível insignificância tal 

como a ninharia do valor atribuído ao sapato. Como o sapato não é imprescindível à 
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existência humana, viver não pressupõe a existência do sapato. Ainda que na sua 

nulidade, ocupando o vazio na condição de nadificação, uma vez adquirida 

existência, o sapato passa a ser objeto de significação e finalidade. De modo 

semelhante, com todas as atribuições negativas que caracterizam a identidade de 

Alagoas, esse pequeno Estado, em toda sua inexpressividade, tornou-se necessário 

ao Brasil para resolver um dilema de encarceramento do maior bandido do país. 

Nesse sentido, o que era objeto de depreciação por sua pequenez moral da 

sociedade que envergonhava seus habitantes, transforma-se em objeto de orgulho 

e positividade. Assim como o homem na sua grandeza necessita que parte do seu 

corpo seja protegido e abrigado por um sapato contra as adversidades da natureza, 

este pequeno acessório torna-se valioso ao civilizado. 

Esse sentimento compensatório radicado na valentia também foi 

expresso quando da exibição nos cinemas de Maceió do filme de Guel Arraes, 

Lisbela e o prisioneiro. No momento em que o ator Marcos Nanini, intérprete do 

papel de matador e pistoleiro, faz a revelação: “Eu sou é alagoano, eu sou a besta 

fera das Alagoas”, grande parte da platéia alagoana reage euforicamente com gritos 

e aplausos fervorosos que simbolizam uma identificação e mesmo um orgulho 

daquele personagem que representa o sujeito que  nada teme, que expressa 

valentia e que mata sem nenhum escrúpulo. 

   

 

4.4 Corrupção: “parece que aqui não se salva ninguém” 

 

A corrupção tem sido um dos elementos mais relevantes nas 

representações dos professores expressos não só nas entrevistas, mas também no 
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TALP. Muitos desses professores chegam mesmo a atribuir essa corrupção a algo 

talvez inato ao povo alagoano.  

O povo alagoano, de modo geral, é corrupto... Ele não tem 
culpa, é quase como uma doença, ele tem assim... (pausa) 
como uma fraqueza moral... Quer dizer... tem pessoas boas, 
mas uns 80% da população é corrupta. Não são só os 
políticos, não. Se o alagoano tiver oportunidade, aí faz 
qualquer coisa... Nos outros lugares tem corrupção, mas aqui 
é muito mais (Professora Granada). 
 
 
Tem muita corrupção em Alagoas. Veja como é diferente da 
Bahia. Lá os políticos roubam mas fazem benefícios para o 
Estado. Aqui não... é só venha nós. Todos ficam de olhos 
fechados porque já se tornou natural. Veja quanta notícia de 
corrupção envolvendo Alagoas e o alagoano parece que nem 
se envergonha. Não duvido que ache até bonito... assim , é 
como se fosse prova de esperteza e tem gente que se orgulha 
disso (Professora Topázio). 
 
Os alagoanos não têm ética, não têm educação, são 
trapaceiros, tudo se resolve com jeitinho (Professora Ágata). 

 

 

Alguns historiadores e economistas alagoanos têm realizado estudos, 

nos quais destacam, também, a corrupção em Alagoas como algo que se justifica 

pela inoperância generalizada da justiça, pela ausência de uma política de combate 

à corrupção capaz de fazer com que os recursos desviados possam efetivamente 

ser aplicados nos seus objetivos propostos (cf. Lira, 2005). 

Quando indagados acerca de o que melhor representa Alagoas a 

mesma tendência oscilante de ufanismo no que diz respeito às belezas naturais e 

de indignação com relação ao exercício do poder público se mantém. Entretanto, 

novos elementos esclarecedores são revelados para que se compreenda melhor em 

que consiste essa atitude de recriminação e de depreciação das docentes com 

relação a Alagoas, como se pode ver nas respostas seguintes: 
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Alagoas é mais representado pela roubalheira e pela violência. 
A desonestidade termina cobrindo o que ela tem de bonito 
(Professora Jade). 

 
Alagoas é representada pelas belezas naturais que são 
muitas, mas é muito mais vista pela violência dos manda 
chuvas, que é demais, e pela desonestidade. O Brasil inteiro 
conhece Alagoas pelo que tem de ruim. Eu lamento, mas fazer 
o quê? (Professora Ametista). 

 
 

O que melhor representa Alagoas é o mar e a           
desonestidade... Parece que aqui não se salva ninguém.  É 
lugar de corrupção e violência (Professora Ametista).  

 

 

Ao dizer que “Alagoas é lugar de corrupção e violência e que aqui 

parece que não se salva ninguém”, a professora está revelando elementos 

preciosos para que se entenda a atitude recriminatória e depreciativa das docentes 

constatada inicialmente. Em primeiro lugar, a avaliação de que Alagoas é lugar de 

corrupção e violência revela que há tacitamente uma representação subjacente e 

implícita de o que deva ser um Estado. A representação de Estado ideal subjacente 

a essa da professora Turmalina, compartilhada pelas professoras entrevistadas é 

aquela de um Estado liberal pluralista como já mencionado no capítulo 2 deste 

trabalho.  

Segundo essa concepção, um Estado, deve ser uma instância que 

trabalhe em função dos direitos de todos os cidadãos com justiça. A atitude referida 

de desaprovação revelada pelas professoras surge ao fazerem a constatação de 

que o Estado de Alagoas foge do modelo ideal que eles têm de Estado. Isso sem 

dúvida esclarece por que as professoras consultadas nutrem um sentimento de 

pertença ambivalente com relação a Alagoas: ao mesmo tempo em que acreditam 

que são privilegiados por viverem em um Estado de uma beleza natural rara, 

revelam-se também aviltados pela corrupção e pela violência do poder em Alagoas. 
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Em segundo lugar, ao dizer que “parece que aqui ninguém se salva” a professora 

revela a crença em que a violência e a corrupção em Alagoas são estruturais e 

estruturantes do modo de ser e de agir não só da elite mas da grande maioria da 

população. 

As falas das entrevistadas mostraram que elas entendem a corrupção 

como uma disposição de agir fora da legalidade em troca de recompensa pessoal, 

não se referindo apenas ao funcionário público mas a toda a população.  

Para Bobbio et.al (1991), a corrupção refere-se ao uso ilegal do cargo 

público pelo burocrata ou pelo político visando à obtenção de benefícios privados; 

entretanto essa concepção não coincide inteiramente com aquela encontrada em 

Sousa et.al (1998; p. 143), segundo a qual “a corrupção pode ocorrer tanto nas 

atividades públicas quanto na da vida privada”. Então, como se vê, a significação de 

corrupção do senso comum das docentes assemelha-se àquela da ciência política, 

a saber, a da noção de uma ação desenvolvida na ilegalidade em benefício próprio. 

Bobbio et.al (idem; p. 292) distingue três tipos de corrupção: “o uso da 

recompensa escondida para mudar a seu favor o sentir de um funcionário público; o 

nepotismo, ou concessão de empregos ou contratos públicos baseada não no 

mérito, mas nas relações de parentela; o peculato por desvio de ou apropriação e 

destinação de fundos públicos ao uso privado”. 

Dentre as causas prováveis da corrupção Bobbio et.al (idem) levanta 

as seguintes hipóteses: a institucionalização de certas práticas nos setor público; a 

amplitude do setor público e o ritmo das mudanças sociais, visto que em ambientes 

institucionais flutuantes os comportamentos ilegais têm menos visibilidade; a cultura 

das elites e das massas.  
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Alguns autores, como Lira (2005), que abordam o tema da corrupção 

em Alagoas tendem a situá-la como um fenômeno atrelado à estrutura política 

oligárquica alagoana caracterizada pela conduta patrimonialista e pela prevalência 

das elites agrárias na condução do governo estadual desde a emancipação do 

Estado em 1817. Dentro do quadro teórico acima proposto por Bobbio et.al (idem), 

pode-se, portanto, apontar a corrupção em Alagoas nessa perspectiva e na 

perspectiva das docentes como um dado referente à cultura das elites e das 

massas. 

Na representação das entrevistadas sobre Alagoas, é construído o 

estereótipo de um Estado corrupto e violento. Esse olhar sobre o Estado é 

preponderante, o que leva o sujeito a atrelar-se a uma concepção inferiorizante dos 

alagoanos. 

Como se pode ver, os sujeitos da pesquisa produzem discursos 

bastante negativos acerca da cultura dos poder Estatal e econômico do setor 

sucroalcooleiro, passando a adotar como ideal o lugar do outro, bem expresso na 

frase: “é a cultura dos poderosos que prevalece”, e mais adiante acrescentando em 

comparações com cidades supostamente menos valorizadas: “Nem em Aracajú, 

que também é pequena, eu acho que isso acontece”.  

Certamente, Alagoas, como vários outros Estados brasileiros, 

apresenta violência e corrupção. Entretanto, nem todos esses Estados estruturam a 

representação que fazem de si mesmos através desses elementos. Contudo como 

tem sido analisado, as docentes afirmam, nos discursos e nas práticas, que Alagoas 

é violenta e corrupta. Para elas, a violência e a corrupção colam-se uma a outra 

como indissociáveis, e formam uma espécie de máscara que configura as faces de 
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Alagoas e de seus habitantes. Nessa lógica representacional quem mora em 

Alagoas é violento e corrupto porque, desde sempre, tem sido a marca das Alagoas. 

Essa representação indistinta e genérica, de certa forma, oculta as 

“outras” Alagoas possíveis, seja no presente, seja no passado e no futuro. É uma 

visão que a imobiliza, pois segundo ela o Estado de Alagoas é e só pode ser 

violento e corrupto, como expressam os relatos abaixo: 

 

A vida em Alagoas não vai mudar nunca. O Estado vai 
permanecer nos erros porque a maioria dos alagoanos não se 
importa com o que está acontecendo. Nem a classe alta, nem 
a classe baixa. Então esse problema da corrupção e da 
violência já faz parte (Professora Rubi). 
 
 
Aqui há uma corrupção generalizada, desde muito tempo. E 
Alagoas será assim pra sempre... (Professora Turmalina). 
 
 
Só existe uma alternativa para nós, alagoana: é se acostumar. 
A gente tem mesmo que se acostumar. Não adianta querer 
mudar o que não tem jeito (Professora Jade). 

 

 

Um outro aspecto que chama a atenção no discurso, acima, da 

professora Jade é quando diz “a gente tem que se acostumar”. Ao assim se 

expressar ela assume uma postura de conformismo diante da realidade que ela 

acredita ser injusta. Revela a crença em que nenhuma mudança é possível, e sente-

se dominada pelo niilismo e “sentimento de impotência e aniquilamento” (cf. 

BIRMAN, 1994), perde a visão de processo, de situacionalidade que é própria do 

movimento social histórico. A naturalização da violência e da corrupção leva a uma 

estagnação da sociedade, como se nada pudesse ser feito para romper essa 

situação que permeia as relações sociais. 
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E é nessa teia que se estrutura o complexo quadro das relações 

sociais, nas quais as professoras vão formando sua subjetividade, sua identidade, 

também de forma complexa, em e com um discurso que homogeneíza toda 

sociedade alagoana ou todos os membros dessa sociedade como corruptos e 

violentos. 

4.5 Mass mídia: paradoxo da (des)construção social? 

 

Os relatos das professoras mencionam uma “corrupção generalizada, 

que existe há muito tempo”. Essa crença pode ser resultante da articulação entre 

memória coletiva, registro histórico e discursos midiáticos, particularmente a 

questão do Impeachment, mobilizados nos meios de comunicação que 

constantemente anunciam desvios de recursos públicos e privilegiam as notícias 

sobre violência e corrupção em seus noticiários. 

Segundo Chaui (2003; p. 293), “a expressão comunicação de massa 

foi criada para se referir aos objetos tecnológicos capazes de transmitir a mesma 

informação para um público muito amplo, isto é, para a massa”. Nas últimas 

décadas do século XX tem se tornado cada vez mais evidente o poder pedagógico 

da mídia, o qual atua não apenas na transmissão de informações mas sobretudo na 

produção das subjetividades das pessoas, apresentando esquemas cognitivos e 

afetivos de explicação e percepção da realidade social, constituindo modelos 

inconscientes de percepção dos fatos, instituindo condutas e comportamentos 

sociais, definindo valores e modos padronizados de conceber a realidade. Como 

tem observado Guattari (1998), no âmbito da afetividade a influência dos meios de 

comunicação se dá principalmente através das publicidades, dos filmes, das 
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canções, das novelas, dos outdoors definindo modos inconscientes de desejar e de 

valorar o mundo em que vivemos. 

A cada dia se torna mais evidente a influência dos meios de 

comunicação de massa na disseminação de percepções e significados que se 

distribuem por todo o tecido social fornecendo elementos referenciais para a 

formação da opinião pública e para a construção das representações sociais dos 

sujeitos sobre os vários objetos que os afetam, sedimentando valores e crenças que 

norteiam e orientam as práticas sociais das pessoas. 

Nesta seção aponto alguns fatos destacados pela imprensa alagoana 

e nacional nos últimos anos que, a meu ver, estão relacionados à presença 

observada das categorias belezas naturais, violência, corrupção e pobreza na 

representação social das docentes entrevistadas sobre o Estado de Alagoas. 

O primeiro fato que destaco são as notícias sobre Alagoas veiculadas 

no início dos anos 90 da década passada por ocasião da eleição e do impeachment 

do presidente Collor, um político vinculado ao Estado de Alagoas. Durante o período 

de apuração das denúncias de corrupção do referido presidente um grande 

destaque foi dado pela mídia nacional (escrita e falada) aos problemas 

governamentais e do passado político e pessoal dele e de sua equipe de governo 

em uma linguagem carregada de ironia e de estereótipos sobre o Estado de 

Alagoas, extensiva a todos os alagoanos de um modo geral. Por exemplo, era 

comum o uso do verbo “alagoanar” ou “alagoar” com o sentido de corromper (cf. 

VEJA). Os fatos históricos, remotos e recentes enraízam-se no sistema de 

pensamento coletivo, evidenciado como os meios de comunicação de massa 

formam ideologias, valores sociais e influenciam na construção das representações 

sociais. 
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Ah, se eu fosse falar para alguém sobre Alagoas? Que só tem 
vez quem tem dinheiro e sobrenome. Que falta saúde pública 
e a educação ta capengando e que o dinheiro do povo, assim, 
dos impostos...ninguém sabe onde vai parar. E os jornais e a 
imprensa toda estão aí e não me deixam mentir, basta abrir 
um jornal ou assistir TV que a gente vê o que Alagoas é. 
(Professora Ágata). 

 

 

Nesse período também voltou à tona na mídia local e nacional as 

notícias acerca do Acordo dos Usineiros, relativo à isenção de impostos do setor 

sucroalcooleiro, um acordo firmado entre o então governado Collor e os usineiros do 

Estado, por muitos apontados como lesivo aos cofres públicos. 

Nos anos subseqüentes cria-se um movimento de recuperação da 

imagem do Estado apoiado na cultura popular do Estado (Coco Alagoano, 

Guerreiro, Filé), nas belezas naturais de Alagoas e no cultivo da memória de 

alagoanos “ilustres” (Graciliano Ramos, Nise da Silveira, Artur Ramos, Aurélio 

Buarque de Holanda, Djavan, Jorge de Lima, Ledo Ivo, Zumbi dos Palmares).  

Em 1997 um outro fato ganha um grande destaque na imprensa local: 

o caos administrativo instalado no Governo Suruagy, que havia tomado posse em 

1994. Eleito com cerca de 80% dos votos válidos, também em desagravo à corrente 

política de Collor, Divaldo Suruagy havia sido eleito como “salvador da pátria” capaz 

de sanar os problemas do Estado. Após um grande período de desgaste político, 

amplamente divulgado pela imprensa local e explorado pelos partidos de oposição, 

no qual o funcionalismo estadual contava nove folhas de pagamento em atraso, 

Suruagy renuncia ao Governo, sendo denunciado ao Ministério Público por 

corrupção no Escândalo das Letras. Por mais de um ano as manchetes sobre 

corrupção ocupam os jornais escritos e falados.  
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Em 1998 e 1999, dois fatos ganham destaque na imprensa local: a 

atuação da gangue fardada e o assassinato de Sílvio Vianna. A violência 

institucionalizada novamente ocupa as manchetes dos jornais. Em um estudo sobre 

a representação social sobre a violência em Alagoas pela imprensa jornalística 

estadual nos anos de 1998 e 1999, abrangendo os três jornais de circulação em 

todo o Estado, Vasconcelos (2005) obteve as porcentagens dos números de 

manchetes principais que tratam da violência em Alagoas com relação ao total de 

manchetes principais: (a) em 1998: Gazeta de Alagoas (47,21%); O Jornal 

(52,84%); Tribuna (63,25%); (b) em 1999: Gazeta de Alagoas (41,80%); O Jornal 

(57,46%); Tribuna (57,38%). Portanto, grosso modo, cerca da metade de todas as 

manchetes principais dos jornais de circulação em todo o Estado é sobre a violência 

em Alagoas. Vasconcelos (2005) também calcula que cerca de 90% dessas 

manchetes sobre a violência em Alagoas tratam da violência institucionalizada 

(política ou da polícia). Essa informação é bastante relevante quando se leva em 

consideração que muitos noticiários das rádios e das redes de televisão locais 

reproduzem as notícias jornalísticas da imprensa do Estado. 

Os abusos do poder político também presente na cultura local, pode 

se constatar a seguir na fala de uma das professoras a respeito da “Operação 

Gabiru” levada a cabo pela Polícia Federal em 2005 visando à prisão de cerca de 31 

pessoas dentre as quais prefeitos e ex-prefeitos de municípios alagoanos, 

empresários, funcionários públicos indiciados por desvio do dinheiro do FUNDEF 

destinado à merenda escolar: 

 

A Justiça Federal manteve a prisão preventiva de até 90 dias 
para 19 dos 31 presos pela Operação Gabiru, entre eles 
prefeitos, ex-prefeitos, empresários, funcionários da Caixa 
Econômica Federal, de prefeituras e agiotas. Os outros 12 
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acusados de pertencer à quadrilha que desviava dinheiro da 
saúde e do Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério) em Alagoas 
ganharam o direito de aguardar o julgamento em liberdade. 
Oito deles saíram carceragem da Polícia Federal já na manhã 
de ontem (26/5) (Do jornal O Globo, 27/5/2005). 
 
Se eu fosse falar de Alagoas para alguém que não conheço 
eu avisaria: tenha cuidado quando sair na rua, olhe para os 
lados e fique atento. Se não quiser ver miséria ande somente 
nessa faixa entre o início de Jaraguá e Ponta Verde [bairros 
predominatemente de classes média e alta]. Diria que tivesse 
cuidado com o que fala, porque estamos todos rodeados de 
gabirus, e aqueles que aparecem na TV são os mais 
descarados, mas aqui tem gabiru em toda parte, você nem 
pode se mexer (Professora Jade). 

 

 

Na literatura especializada que trata de questões econômicas e 

políticas é comum, também, essa linha de argumento da malversação dos recursos 

públicos como se pode ver nesta citação de um economista alagoano: 

 

Se não fosse o elevado índice de desvio de recursos 
verificados na história recente do Estado, teríamos criado um 
grande número de investimento na agricultura, na indústria, 
comércio de mercadorias e na prestação de serviços, capaz 
de gerar ocupações que garantissem aos chefes de família 
uma renda que fosse suficiente para atender suas 
necessidades básicas (LIRA, 2005; p. 45). 

 

 

A atitude de indignação das docentes revelada em sua representação 

de Alagoas é uma posição de insatisfação, sem dúvida, diante da constatação 

empírica da realidade alagoana que aparece também em discursos acadêmicos 

acerca da situação social e econômica do Estado: 

 

Alagoas está entre os Estados do Brasil que oferecem as 
piores condições de vida para a sua população segundo o 
IPEA em termos de Índice de Desenvolvimento Humano, 
dentre os 23 Estados pesquisados, ocupa o vigésimo quinto 
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lugar, ou seja, é o segundo Estado onde as condições de vida 
são as mais desfavoráveis para a sua população (idem; p. 46). 

 

 

E mais adiante o autor acrescenta que em Alagoas “a corrupção é o 

principal motivo gerador de um número muito expressivo de pessoas que são 

pobres ou miseráveis” (idem). 

Nos últimos oito anos do Governo, em meio às denúncias e notícias de 

violência e corrupção, a Secretaria de Comunicação do Estado de Alagoas tem 

investido esforços no combate à violência e à recuperação de vultos históricos 

(Zumbi dos Palmares e os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto). 

Recentemente, foram inaugurados em Maceió o Aeroporto Zumbi dos Palmares e o 

Memorial à República. Este último dedicado aos dois marechais alagoanos. 

Portanto, a crença em que Alagoas é um Estado violento e corrupto, 

faz parte da representação social da mídia local sobre Alagoas (cf. Vasconcelos, 

2005: Lira, 2005) e adquire condição naturalizante entre seus próprios moradores. 

 

4.6 Riqueza natural, desmandos políticos, pobreza social 

 

As entrevistas deixam bem claro que as professoras demonstram a 

percepção e o sentimento de pertencer a uma sociedade onde a pobreza é quase 

generalizada graças aos desvios de recursos, ou seja, à corrupção praticada pelo 

poder público e pela incapacidade de promoção pelo governo estadual de políticas 

públicas consistentes. Essa percepção das docentes sobre o Estado de Alagoas 

detectada nas entrevistas é elaborada como uma essência intrínseca da sociedade 
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alagoana, como algo que lhe pertence de um modo inexorável, sem nenhuma 

perspectiva de alteração. 

A caracterização de Alagoas como um Estado pobre, em dificuldades 

econômicas, está em conformidade com a literatura especializada produzida sobre o 

tema da atual situação econômica do Estado e suas perspectivas, como deixarei 

claro nos parágrafos seguintes.  

Ao lado dessa posição fortemente desfavorável no que diz respeito 

aos indicadores econômicos e sociais, Alagoas também apresenta uma difícil 

situação no tocante às relações entre gastos (rolagem da dívida, custeios e 

investimentos) e receitas. Além disso, enfrenta atualmente três difíceis problemas 

político-financeiros herdados dos governos anteriores: o Acordo dos Usineiros 

(gestão do ex-governador Fernando Collor), a luta pela anulação da operação das 

Letras Financeiras do Tesouro do Estado (última gestão do ex-governador Divaldo 

Suruagy), a liquidação extrajudicial do Banco do Estado de Alagoas (também da 

última gestão do ex-governador Divaldo Suruagy) (cf. Carvalho, 2005). 

 

 

4.7 INÉRCIA OU MUDANÇA: para que serve o ator social? 

 

Quando as professoras dizem que “Alagoas será assim pra sempre”, 

expressam o entendimento da impossibilidade de qualquer mudança, desacredita 

na realidade social como um processo histórico, manifesta sua visão de mundo 

estático, como forma de defesa para descartar de si mesma a responsabilidade de 

ser agente de mudança social. Da mesma forma, também atribuem a Alagoas uma 
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incapacidade de mudar, de superar seus erros, corroborando a frase que durante 

muito tempo circulou nos adesivos em automóveis e camisetas em Maceió:  

“errar é humano, permanecer no erro é alagoano”. 

 

É isso mesmo... Em Alagoas não temos a capacidade de 
superar os erros... A gente permanece nos erros (Professora 
Ametista). 
 
 
Em Alagoas nada muda. Sempre vai existir miséria e políticos 
desonestos e os coronéis que abusam de poder (Professora 
Ágata). 
 
 
É difícil imaginar que um dia Alagoas deixe de ser violenta. Tá 
no sangue do alagoano. Essa separação entre os da camada 
baixa e os da camada alta também vai sempre existir. Faz 
parte da nossa formação alagoana (Professora Granada). 
 
 
Desde que me entendo de gente que não vejo nada mudar em 
Alagoas... só se for pra pior. E olhe que eu já passei dos 50 
anos (Professora Rubi).  

 

 

Na representação das docentes sobre Alagoas a violência e a 

corrupção entram como elementos inexoráveis que põem em dúvida a historicidade 

da identidade do alagoano, atribuindo ao aspecto orgânico uma incapacidade inata 

de superar erros históricos, uma compreensão que certamente repercute de um 

modo nocivo na auto-estima dos alagoanos. 

Ora, se Alagoas é percebida e sentida pelos professores como uma 

realidade estática, aistórica, torna-se natural para os professores alagoanos que a 

esperança e as expectativas de mudança praticamente inexistam, porque não existe 

a compreensão de que são os sujeitos concretos, inseridos em suas realidades que 

as poderão tensionar com vistas às transformações.  



 

 

164

Partindo desse pressuposto, da impossibilidade da transformação da 

realidade alagoana, também pode ser compreendido o pessimismo encontrado nas 

falas das professoras, como bem expressa a professora Jade em seu depoimento:  

 

Para Alagoas melhorar teria que acabar e começar tudo de 
novo porque eu nem acredito que possa ir muito além, porque 
em todos os pontos, sem exceção, tem que melhorar, então... 
só acabando, né? (risos) (Professora Jade). 

 

O discurso da professora aludindo à falta de perspectiva histórica para 

Alagoas remete à opinião do escritor alagoano Graciliano Ramos, quando, 

confidencialmente, opinava sobre Alagoas ao escritor Ledo Ivo ironicamente que                        

                    Alagoas deveria ser um golfo, 

ou seja, que para Alagoas não havia solução possível, senão o desaparecimento do 

Estado do mapa permitido pela invasão do mar, que assim preencheria o espaço 

físico que geograficamente ele ocupa, formando um golfo: 

 

Quando eu lhe falava em Alagoas, ele, apertando um cigarro 
Selma (com cortiça) entre os dedos longos, dizia-me: “Aquilo 
daria um bom golfo”. Desejava que um cataclismo fizesse 
afundar todo o estado e navios navegassem sobre comarcas 
desaparecidas (IVO, 2005, p.235).   
 
 

 

A percepção das professoras faz rememorar a observação do célebre 

escritor, denotando um sentimento de negação do Estado. Aqui, mais uma vez se 

evidencia uma percepção de uma história pronta, determinista e imutável, negando 

a possibilidade da mobilização no sentido de compreender os problemas sociais 

para poder transformá-los através de estratégias politicamente maduras.  
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Continua ainda nessa linha de raciocínio a idéia de que a mudança 

não inclui o indivíduo como gerador da ação, como se uma transformação existisse 

na inércia, dependendo de um fator externo para impulsionar os sujeitos a produção 

do movimento social.  

Diferentemente da visão da professora Jade transcrita acima, a 

mudança social é viável para algumas das entrevistadas, mas ainda sem inclusão 

de si mesmas como responsáveis no processo de reversão, onde mais uma vez, a 

categoria docente se posiciona como espectadora do cenário histórico:          

 Alagoas é carente de tudo, mas as pessoas não fazem nada 
para melhorar o quadro. Os sindicatos não fazem nada, são 
inoperantes, os políticos também não se mexem e deixam 
tudo de mal a pior. Aí, o que a gente pode esperar? Nada, não 
é? (Professora Granada). 
 
 
Acho que o que mais falta em Alagoas é educação, paz e 
saúde para a população. Faz tempo que eu espero que algo 
aconteça para melhorar minha terra. (Professora Ágata). 
 
 
Ah, o que falta em Alagoas... falta educação, saúde, políticos 
melhores, honestos e gente que se mobilize para lutar pra 
superar as necessidades. As pessoas não fazem nada, aí dá 
nisso... falta tudo em Alagoas (Professora Ametista). 

 

 

Quando a professora Ametista diz que “falta gente que se mobilize 

para lutar pra superar as necessidades” ela reconhece que a realidade poderia ser 

diferente caso houvesse uma mobilização política, entretanto, ao aprofundar a 

entrevista, na verdade, percebo que se exime da sua condição de agente de 

construção dessa realidade que ela mesma acredita carregada de carências, dando 

a entender que a solução dos problemas seria da responsabilidade de “políticos 

honestos” e de outros sujeitos que devem lutar para suprir as “faltas” de Alagoas. 

Ela não se coloca, então, como membro ativo dessa sociedade, nem tampouco 
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como agente da história do seu Estado. Essa compreensão da professora Ametista 

foi compartilhada com quase a totalidade das entrevistadas, como se pode ver 

ainda nas falas seguintes: 

 

Meu Deus, falta tanta coisa! Faltam indústrias e empregos 
para os alagoanos. Falta educação, falta políticos decentes, 
falta honestidade, falta tranqüilidade... Até a população está 
violenta porque não tem educação doméstica. Os meninos, os 
meus alunos, são todos mal educados, não se sentam direito, 
chegam arrastando os pés. Os pais em casa não educam. 
Nas turmas de 50, só 10 são suportáveis, o resto... eu insisto 
em educá-los, mas não tem jeito, aliás não tem jeito pra 
Alagoas, infelizmente... (Professora Turmalina). 

 
 

Eu não vejo saída para cobrir as carências de Alagoas. Não 
vejo ninguém fazer nada para mudar. Entra ano e sai ano, 
entra governo e sai governo e a situação continua a mesma. 
Alagoas é terra sem governo, terreno de quem pode, de quem 
tem força e tem dinheiro. Acho que nada acontece em favor, e 
nada vai mudar nunca (Professora Jade). 

 

 

A postura fatalista das professoras constatada ao longo de todas as 

entrevistas com forte conteúdo passional, mas avesso ao aprofundamento teórico 

em busca de suas causas políticas e socioeconômicas, bem como a visão estática 

da sociedade alagoana remetem ao conceito de consciência ingênua introduzida por 

Freire em seus estudos acerca da relação entre educação e transformação social.  

Segundo esse educador, o primeiro estado da consciência é a 

intransitividade que   

 

resulta de um estreitamento no poder de captação da 
consciência. É uma escuridão a ver ou ouvir os desafios que 
estão mais além da órbita vegetativa do homem [ser humano]. 
Quanto mais se distancia da captação da realidade, mais se 
aproxima da captação mágica ou supersticiosa da realidade. 
(...) A consciência intransitiva responde a um desafio com 
ações mágicas porque a compreensão é mágica. Geralmente, 
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em todos nós existe algo de consciência mágica: o importante 
é superá-la” (FREIRE, 1979; p. 39). 
 
 

A superação desse estado de consciência para o estado de 

consciência ingênua pode se dar, segundo Freire (1979), automaticamente em 

decorrência de uma mudança na comunidade – em nível econômico, por exemplo – 

quando então o indivíduo é desafiado a se reposicionar, para a sua própria 

sobrevivência, frente às novas condições a ele impostas. 

A superação do estado de consciência ingênua, entretanto, segundo 

Freire, não acontece espontaneamente, mas “somente se dá com um processo 

educativo de conscientização. Esse passo exige um trabalho de promoção e 

critização” (idem). Dentre as características da consciência ingênua citadas por 

Freire (idem; p.40) destaco: (1) “não se aprofunda na causalidade do próprio fato. 

Suas conclusões são apressadas, superficiais”; (2) “tende a aceitar formas gregárias 

ou massificadoras de comportamento”; (3) “diz que a realidade é estática e não 

mutável”.  

Dentre as características da consciência crítica, ressalto (idem, p.41): 

(1) “anseio de profundidade na análise de problemas. Não se satisfaz com as 

aparências”; (2) “reconhece que a realidade é mutável; (3) “substitui situações ou 

explicações mágicas por princípios autênticos de causalidade. Procura verificar ou 

testar as descobertas. Está sempre disposta a revisões. É indagadora, investiga, 

força, choca. Face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o novo por 

ser novo, mas aceita-os na medida em que são válidos”; (4) “ama o diálogo, nutre-

se dele”. 

A propósito da possibilidade da passagem do estado de consciência 

intransitiva para o estado de consciência crítica, vale lembrar a renovação da 



 

 

168

concepção de história promovida por Marx no século XIX. Ao contrário de Hegel, 

que concebia o mundo como a realização da cultura, isto é, da objetivação do 

Espírito ou do Absoluto em um processo dialético no qual a Natureza se distingue 

do Espírito e é absorvida por este (cf. CHAUI, 2003), Karl Marx propõe que o mundo 

é uma realidade material – natureza e sociedade – onde os seres humanos 

encontram-se presentes e a respeito da qual podem construir juízos e sobre a qual 

podem atuar visando à sua transformação. 

Entretanto, o mundo onde as pessoas vivem e atuam compreende 

uma estrutura social, histórica e culturalmente estabelecida segundo os interesses 

prevalentes. Portanto qualquer movimento em direção à transformação social 

necessita partir da compreensão da estrutura social em sua complexidade:  

 

Se não a [estrutura social] entendemos em seu dinamismo e 
em sua estabilidade, não teremos dela uma visão crítica. 
Efetivamente, a mudança e a estabilidade, o dinamismo e o 
estático, constituem a estrutura social. Não há nenhuma 
estrutura que seja exclusivamente estática, como não há uma 
absolutamente dinâmica (FREIRE, 1979; p. 45). 

 

 

Desse modo, assumir a impossibilidade da mudança de uma estrutura 

social é uma visão acrítica da realidade. O agente social que assume a 

impossibilidade de mudança se justificando através do argumento da neutralidade 

política, na verdade ele se posiciona politicamente pela antimudança, a favor do 

status quo. O agente social, como diz Freire (1979; p. 49), “tem que fazer sua 

opção: ou adere à mudança que ocorre no sentido da verdadeira humanização do 

homem, de seu ser mais, ou fica a favor da permanência”. 

Dessa maneira, duas opções se abrem ao agente social: ou opta pela 

mudança ou opta pela permanência imóvel da estrutura social. A cada opção 
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corresponderão papéis, métodos e técnicas de ação distintas: “Se a opção do 

trabalhador social é pela antimudança, sua ação e seus métodos se orientarão no 

sentido de frear as transformações” (idem); a ele não interessa o desvelamento do 

mundo com aqueles com os quais trabalha, aderindo à racionalidade opressora 

marcada por uma práxis conservadora incentivadora da competitividade, do 

treinamento em destrezas necessárias ao aumento da produção, que nas atuais 

sociedades capitalistas são cada vez mais especializadas e delimitadoras do 

horizonte de compreensão do lugar social e histórico ocupado pelos oprimidos. 

Portanto, uma opção de práxis que referenda o status quo. Por outro lado, o 

trabalhador social que opta pela mudança adere ao projeto de desmistificação do 

mundo e se empenha com aqueles com quem trabalha na tarefa de desvelamento 

da racionalidade opressora, aderindo ao projeto de construção crítica de suas 

pertenças, de suas identidades coletivas (sociais ou culturais) (cf. FREIRE, 1979). 

 

 

4.8 A face oculta do que não brilha 

 

Como foi explicitado anteriormente, as representações sociais das 

professoras sobre Alagoas foram desvendadas como possuindo duas faces e dois 

momentos de construção: a face oculta e o momento da <<descontextualização 

normativa>>. Inicialmente foram analisadas as representações sociais mais 

espontaneamente manifestas porque geradas em condições de contextualização 

normativas: Alagoas é representada por suas belezas naturais (praias, linda, sol). 

Esse é o núcleo central produzido em contexto normativo que poderia fazer um 

pesquisador pouco experiente concluir sua trajetória de investigação.  
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Entretanto, conforme o quadro de respostas relativas ao TALP, 

apresentado em capítulo anterior e outras informações, discriminadas adiante, 

pode-se observar que, após os adjetivos positivos, as respostas de mais alto índice 

de freqüências, são as atribuições negativas relativas a Alagoas (pobre, violenta e 

corrupta).  Nesse sentido, o <<verdadeiro núcleo central>> (ABRIC, 2003b) que 

expõe o conteúdo essencial e oculto das representações, produzido na 

descontextualização normativa, somente tornou-se acessado através de 

circunstâncias especiais, que a partir desse momento torna-se explicável. 

As pistas e indícios para compreender e explicar o verdadeiro núcleo 

central surgiram na manifestação de conteúdos como: (1) os elementos simbólicos; 

(2) expressões não-verbais (silêncios, hesitações, gestos); (3) manifestações 

emocionais (medo, insegurança); (4) entrevistadas declararam que haviam 

desabafado e não realizado efetivamente uma entrevista; (5) atitudes de 

desconfiança em relação ao gravador e afirmações opostas ao conteúdo relatado 

após ter sido desligado o aparelho; (6) a abundância de respostas inicialmente 

positivas em relação a Alagoas revelando apenas no final das entrevistas os 

conteúdos contranormativos; (7) a representação de conteúdos normativos em dois 

tempos: no início da entrevista com representações positivas, intercalados com 

conteúdos “desviantes” e finalização da entrevista com afirmações de retificação ou 

de retorno a posição inicialmente normativa. 

O meu confronto com a abundância de informações negativas e 

opostas fornecidas pelas entrevistadas em relação ao objeto de pesquisa em 

condições diferenciadas e caracterizadas pelos indícios acima descritos me 

impulsionou ao aprofundamento na investigação desses vestígios para atingir um 

nível além do aparente. 
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Desse modo, o conteúdo do <<verdadeiro núcleo central>> 

encontrado na construção das representações sociais dos sujeitos da pesquisa, 

revela-se substancialmente diferenciado do núcleo analisado no primeiro momento 

como destacarei a seguir. 

Neste capítulo, encontram-se acima analisadas as representações 

sociais articuladas a conceitos teóricos que vão explicar o <<verdadeiro núcleo 

central>> constituído dos elementos: violência, corrupção e pobreza. Os testes de 

associação livre de palavras, assim como as entrevistas demonstram a construção 

de uma forte representação social contranormativa sobre Alagoas. 

Aparecem de modo constante as respostas negativas sobre Alagoas, 

coincidindo, de forma idêntica, com as respostas relativas a ser alagoano: violento, 

corrupto e pobre. Isso implica numa fusão entre o sujeito ser alagoano e o objeto 

Alagoas.  

Teoricamente coerente, e emocionalmente não consciente para o 

entrevistado, essa trama cognitiva atrelada, explicita a representação “discriminado” 

estabelecendo um vínculo entre os três: Alagoas, ser alagoano, e ser professor de 

história de Alagoas. O entrevistado se reconhece como discriminado mantendo um 

movimento de afastamento em relação a Alagoas e a ser alagoano que são 

caracterizados como violentos, corruptos e pobres. Ser discriminado como 

característica comum aos três, os assemelha e os distancia, movimento típico do 

Ego em relação ao Alter, não percebendo o entrevistado, que a atribuição dessa 

mesma representação a todos, definitivamente os aprisionam em conjunto. 

Isso implica uma articulação entre o modo de construção da própria 

identidade do professor com a sua prática educativa que tenta ocultar dos 

estudantes o lado de Alagoas que ele mesmo, como mecanismo de autoproteção, 
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evita enfrentar ou percebe como estático ou imutável, como ilustram as falas a 

seguir: 

 

Na escola a gente tenta dourar a pílula, porque a vida dos 
alunos já não é fácil e não adianta aumentar os problemas 
falando neles. É melhor esquecer, deixar pra lá (Professora 
Turmalina). 

 
 

Minha idéia era trabalhar a identidade e a auto-estima, então 
fiz um painel com o nome de cada aluno pra eles completarem 
com suas características e não deixei que colocassem nada 
negativo (Professora Topázio). 

 
Como cidadã eu acho que não posso falar para meus alunos 
dos pontos negativos da nossa terra. Acho que precisa 
mostrar para os alunos o que Alagoas tem pra dar (Professora 
Turqueza). 

 
 

Eu não falo dos pontos negativos de Alagoas para os meus 
alunos porque eu acho que é preciso criar uma consciência 
positiva nas crianças. As crianças não devem ouvir 
comentários negativos sobre Alagoas, eu prefiro que eles 
pensem que tá tudo bem Se eles trazem algum problema, eu 
tento disfarçar e sair do assunto (Professora Ametista). 

 

 

Vê-se, portanto, que ao se posicionarem em sua prática educativa a 

favor da ocultação da face opaca do Estado de Alagoas, que não brilha, na verdade 

as professoras encontram no discurso de proteção e busca de construção de uma 

identidade positiva para os educandos um modo de se resguardar, de conciliar 

confortavelmente sua percepção negativa com a sua crença na impossibilidade de 

transformação social. 

 

   

4.9 Ser alagoano: uma identidade ambivalente 
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Autores como Tap e Lipiansky (cf. Santos, 1998), do campo da 

Psicologia Social, têm definido identidade coletiva como as pertenças de um sujeito 

com respeito às etnias, às religiões, aos gêneros, às sexualidades, aos Estados, às 

afiliações ideológicas, a clubes esportivos, às classes sociais, aos status e papéis 

sociais. Hall (2000), por sua vez, tem chamado a atenção para a influência das 

culturas nacionais – entendidas como discursos ou modos de construir sentidos – 

como fontes de significados orientadores de nossas cognições e afetividades e, por 

conseguinte, de nossas pertenças. 

Dessa maneira, é de fundamental importância para o trabalhador ou 

agente social a apropriação dos significados impregnados na cultura da sociedade 

na qual atua para que de um modo crítico oriente sua prática conforme a sua opção 

política de mudança ou de antimudança, para definir quais pertenças estimular, 

quais categorizações e identificações incentivar na convivência com os outros com 

quem trabalha. 

Para compreender as falas das docentes entrevistadas acerca do que 

elas pensam sobre o que é ser alagoano, isto é, de o que elas pensam que são os 

principais atributos dos alagoanos, é fundamental neste ponto esclarecer de que 

modo estou usando o termo Estado. 

Na perspectiva da Teoria Geral do Estado (FERREIRA, 1975) que 

adoto neste trabalho, as representações sobre um Estado se articulam através de 

três elementos: a população (o elemento humano), um território (base física e 

geográfica), um poder de comando (uma sociedade política ou uma organização 

político-administrativa). Dessa maneira, uma das etapas necessárias para a 

compreensão das representações das professoras do Ensino Fundamental de 



 

 

174

Maceió sobre o Estado de Alagoas é entender como elas estruturam suas 

representações sobre os alagoanos, o povo do Estado. 

Essa forma de representar Alagoas produz e é produzida por um 

autoconceito, ou um olhar do alagoano para si mesmo, no qual a visão depreciativa 

produzida a respeito de Alagoas reverte-se sobre a identidade do próprio sujeito 

alagoano que internaliza o estereótipo socialmente construído que se evidencia nas 

entrevistas, das quais o trecho seguinte é bem representativo:  

 

O alagoano usa de esperteza para conseguir o que quer. Não 
foi à toa que ficamos conhecidos em todo Brasil como a 
República das Alagoas, querendo dizer que aqui é a terra de 
quem sabe roubar. E o pior é que é mesmo. A carapuça caiu 
na cabeça de quase todo alagoano. Da maioria, eu acho 
(Professora Turmalina). 

 

 

Os discursos das docentes em torno de o que é ser alagoano são 

fortemente regidas pela ambivalência, entendendo esse termo como “presença 

simultânea, na relação com um mesmo objeto, de tendência, de atitudes e de 

sentimentos opostos, fundamentalmente o amor e o ódio” (LAPLANCHE e 

PONTALIS; s/d). Ao mesmo tempo em que nutrem um forte sentimento de afeto e 

expressam a necessidade de estimular o amor à terra em que nasceram, exprimem 

também um discurso de reprovação sobre o Estado no que diz respeito aos abusos 

de poder, à ineficiência e à desonestidade. 

No Teste de Associação Livre de Palavras as respostas com relação 

ao estímulo “ser alagoano”, as respostas das professoras entrevistadas foram 

classificadas nas categorias: Política, Afetividade, Comportamental, Social. 
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Categorização das palavras para o estímulo SER ALAGOANO 
 

Afetos Política 
Positivos Negativos

Comportamental Social 

Corrupto 
 
 

Feliz 
Alegre 

Orgulhoso 
 

Sofredor 
Triste 

 

Lutador 
Inteligente 

Forte 
Trabalhador 

Corajoso 
 

Pobre 
Acolhedor 

Discriminado 
Violento 
Amigo 

 
As professoras representam o alagoano como pobre, feliz, acolhedor. 

Convém ressaltar, entretanto, conforme a descrição feita acima no estudo do gráfico 

de Análise Fatorial de Correspondência, que os professores tendem a apresentar 

uma visão do alagoano ressaltando características afetiva e socialmente 

ambivalentes.  

O caráter de ambivalência que marca o discurso das docentes 

também tem sido constatado no discurso de historiadores e literatos alagoanos. A 

título de exemplo, posso citar, no âmbito da historiografia, as divergências em torno 

da interpretação do episódio de emancipação político-administrativa do Estado em 

1817, e a frase clássica do historiador Dirceu Lindoso em sua palestra proferida no 

Instituo Histórico e Geográfico de Alagoas em 1981: “Alagoas é o que se ama e dói”. 

No âmbito literário, lembro o depoimento de Ledo Ivo (cf. www.geneton.com.br) 

acerca de Graciliano Ramos em uma entrevista concedida em 01/04/2004 a 

Geneton de Moraes Neto: “A relação de Graciliano Ramos com Alagoas era de 

amor e ódio, porque ele tinha saído do Estado de cabeça raspada, jogado no porão 

de um navio”. O episódio aqui mencionado pelo escritor Ledo Ivo refere-se ao relato 

de Ramos em seu livro Memórias do cárcere decretada sobre sua à prisão no 

regime de exclusão do Governo de Getúlio Vargas. Esses exemplos, e vários outros 

podem ainda ser enumerados, e são eles que vão puxando o fio de uma trama que 

vai sendo costurada pelos setores da intelectualidade sobre o Estado de Alagoas. 
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O psiquiatra suíço Eugen Bleuler, que introduziu o termo ambivalência 

no campo da Psicologia, o utiliza em três domínios: a) voluntário, para referir-se a 

conflitos nos quais se quer, ao mesmo tempo, fazer e não fazer uma mesma coisa; 

b) intelectual, quando o sujeito enuncia com respeito a um mesmo objeto uma 

proposição e o seu contrário; c) afetivo: ama e odeia a mesma pessoa ou o mesmo 

objeto, em um mesmo movimento (cf LAPLANCHE e PONTALIS, s/d). No que diz 

respeito à relação dos sujeitos com Alagoas, a noção de ambivalência é central 

porque designa não apenas flutuações de atitudes ou sentimentos acerca de um 

determinado objeto, mas de assimetria oscilando entre sim-não, situação na qual a 

noção de ambivalência se apresenta como fundamental: 

 

A originalidade da noção de ambivalência, relativamente ao 
que fora descrito como complexidade de sentimentos ou 
flutuação de atitudes, reside, por um lado, na manutenção de 
uma oposição do tipo sim-não, em que a afirmação e a 
negação são simultâneas e indissociáveis; e, por outro lado, 
no fato de que essa oposição fundamental pode ser 
encontrada em diversos setores da vida psíquica. Bleuler 
acaba por privilegiar a ambivalência afetiva, e é este o sentido 
que orienta o seu uso por Freud” (LAPLANCHE e PONTALIS, 
s/d; p.17). 

 

 

Os sentimentos ambivalentes das docentes com relação a Alagoas, 

(de amor e ódio, inclusão-exclusão, aproximação-distanciamento, ufanismo-

depreciação, aceitação-rejeição, etc.) como foram evidenciados nos discursos, 

transportam-se do âmbito histórico-geográfico para transfigurar-se na construção 

identitária, usando de analogia entre o funcionamento do social e a atividade 

psicológica. Isso significa que sua auto-imagem e os conceitos que têm de si 

mesmas são moldadas conforme as leis de interpretação que elas fazem sobre a 
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construção sociopolítica da realidade onde se inserem os sujeitos alagoanos. Numa 

relação de causalidade, o alagoano é a semelhança do que é feito de Alagoas. 

 

 

 

4.10 Quando o orgulho é dissolvido na vergonha   

 

Eu confesso que muitas vezes senti vergonha de dizer que 
sou alagoana, principalmente quando viajava pra outros 
lugares. As pessoas lá fora não entendem que a gente não vai 
ser responsável por tudo de ruim do nosso Estado. Ah, eu 
evito dizer que sou alagoana, se eu puder, eu bem que 
evito...assim, quando estou viajando (Professora Ametista). 

 
 

Eu bem que tenho vergonha. Esse negócio de terra de Collor 
que a turma de outros Estados fica falando... Isso é muito 
chato. Eu, sempre que posso, mudo de assunto e nego que 
sou alagoana. Nego mesmo. Pra que se expor?  (Professora 
Rubi). 

 
Ah, meu Deus, eu tenho vergonha. E muita! Aí, nesses 
lugares, quando perguntam de onde eu sou, eu fico calada e 
quando insistem e não posso ficar calada aí eu respondo: Ah, 
eu sou da região aqui, fica ali próxima de Pernambuco. Mas 
se puder negar que sou alagoana eu bem que nego (Várias 
vezes senti vergonha de ser alagoano, principalmente no 
período do impeachemant de Collor (Professora Turmalina). 

 

 

Depoimentos como esses acima dão conta de que as professoras já 

se sentiram discriminadas ou mesmo envergonhadas pelo fato de serem alagoanas. 

Esse sentimento exerce, certamente, forte influência no modo como essas 

professoras se percebem socialmente e como imaginam ser vistas pelos moradores 

de outras partes do País, ou seja, sobre a maneira como constroem suas 

identidades culturais.  
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Para Giddens (2002) vergonha, é entendida como o oposto do orgulho 

(auto-estima, isto é, confiança na integridade e valor da auto-identidade), que na 

modernidade tende a ocupar o primeiro plano como característica da organização 

psíquica. Para ele, “a vergonha e a confiança estão intimamente ligadas entre si, 

uma vez que uma experiência de vergonha pode ameaçar ou destruir a confiança” 

(idem p. 66). A perda da confiança, por sua vez, nos causa estranheza e ansiedade: 

“experimentamos ansiedade quando percebemos que não podemos confiar em 

nossas respostas às perguntas ‘Quem sou?’, ‘Qual é o meu lugar?’... com cada 

sucessiva violação da confiança voltamos a ser crianças inseguras de nós mesmas 

num mundo alheio  (LYND, 1958; pp. 46-7). 

Em uma perspectiva psicanalítica, Piers e Singer (1953) associam a 

vergonha ao ego-ideal, observando que a vergonha acontece quando um objetivo 

não é alcançado explicitando uma limitação do indivíduo. Giddens (2002), por sua 

vez, defende que o conceito de eu ideal (isto é, “o eu como quero ser”) é mais 

profícuo para a compreensão da manifestação da vergonha; desse ponto de vista, a 

vergonha se liga ao sentimento da impossibilidade de viver conforme ao eu ideal, ou 

seja, às ambições e aos ideais iniciais projetados ou desejados profundamente pelo 

indivíduo: “esse é o momento da deseperança máxima para alguns, da máxima 

letargia, da depressão sem culpa e da agressão autodirigida, que se apossam 

daqueles que sentem que fracassaram... “(KOHUT, apud GIDDENS, 2002; p.69).  

Helen Lewis (1971), por outro lado, aponta dois estados gerais de 

vergonha: a vergonha aberta, aquela experimentada por alguém ao ser humilhado 

ou humilhada por uma outra pessoa; e a vergonha desviada, a qual refere-se às 

ansiedades experimentadas pela avaliação das inadequações do eu.                             
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Como Alagoas é um Estado caracterizado pela suspeição (de abusos 

do poder político, e adulteração financeira na administração do Estado), sendo 

definido este pela articulação de três elementos (território, população, poder de 

comando) (cf. FERREIRA, 1975), torna-se inevitável que seja minada a confiança 

que o seu povo deposita no locus vivendi. A aniquilação da confiança originada pela 

vergonha de pertencer a esse Estado objeto de incriminação, lança o sujeito no 

abismo de estranheza do mundo, irreconhecível enquanto lugar da alteridade, fato 

que provoca uma fratura na suposta solidez de sua identidade. A fragilidade do ser 

diante desse mundo ameaçador impulsiona-o a busca de um lugar substitutivo, mas 

a realidade o paralisa onde se encontra. 

Não resta senão a vergonha de ser alagoano, a negação do Estado de 

Alagoas, como se com seu pensamento mágico pudesse transportar-se a um lugar 

indizível, não precisamente designado, para não morar exatamente lá na estranheza 

do que não deve ser sequer nomeado, como habilmente o fez a professora 

Turmalina ao declarar que “mora perto de Pernambuco”, ou ao dizer “Ah, eu sou da 

região aqui, fica ali, próxima a Pernambuco”. A representação acima evocada, 

torna-se bastante significativa como estratégia de reconstrução da identidade, e de 

tentar reverter sua condição de discriminado. 

A nomeação de objetos e seres imprime a identidade dos mesmos, 

assim à associação do nome do Estado ao conjunto de aspectos que o caracterizam 

(corrupção, violência) fixa o fardo do estereótipo sobre os alagoanos. 

Preferir morar no indefinido ou incerto, “ali próximo de Pernambuco” 

pode ser compreendido ainda sob a ótica do desencontro histórico e social. O 

contrário do lugar indefinido ou indeterminado, não é o lugar do não saber ou de não 

existência, é aquele lugar que, para a entrevistada, apresenta-se como preservação 
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da face oculta de uma identidade de pertencer ao indesejado território de 

nacionalização. Ser próximo de Pernambuco deve significar para ela um lugar digno 

de se morar, lugar que não precisa ser negado, que pode ser verbalizado, portanto 

modelo de lugar de pessoas certamente mais honestas e dignas. Vem corroborar 

essas representações mais um relato:   

 

Nesses momentos em que a imprensa inteira e todo o 
noticiário fala dos desmandos e da bandidagem de Alagoas, 
como se todo mundo fizesse parte dela... aí eu tenho 
vergonha. Tanto que quando tava em Minas, sempre que 
pude, evitei dizer que era alagoana (Professora Jade). 

 

 

Percebe-se o quanto é complexo, tenso e aparentemente contraditório 

o sentimento da professora com relação a Alagoas. Ao mesmo tempo em que revela 

uma vergonha, um constrangimento por ser ter nascido numa terra plena de 

suspeitas, as depreciações são minimizadas e enaltecidos os aspectos de 

compensação. É melhor ser mal vista com a vantagem de ter visibilidade em todo 

território nacional, do que ser desapercebida ou anulada pela ausência de referência 

à sua existência. As professoras, ao responderem a questão sobre a sensação de 

pertencimento ao Estado de Alagoas, assim afirmam:  

 

 
Olhe, falam de Alagoas como se em outros Estados também 
não existissem coisas negativas. A roubalheira está no Brasil 
todo.  E o mundo é dos mais espertos, não é não? Eu não vou 
ser a palmatória do mundo. Nem tenho culpa se nossos 
políticos se dão bem. Eu me sinto bem em ser de Alagoas 
(Professora Esmeralda). 

 

No período de Collor falaram muito de Alagoas, mas eu não 
me incomodei porque o Collor é muito inteligente, ele é 
brilhante e quem é que pode falar de corruptos aqui? Tem 
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tantos outros... ele pelo menos é bonito e inteligente. Alagoas 
tem máculas pelo Brasil afora... mas sempre é falada, está 
sempre na mídia e isso é legal, mesmo que falem mal. Eu 
gosto de Alagoas, e tenho um pouquinho de orgulho porque 
ela é linda (Professora Turquesa). 

 
 

Naquele período de Collor eu achei bom porque Alagoas foi 
divulgada. Se as notícias não foram tão boas, mas pelo menos 
ficamos na mídia, o Brasil todo ficou sabendo que Alagoas 
existe. (Professora Ágata). 

 

Essas falas das professoras expõem uma posição verificada também 

em outras entrevistas: a naturalização ou banalização da corrupção em Alagoas. 

Segundo essa visão, não há saída possível. Uma vez que a regra é a corrupção, 

então resta escolher dentre os corruptos aqueles que roubam mas fazem, ou 

aqueles mais brilhantes e bonitos.  

Analisada numa perspectiva histórica, essa forma de representar a 

corrupção banalizada tem seu enraizamento na memória de um passado que se 

reproduz. 

 

 

4.11 Na memória coletiva, as marcas da discriminação e do 

preconceito 

 

Não é de hoje que Alagoas é vista como poderosa e violenta. 
Quem ler livros da história mais antiga vai ver que só os 
coronéis e as famílias dos ricos e os políticos é que tinham 
vez. Pobre sempre foi discriminado. Isso não é de hoje, é do 
tempo dos meus bisavós ou tataravós, sei lá... do tempo dos 
escravos e até hoje (Professora Ágata). 

 
 

Acho que as pessoas mais simples nunca tiveram lugar na 
sociedade alagoana. Nem no passado. Alagoas já nasceu 
cheia de preconceito com quem é pobre, com quem é preto. 
Veja, só se formavam os filhos dos ricos. Hoje é mais fácil, 
mas o pobre mesmo,o filho do empregado não pode se 
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formar. Repare nos livros e jornais daquela época quem eram 
os políticos do passado. Tudo filho de gente poderosa 
(Professora Turmalina). 

 

 

Durante séculos o Estado vem apresentando um espaço de 

sobrevivência de grupos notadamente atrelados às oligarquias rurais e ao 

conservadorismo. As bases da Economia implantada nos primórdios das Alagoas 

eram o trabalho escravo e o latifúndio, e essas bases vão definir ou expressar a 

organização social, a cultura, a forma de pensar, que por muitos tempo, justificarão 

o modo de agir, de se relacionar socialmente e de fazer política em Alagoas. O 

latifúndio e o engenho, além de darem riqueza, asseguravam prestígio e poder ao 

seu proprietário. O poder advindo do engenho perpassa por toda vida política, 

econômica e social de Alagoas. Segundo a perspectiva hegemônica na literatura 

especializada, o modelo daquela sociedade é a organização familiar patriarcal, 

hierárquica, em que as relações pessoais se confundem com sistemas impessoais, 

e as relações domésticas com o Estado. Conforme afirma Verçosa (1996),  

 

se essa característica não é exclusiva de Alagoas,   contudo, 
aqui,  parece ser mais acentuada que na maioria das outras 
regiões brasileiras, devido ao caráter preeminente, de quase 
exclusividade, poderíamos dizer, que teve no açúcar e, junto 
com ele, o engenho, ao longo de toda história econômica nas 
Alagoas”,  
 
 

para arrematar adiante, que,  

 

seguindo esse estilo é que irão se aglutinar os elementos 
constitutivos da sociedade alagoana em formação, criando-se, 
desenvolvendo-se e se expandindo as “famílias do açúcar” 
nascidas em engenhos, dando origem à civilização do litoral, 
molemente, docemente, recostada sobre o açúcar” 
 (idem, p. 261). 
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Assim, as professoras entrevistadas ao expressarem que em Alagoas 

prevalecem os privilégios dos segmentos econômicos mais favorecidos e que não 

existem espaços eqüitativos de participação social, reafirmam nas suas 

representações aquilo que a historiografia alagoana contemporânea vem afirmando. 

Da mesma forma, o relato abaixo, nos remete aos aspectos 

relacionados ao ethos social de Alagoas que vem sendo analisado por alguns 

historiadores atuais. A professora Turquesa, faz referência a essa segmentação e 

primazia dos setores dominantes em relação à maioria da população: 

  

Existe muita discriminação em Alagoas. Tudo é bem 
separadinho. A camada mais favorecida nem chega perto dos 
que não tem. A própria camada baixa também não quer se 
aproximar dos mais ricos, ela se afasta. Há uma auto-
discriminação. O pobre tem um complexo de inferioridade 
muito grande, isso já faz parte da formação alagoana... isso é 
muito visível.  Por exemplo, quando se tem uma proposta de 
melhoria urbana, primeiro vão aos lugares que estão 
melhorados, os bairros da elite, né ... e por último dizem que 
vão para os piorados... e quando termina a melhorada, aí falta 
recurso para a piorada.... aí vem a desculpa que não fez por 
falta de recurso (Professora Turquesa). 

 

A narrativa acima deixa transparecer, como na prática 

representacional, vem sendo construída a clivagem do ego e uma identidade 

formada com interiorização do agressor, problemática que será analisada em sua 

particularidade mais adiante. 

Outros relatos revelados nas entrevistas que vem corroborar a idéia da 

estratificação fortemente hierárquica, de que “é tudo bem separadinho”, da rígida 

segmentação existente em Alagoas é quando as professoras expressam uma certa 

indignação pelo fato de a escola estar localizada num bairro considerado de elite: 
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É muito estranho ter aqui alunos da Ponta Verde. O problema 
é que a escola é pública mas, ta na Ponta Verde. Você já viu 
isso? Uma escola pública na Ponta Verde? Não é uma 
doidice? (Professora Granada). 

 

Os daqui, de bairro elitizado, não queriam essa escola aqui, 
não, porque essa escola começou quando a Ponta Verde não 
era PONTA VERDE. Tanto que quando o bairro cresceu, foi 
ficando chique, ela fechou e passou um bom tempo fechada, 
só servindo de almoxarifado, aí, depois de muito tempo, 
reformaram e reabriram, isso tem uns doze anos. Mas abriu 
contra a vontade dos moradores. Eles têm suas razões porque 
aqui não é lugar pra aluno da escola pública, aqui é um lugar 
nobre (Professora Safira).  
 

 
A gente que é professora da escola pública sofre muito, 
vivencia coisas absurdas. A gente convive com povo desse 
submundo. Mas eles tem som 3 em 1... não é um absurdo? 
Esses alunos são pobrezinhos, mas vá olhar na casa deles 
que aposto que encontra som. E ainda estudam aqui na Ponta 
Verde que não é lugar para eles. (Professora Turmalina). 

 

 

As professoras internalizam a idéia de que deva existir uma escola 

para os pobres e outra para os ricos, expressam assim uma naturalização da 

desigualdade social. É curioso perceber como as permanências estão sempre se 

sobrepondo em relação a qualquer possibilidade de rupturas, de quebra da ordem. 

E a ordem tácita é que exista a separação, que existam ricos de um lado e pobres 

de outro, que existam os que mandam e os que obedecem, que existam escolas 

nos bairros de elite para os filhos das famílias abastadas e escolas nos bairros mais 

afastados para os filhos da pobreza, enfim, permanecem reafirmadas as 

características da rígida hierarquização social do sistema colonial, que não cessou 

com o tempo, mas pelo contrário estrutura as representações e a própria prática 

social, a vida dos sujeitos.  
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De sociedade colonial, para a democrática, houve mudanças no modo 

de produção, nas classes sociais e relações, que de escravos, passaram a vender 

sua força de trabalho, mas ficou intacta a preservação e acirramento das 

desigualdades sociais, mesmo classificando-se de democrática essa sociedade. 

Pior ainda, o tempo e a história serviram para entalhar com a dor e a morte na 

memória coletiva, que melhor é não se insurgir contra o poder local, mas reafirmá-

lo, interiorizando e danificando o ego de cada sujeito despossuído de poder. 

 
Em Alagoas se uma pessoa for qualificada talvez tenha 
emprego, caso contrário vai ter que arranjar um padrinho para 
sobreviver, porque aqui tudo funciona na base do padrinho. 
Vai ter também muito cuidado com a segurança que só existe 
para os poderosos, quem é pobre fica ao Deus dará, e 
ninguém muda essa situação. Sempre foi assim, desde o 
começo da história do nosso Estado. (Professora Ametista). 
 
 
Aqui tem muita discriminação. A camada favorecida fica longe 
da outra camada. O pobre tem um complexo de inferioridade 
muito grande, ele nem quer se aproximar do rico, não é só o 
rico que não quer chegar perto do pobre não. Cada um fica na 
sua, cada macaco no seu galho. 
(Professora Ágata). 

 
 
Alagoas está cheia de preconceito com negro, com pobre... 
aqui mesmo na escola eu já vi muito... a pessoa nem está 
consciente ... mas entre dois, um pretinho, um aluno de cor 
preta, e o outro lourinho, bonitinho... aí, sei lá...o abraço mais 
aconchegante é no branquinho. Isso acontece muito por aqui. 
Ah, e quanto mais pobrezinho, aí os outros menos pobre, já 
separa, vixe...  é muita separação. (Professora Lápis-lazúli). 
 
 
Em Alagoas existe preconceito além da conta... a gente não 
vai muito longe... eu mesma observo no Shopping... eu não 
gosto de entrar no Shopping nem nas butiques. Tem lugares 
aqui que a gente nem deve entrar... eu mesma não gosto. Eu 
não vou lá... tem lugares que a gente nota que não dá pra 
gente. Eu não me sinto bem no shopping, aí não vou muito lá. 
Eu já vi uma coisa, até comentei. Um dia que eu fui lá no 
Shopping... tinha um grupo de jovenzinhos assim com 
aparência de pobre e eram morenos, quer dizer, pretinho 
mesmo... aí o guarda ficou se comunicando pelo equipamento 
com outro guarda pra avisar.È certo que eles estavam com 
aquelas bermudas loucas que quando a gente olha acha 
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estranho. Eles podem até entrar, mas como tem jeito de 
pobre, aí o outro que não tem pode fazer um mal feito e 
ninguém olha dessa forma...olhado como bandido é só o 
pobre. Isso tem muito aqui em Alagoas...não sei se é só aqui, 
mas sei que aqui é demais e é assim mesmo, a gente não 
pode fazer nada (Professora Turmalina). 

 

 

Essas posturas evidenciam uma naturalização do processo de 

opressão e de discriminação social, numa visão de uma realidade rígida, que 

banaliza uma espécie de apartheid social no qual se devem resguardar os espaços 

do pobre e os espaços do rico. 

De fato, ao longo da história de Alagoas, a permanência, a política do 

continuísmo desde os tempos coloniais tem prevalecido. O perfil arcaico, o ethos 

político conservador, muito mais do que uma herança do passado constituem-se em 

elementos estruturantes da sociedade alagoana e presença nas mentalidades, nas 

representações, na cultura, no modo de vida, nas relações institucionais e familiares 

de um povo que teve sua formação histórica baseada no latifúndio, no familismo, na 

existência de grandes contradições sociais, no peso de uma oligarquia que nunca 

abre espaços reais para diversificação da economia, que fecha todos os caminhos 

para a modernização de uma estrutura política que vem, ano após ano, legitimando 

o poder de grupos dominantes. Em Alagoas as transformações pelas quais passou 

a sociedade no Império e na República não representaram alterações substanciais 

em sua rígida estrutura socioeconômica e política. Muito pelo contrário, esses 

períodos foram marcados por um modo de vida baseado no clientelismo e no 

autoritarismo dos detentores do poder. Na realidade, o que sempre aconteceu foi 

uma adequação dos interesses dessas oligarquias a cada novo regime político que 

surgiu, de modo que sua essência sempre permaneceu intocada. No máximo elas 

têm admitido mudar um pouco para as coisas continuarem como sempre foram. 
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Portanto, são muitos os ruídos que perpassam as representações dos alagoanos e 

os levam a sentir o peso do olhar do outro contaminado pelo estigma inferiorizante 

(ALMEIDA, 1999; VERÇOSA, 1997). 

  

4.12 Alteridade: (des)construção do sujeito ?3 

 

Em termos da psicologia social, considera-se alter tudo aquilo que é 

experimentado pelo indivíduo como não sendo ele próprio ou que não lhe pertence. 

Cada um de nós guarda o sentimento de que, na mente, temos mecanismos 

próprios através dos quais estabelecemos limites delimitadores mais ou menos 

claros entre o “eu” e o “não-eu”. Analogamente, considera-se o alter de um grupo 

como sendo tudo aquilo que não é o grupo, ou seja, o não-grupo, inclusive o não-

humano, como, por exemplo, os totens em comunidades primitivas ou, também, 

noções culturais mitologizadas, tais como “terra natal”, “pátria” (cf. CENTURIÃO, 

2002). 

Algumas teorias da Psicologia defendem que construímos o nosso 

senso de singularidade como indivíduos (isto é, o senso de si mesmo frente aos 

outros ou o sentido da identidade) ou o senso de singularidade como grupo (isto é, 

o senso de um “nós” frente aos outros), a partir da alteridade.  

É a alteridade, sem dúvida, um aspecto fundamental a partir do qual 

os indivíduos constroem suas categorizações e identidades. Como observa 

Centurião (2002), se alguém compartilha dos meus interesses e de minha visão de 

mundo, embora continue na condição de alter, o considerarei mais próximo de mim 

se comparado a um outro indivíduo que tenha orientações e interesses diversos dos 
                                                 
3 Referência ao trabalho de Nóbrega, Sheva M & Duarte, Marinete L. “Altérité (des)construction du sujet?” In 
Anales de la 5ème Conférence Internationale sur les Représentations Sociales, Canada. 
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meus. Entretanto, vale ter em mente nos estudos sobre alteridade  que essa noção 

“comporta gradações e diferenciações na ótica de um grupo, uma vez que há 

diversos modos de alteridade, assim como diversos modos de experimentá-la, 

sendo que isso obedece a um princípio de seletividade” (idem; p. 42). 

Um dos objetivos nesta etapa da análise das entrevistas é desvelar o 

princípio ou os princípios de seletividade através dos quais as professoras 

entrevistadas experimentam a alteridade em relação ao Estado de Alagoas. A esse 

respeito, cabe levar em consideração a advertência seguinte sobre a assimilação 

seletiva da alteridade: “Capta-se do alter apenas aquilo que de certo modo já existe, 

mais aproximadamente, no modelo cultural e cognitivo do indivíduo ou grupo. Isso 

significa que somos remetidos ao conhecido fenômeno da captação seletiva” (idem). 

Diferentemente da visão acima exposta sobre o conceito de alteridade, 

no âmbito da psicossociologia Moscovici (1998) considera que a relação sujeito e 

objeto pode ser interpretada como estática ou dinâmica, sob as diferentes óticas 

analíticas, conforme as diversas perspectivas teóricas. O alter quando entendido 

como simples deslocamento do eu, ou compreendido a partir da projeção de si 

mesmo, fenomenologicamente, não alcança sua apreensão porque o outro não é 

percebido senão conforme o que nele se expõe enquanto familiaridade do que se 

reconhece sendo o eu. Desse modo, o alter não passa de um eu projetado no outro, 

o que é definido como alter-ego, sendo assim destituído de singularidade própria, e 

considerada por esse autor como uma visão estática da relação sujeito e objeto. 

Esta seria para Moscovici (Idem), uma das dificuldades teóricas de explicação, no 

âmbito da fenomenologia, sobre quem seria o outro. Como definir ou caracterizar 

aquele que não nos é familiar, que se distingue e identifica-se por ser o não-eu? 

Como descrever com exatidão o que é peculiar sobre o que nos é alheio? Isso 
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exigiria precisão no conhecimento cujo requisito consiste no domínio do que lhe é 

constitutivo: a estranheza de outrem alheio ao eu.  

Moscovici (Idem) considera que a compreensão, numa perspectiva 

dinâmica, da relação sujeito e objeto exige a inclusão simultânea de ambos os 

termos que são considerados interdependentes, mas também porque cada um 

possui identidade própria, mesmo que nenhum possa ter existência isolada. Nesse 

sentido o eu se constitui com e a partir do alter, isto é, ambos adquirem existência 

na simultaneidade do reconhecimento recíproco. Enquanto questão 

fenomenológica, a dinâmica da relação do sujeito com o objeto, consiste num 

movimento entre três termos: Sujeito, Ego e Alter ou Sujeito, Sujeito, objeto. Na 

medida em que um dos termos se movimenta em determinada direção, 

inevitavelmente, os outros dois termos se mobilizarão dentro do circuito triangular. 

Nessa lógica explicativa, é imperativo ao eu compreender que o outro se caracteriza 

pela diferença, reconhecida e afirmada, não na condição de desigualdade 

inferiorizada com relação ao olhar do eu, mas simplesmente outro e enquanto tal, 

reconhecido na sua singularidade. Esquematicamente, o autor (MOSCOVICI, 2004; 

p.150) expõe a configuração da relação sujeito e objeto na seguinte dinâmica 

triangular: 

 

       SUJEITO 

                                      OBJETO 

          ALTER  

 

Considerando o objeto da presente pesquisa demarcada pelas 

representações sociais de professores do Ensino Fundamental sobre Alagoas, um 
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dos sujeitos (Eu ou Ego) da triangulação acima se configura na professora 

entrevistada. O outro termo ou sujeito (Alter), o não-eu que ocupa a posição da 

Alteridade, consiste no olhar dos Estados brasileiros conectados a Alagoas que é 

representada negativamente. O Objeto é a representação construída sobre Alagoas, 

e encontra-se atrelado aos outros dois termos (Sujeito + Alter). 

Os resultados revelados pelos dados coletados, desvendam um 

conteúdo depreciativo e acusativo da Professora (Sujeito) no que concerne às suas 

representações sobre Alagoas (objeto). O Objeto da representação é caracterizado 

predominantemente por atributos negativos (violência e corrupção). Esse olhar da 

docente não é elaborado no isolamento do individual, mas no compartilhamento do 

grupo ou categoria (professores), assim como na intersecção do Alter, configurado 

no que os outros Estados do país e alagoanos específicos, difundem 

pejorativamente a propósito de Alagoas. 

A predominância negativista construída pelas professoras conjugada à 

intersecção da visão que outros Estados e os meios de comunicação de massa 

difundem no que concerne a Alagoas e ao alagoano, contribuem para a existência 

de um Ego clivado e uma identidade formada pela polarização avaliativa de si 

mesmo, deixando-se revelar, uma identificação com o agressor. 

 

Quando a gente viajava, era todo mundo tirando onda (risos): 
vixe, ficavam dizendo, “é da terra do Collor” e o Jornal 
Nacional só dava notícias negativas, péssimas mesmo... e 
ainda hoje é assim (Professora Turmalina). 
 
Os outros Estados mesmo com dificuldades, não têm os 
índices tão baixos como Alagoas. Tenho a impressão de que 
até mesmo Sergipe é melhor, pelo menos as notícias dos 
outros Estados não são tão negativas como a de Alagoas. É 
difícil admitir, que os outros são melhores que a gente... é 
constrangedor ser alagoano e admitir que o Estado não é dos 
mais interessantes. Eu sinto isso, mais não quero admitir. É 
triste ter que admitir... (Professora Jade). 
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Alagoas é o pior Estado do Brasil. Porque é atrasado, tem 
muitos analfabetos, políticos descomprometidos e uma 
população muito acomodada. Só tem belezas naturais e mais 
nada (Professora Ágata). 

 

É muito significante o fato de nenhuma professora entrevistada 

escolher, caso pudesse, Alagoas como local de nascimento. Os critérios 

selecionados para justificar suas respostas fundamentam-se nas crenças de que os 

outros Estados brasileiros são menos violentos, são mais civilizados, mais 

desenvolvidos economicamente, cultivam mais suas tradições históricas.  

 

Se eu pudesse escolher onde teria nascido não seria Alagoas 
não. Seria Pernambuco. Lá a cultura é mais forte, tem governo 
e eu acho que nem tem violência porque eu já passei dias lá e 
nunca fui vítima de violência (Professora Turmalina). 
 

Se eu pudesse escolher onde teria nascido, seria em Minas 
Gerais. Com certeza não seria em Alagoas não. Minas é uma 
cidade histórica, tem cultura e é civilizada (Professora Jade). 
 

Eu gostaria de ter nascido em Minas Gerais, porque eles têm 
uma tradição histórica que aqui não tem (Professora 
Ametista). 
 
 
Eu até preferia não ter nascido no Nordeste, porque o 
Nordeste é muito atrasado (Professora Ametista). 
 
 
Eu jamais nasceria em alagoas se pudesse escolher, nem no 
Nordeste. Gosto de lugares mais desenvolvidos, assim como 
Rio ou São Paulo (Professora Rubi). 

 

 

Portanto, o estudo da alteridade aqui empreendido revela que, em 

primeiro lugar, o eu (professora) não consegue dissociar-se do Alter como sujeitos 

distintos. O Eu confunde-se com o Outro na representação que é construída sobre 
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Alagoas (Objeto), na medida em que a significação do Objeto atribuída pelo Outro, 

interfere no sentido (Ancoragem) que Alagoas encerra para o Eu. O Eu e o Outro se 

fusionam na indistinção da qualificação representacional do Objeto; em segundo 

lugar, que embora existam representações positivas das professoras sobre Alagoas, 

essas são restritas a exclusividade da natureza, eliminando definitivamente qualquer 

característica valiosa com identificação humana alagoana. 
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CAPÍTULO 5 
 

       LAPIDANDO E POLINDO CRISTAIS 
Alagoas na prática educativa das professoras 
 

 

Uma educação pela pedra: por lições; 
para aprender da pedra, freqüentá-la; 

captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela dicção ela começa as aulas). 

A lição de moral, sua resistência fria  
ao que flui e ao fluir, a ser maleada; 

a de poética, sua carnadura concreta; 
                                                                   a de economia, seu adensar-se compacta: 

lições da pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la. 

 
(João Cabral de Melo Neto) 
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As representações sociais dos sujeitos sobre os objetos sociais que 

os afetam estão ligadas às suas práticas sociais. Essa posição defendida em vários 

trabalhos sobre a Teoria das Representações Sociais (cf. CAMPOS e LOUREIRO, 

2003; JODELET, 2002) implica a expectativa de que as representações das 

professoras estejam ligadas às suas práticas sociais. Nesta seção, então, dedico 

especial atenção à análise das práticas docentes, as quais abrangem a formação 

inicial e continuada das professoras, as suas próprias experiências no magistério, a 

perspectiva adotada pelo curso que as formou, as concepções de ensino e 

aprendizagem que desenvolveram ao longo de sua formação, os seus 

posicionamentos com relação aos sindicatos de professores ou outras formas de 

organização profissional coletivas. Meu objetivo aqui é desvelar as prováveis 

relações entre as representações sociais das professoras sobre o Estado em que 

elas vivem analisadas no capítulo anterior e suas práticas educativas.  

Como se sabe, já se tornou clássica a seguinte afirmação de Gramsci 

(1986; p. 32): “A maior parte dos homens [seres humanos] são filósofos, na medida 

em que atuam praticamente e nesta sua ação prática (nas linhas diretoras de sua 

conduta) está contida implicitamente uma concepção de mundo, uma filosofia”. 

Partindo desse entendimento e tendo em vista que neste capítulo pretendo 

investigar a prática das docentes para estabelecer as possíveis relações entre tais 
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práticas e as representações sociais das professoras sobre o Estado de Alagoas, 

estabeleço como primeiro objetivo desvelar a concepção de mundo (ou filosofia) 

contida implicitamente na prática das professoras entrevistadas, ou seja, as crenças 

e os pressupostos implícitos nas linhas diretoras de suas condutas. 

Para atingir esse objetivo escolho como primeiro recorte as práticas de 

ensino de História de Alagoas. Meu interesse reside menos na identificação de 

recursos instrumentais de ensino e mais nos pressupostos ideológicos e políticos 

explícitos ou implícitos em suas ações. Mais especificamente, pretendo analisar 

nessas práticas: (1) os posicionamentos das professoras com relação às diretrizes 

político-educacionais propostas pelos especialistas da Secretaria Municipal de 

Educação de Maceió; (2) a compreensão das docentes com relação às noções de 

sujeito e processo históricos; (3) as concepções de ensino e de aprendizagem 

implícitas nas linhas diretoras de conduta das docentes.  

Em um segundo momento, detenho-me na abordagem pedagógica 

pelas professoras da identidade cultural dos educandos pretendendo desvelar de 

que modo os avanços alcançados e propostos pela categoria identidade na teoria 

educacional crítica vem se constituindo em objeto das práticas educativas nas 

escolas. A pretensão é estabelecer de que maneira as atitudes e as crenças 

reveladas nas práticas docentes se relacionam com suas representações sociais 

sobre o Estado de Alagoas. 

E por fim, direciono meu olhar para os significados atribuídos pelas 

professoras ao trabalho docente em sua cotidianidade e na sociedade mais ampla 

tanto no que se refere à sua atuação imediata com os estudantes na escola pública 

como também no que diz respeito ao lugar social e histórico que ocupam onde 

atuam. O eixo norteador é tentar compreender de que modo as docentes se 
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posicionam politicamente com relação ao que elas acreditam que são, 

estabelecendo ligações entre seus posicionamentos e suas representações sociais 

sobre o Estado de Alagoas. 

 

 

5.1 Alagoas na matriz curricular  

 

Os conteúdos de história de Alagoas foram previstos na ementa das 3ª 

e 4ª séries da Matriz Curricular elaborada pela Secretaria Municipal de educação de 

Maceió (SEMED), no ano de 2003. Há, contudo, nessa Secretaria, segundo 

declaração de uma professora que trabalha na SEMED, o entendimento de que 

cabe à coordenação de cada escola fazer um acompanhamento das atividades para 

a averiguação de se, de fato, a matriz curricular está sendo posta em prática na sala 

de aula, como fica explícito no relato seguinte: 

                                 

Existe uma Matriz curricular que foi construída e que foi 
implantada em 2003. Uma equipe interdisciplinar da SEMED 
teve assessoria de um profissional de São Paulo. Levaram 
essa Matriz para todas as escolas, sem exceção. E posso 
afirmar que nessa matriz está definido o Ensino de História de 
Alagoas na 3ª e 4ª série. E também foi feita uma formação 
para professores  do Ensino Fundamental. Essa formação foi 
feita por técnicos do departamento de 1ª a 4ª série. Se a 
proposta pedagógica foi posta em prática, a gente não sabe, 
pois quem deve acompanhar o professor na escola e sua 
prática é o coordenador pedagógico (Professora em atividade 
na SEMED). 

 

 

As professoras em exercício na escola, por outro lado, explicitam a 

inexistência de forma regular do ensino de História de Alagoas nas salas de aula do 
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Ensino Fundamental na unidade escolar pesquisada, muito embora considerem 

importante o estudo de História de Alagoas. 

Acho importante que desde cedo o aluno conheça a história 
de Alagoas porque às vezes tem o feriado e eles nem sabem 
o que está se comemorando. Não conhecem nem o feriado de 
21 de abril. E também não conhecem nossas personalidades 
de Alagoas... é um absurdo. Eles devem conhecer essas 
personalidades para valorizar nossa história (Professora 
Turmalina). 

 
 

História de Alagoas passa longe daqui da escola, mas eu acho 
que os alunos deviam conhecer nossos vultos, nossos 
heróis... seria importante, né? (Professora Ágata). 

 

 

Através dessas entrevistas percebo que é bem verdade que as 

professoras reconhecem a importância do ensino de História.  Entretanto, como se 

verá adiante, é o conhecimento de datas e nomes de personagens que são 

percebidos como significativos e necessários à disciplina. Na escola, a história é 

tratada como um conjunto de nomes e acontecimentos que as professoras julgam 

significantes e que, portanto, o aluno deve reter na memória. De uma perspectiva 

crítica, a História assim concebida é posta no passado, sem movimento, sem 

nenhuma referência ou ligação com o presente, como algo que não cheira à vida, 

mas sim à poeira, a traças; como um sótão antigo de paredes desbotadas cheias de 

retratos de mortos famosos. Desse modo, o sentido vital da história lhe é retirado.  

 

 

5.2 Na história ensinada a negação da historicidade 

 

Nossos alunos não sabem nada de história de Alagoas. 
Também pudera, a gente nem tem livro na escola que fale das 
datas mais importantes, dos acontecimentos, as 
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personalidades que os alunos precisam memorizar para saber 
mais do seu próprio Estado (Professora Turquesa). 

 
 

Eu não gosto de ensinar história porque puxa pela memória 
dos alunos e a gente fica falando de coisas velhas...eu quero 
dizer antigas... e isso não tem muita graça para o aluno, não 
tem nada a ver com eles... então eles ficam com preguiça e a 
gente também se cansa mais. (Professora Granada). 

 
 

As discussões mais recentes acerca do ensino de História 

recomendam um ensino que vise a contribuir para que o estudante se torne capaz 

de atribuir significados ao conhecimento, partindo da reflexão sobre o processo 

histórico, de modo a que aprenda a se reconhecer como um agente social apto para 

atuar de forma conseqüente em sua realidade social (cf. Pinsky, 1997). O exercício 

de uma docência de História com esse propósito de possibilitar que o educando 

atinja o estado de consciência crítica, contudo, requer do docente, além do 

entendimento de como o conhecimento historiográfico é produzido e dos 

condicionantes ideológicos e políticos do saber histórico, uma postura dialógica, que 

reconheça no senso comum do educando o seu ponto de partida, e a promoção de 

práticas democráticas participativas. Sem essa compreensão não é possível 

conquistar uma visão analítica sobre o ensino de História: 

 

É preciso que o professor da História considere, em sua 
prática pedagógica, o conhecimento sobre a disciplina e o 
repertório de metodologias, para possibilitar ao aluno 
identificar, compreender e apreender conceitos (tempo, lugar, 
fontes, sujeito histórico, causalidade, trama social). Assim 
compreenderá os problemas sociais e poderá interferir na 
realidade (AMORIM; 2004). 

 

 

Partindo da hipótese defendida por vários autores (cf. KULLOK, 1999) 

de que os conteúdos e a metodologia de ensino vivenciados pelo professor em sua 



 

 

199

formação se relacionam de algum modo com sua forma de ensinar – seja para 

reproduzi-lo, seja para negá-lo – investiguei as experiências anteriores das 

professoras como estudantes de História de Alagoas orientando minha atenção para 

o modo como elas se posicionavam em seus relatos. Dessa maneira foi possível, 

em primeiro lugar, desvelar as concepções de história das professoras, 

principalmente identificar suas noções de sujeito e processo históricos; em segundo 

lugar, identificar quais as suas concepções de ensino/aprendizagem.  

As primeiras respostas colhidas nas entrevistas revelaram que as 

professoras da Escola Aluvião ou não viram História de Alagoas ou tiveram aulas 

dessa disciplina em cursos cujos sujeitos históricos eram grandes personalidades 

cultuados como heróis ou cuja seleção de conteúdos se dava em função das datas 

comemorativas do Estado: 

 
No primário eu nem vi história de Alagoas, mas no magistério, 
pude estudar e conhecer um pouco os personagens e as 
datas comemorativas (Professora Jade). 
 
 
Fiz um curso que havia História de Alagoas já faz muito 
tempo. Muita coisa que eu não conhecia...  Vimos os 
personagens, os heróis... Mas o curso só durou uma semana, 
depois disso, nunca mais vi nada (Professora Turmalina). 
 
 
Não lembro de ter estudado História de Alagoas. No ginasial 
tinha um momento de comemoração das datas que a gente 
via, mas não era uma coisa forte. Eu sei de algumas 
personalidades: Deodoro, Floriano, Rosa da Fonseca e 
Calabar...  só  não lembro direito o que eles fizeram (risos) 
(Professora Safira) 

 

 

Tendo em vista a observação de Freire (1977; p 121) de que a 

“educação implica sempre uma teoria do conhecimento posta em prática” e que as 

decisões “em torno de o que conhecer está diretamente relacionado ao conteúdo 
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programático da ação educativa” busco identificar nas respostas das professoras 

quais as concepções subjacentes ou explícitas sobre o que elas julgam importante 

ensinar acerca da história de Alagoas aos estudantes do Ensino Fundamental. 

Ao falar sobre os conteúdos de História de Alagoas que consideram 

importantes ensinar no Ensino Fundamental as professoras apresentam muita 

dificuldade e quando o fazem mencionam aspectos mais ligados a uma abordagem 

tradicional do ensino de História, caracterizada por uma construção de uma 

narrativa linear na qual não há lugar para contradições e da qual fazem parte a 

origem do Estado de Alagoas, os símbolos oficiais do Estado (Hino e bandeira), a 

história de grandes “vultos” ou personagens “importantes”, as informações sobre as 

datas comemorativas do Estado, revelando a concepção de que a história é feita por 

alguns homens iluminados e por eventos que, na maioria das vezes estão 

descolados de sua historicidade: 

 

As datas comemorativas, os personagens, a origem e a 
situação geográfica é o que precisa ser ensinado (Professora 
Jade). 
 
 
Aqui na escola e nas escolas em geral não tem espaço para 
história de Alagoas, na experiência que eu tenho eu posso 
afirmar isso. Alagoas ta lá em baixo, não é prioridade. É como 
um bolo, como é que eu tenho o bolo e não sei como comer. 
Assim, como é que eu estou nessa localidade e não sei me 
situar, não sei do lugar que estou vivendo. Falta apoio, falta 
material e falta motivação. Quando se fala em Alagoas é uma 
vez no ano, e se falou no ano, aí no seguinte não fala mais 
porque já foi trabalhado. Falta interesse do professor, mas 
infelizmente ninguém quer inovar (Professora Safira). 
 
 
Acho importante ensinar a origem do Estado, porque muitos 
não sabem a divisão com Pernambuco... e as personalidades 
eu acho importante difundir (Professora Turmalina). 
 
 
(...) vou confessar, do meu tempo de estudante não sei nada, 
nem lembro se já estudei história de Alagoas, acho que nunca 



 

 

201

vi. Eu tenho até vergonha porque não sei mesmo e não vou 
lhe enrolar. Mas é importante pra identidade dos meninos eles 
saberem os fatos e saberem o hino de Alagoas, mas não 
sabem. Deveria cantar com os meninos o hino nacional e o 
hino de Alagoas e mostrar a bandeira. A bandeira de Maceió 
ninguém conhece, como é que vai ser um cidadão se não tem 
raízes históricas e patrióticas para ser um cidadão. Sem 
conhecer os vultos, como vai ter um referencial e uma 
identidade se não tem conhecimento? Eles deveriam no início 
das aulas, pelo menos a cada quinze dias cantar o hino de 
Alagoas. Mas não tem nada, nem a parte geográfica, nem as 
datas, nada... mas deveria ter. e a cultura também nem se fala 
e precisa também conhecer os aspectos políticos 
administrativos  (Professora Rubi). 

 

Como os relatos acima revelam, há um explícito reconhecimento da 

ausência no ensino da disciplina de História de temas ligados à história de Alagoas 

seguido do reconhecimento dos efeitos nocivos que isso pode provocar: 

principalmente desorientação histórica, perda de referenciais identitários. Note-se 

que os referenciais identitários mencionadas pelas professoras são os símbolos dos 

Estados (bandeira, hino) e os vultos históricos.    

As professoras se dizem confusas na hora de elaborar um 

planejamento pedagógico e ficam sem saber quais os conteúdos históricos que 

devem ser abordados. Não seguem a Matriz Curricular proposta pela SEMED nem 

adotam nenhuma estratégia didática inovadora de construção de um currículo, com 

ou sem os educandos. Ao mesmo tempo, revelam que isso não tem se constituído 

num motivo de preocupação. As professoras convencionaram que nas salas do 

Ensino Fundamental é suficiente comemorar algumas datas em homenagem aos 

grandes eventos e heróis de Alagoas mesmo que a relação entre o significado 

dessas datas e desses eventos e a vida dos docentes e dos estudantes não estejam 

claros para eles. 

As professoras compartilham também as concepções de que a 

História é o estudo do passado e de que o ensino dessa disciplina deve se voltar 
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prioritariamente para o passado não manifestando qualquer preocupação de 

estabelecimento de vínculos entre tempo histórico e a experiência dos estudantes, 

como se pode observar nos relatos abaixo:  

 
Eu nem sei o que a gente deve ensinar direito sobre História 
de Alagoas. Acho que a origem, as datas mais antigas... Por 
exemplo, precisa falar do 16 de setembro; o dia do Índio 
precisa falar... essas coisas do passado, né? (Professora 
Ametista). 
 
 
Estudar história é estudar o passado, então eu acho que os 
alunos deveriam saber o que aconteceu em Alagoas, quem 
fundou as cidades, quem foi o primeiro governador, a data que 
Alagoas se separou de Pernambuco. Essas coisas são muito 
importantes (Professora Rubi). 
A gente deve ensinar a esses meninos a nossa origem, os 
acontecimentos que marcaram a história de Alagoas. É até 
uma vergonha que as vezes ninguém sabe, nem aluno nem 
professor, a data do aniversário de Maceió(Professora 
Turmalina). 
                                    

 

A concepção de História como estudo do passado manifestada pelas 

docentes coincide com a concepção de vários especialistas na área. Contudo, 

percebe-se nas suas falas que elas não fazem distinção entre passado e história, 

não vendo assim essa relação como problemática, como o fazem muitos estudiosos 

desse campo de conhecimentos. A esse propósito, vale a pena reproduzir a 

definição de História elaborada por Keith Jenkis (2005), a qual bem expressa a 

compreensão de uma grande parcela de historiadores que atualmente trabalham em 

uma perspectiva de produção do saber histórico preocupada em pluralizar a História 

tornando-a aberta a múltiplos sujeitos sociais, contudo consciente de suas 

possibilidades e limitações: 

 
A história é um discurso cambiante e problemático, tendo 
como pretexto um aspecto do mundo, o passado, que é 
produzido por um grupo de trabalhadores cuja cabeça está no 
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presente (e que, em nossa cultura, são na imensa maioria 
historiadores assalariados), que tocam seu ofício de maneiras 
reconhecíveis uns para os outros (maneiras que estão 
posicionadas em termos epistemológicos, metodológicos e 
práticos) e cujos produtos, uma vez colocados em circulação, 
vêem-se sujeitos a uma série de usos e abusos que são 
teoricamente infinitos, mas que na verdade correspondem a 
uma gama de bases de poder que existem naquele dado 
momento e que estruturam e distribuem ao longo de um 
espectro do tipo dominantes/marginais os significados das 
histórias produzidas (idem, p. 52). 

 

 

Entretanto, longe do entendimento da história como um discurso 

cambiante e problemático, aquela história mencionada pelas professoras 

preocupada principalmente com datas comemorativas e culto a heróis, não se 

revela plural, nem estimula o desenvolvimento de uma razão crítica. Pelo contrário, 

ao restringir-se à narrativa de fatos sem ter como eixo norteador as experiências 

dos sujeitos, alimenta a crença de que a história é um processo do qual o estudante 

não participa e sobre o qual não tem nenhuma responsabilidade ou poder. Essa 

concepção de ensino de história produz e é produzida por uma concepção de 

história factual e laudatória, a qual “pode adquirir um caráter de fuga, ao invés de 

caráter integrador”, como diz Pinsky (1986; p. 25). 

Para historiadores da Nouvelle Histoire (Burke,1991), essa concepção 

tradicional da história que a coloca como “ciência do passado”, como um relato que 

busca a mera reprodução de fatos remotos pretendendo o status de verdades 

imutáveis e que pouco têm a ver com os problemas atuais, pouco ou nada tem a 

não contribuir para uma problematização da realidade social ou para uma melhor 

leitura do mundo.  
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A educação, nessa perspectiva, acontece como atividade essencial no 

processo de intervenção na realidade, como pode ser observado no discurso em 

que Paulo Freire adverte sobre a importância de uma ação educativa crítica: 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão 
corajosa de sua problemática. Que o advertisse dos perigos 
do seu tempo, para que consciente deles, ganhar-se a força e 
a coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à 
perdição de seu próprio eu, submetido às prescrições alheias. 
Que o predispusesse a constantes revisões. À análise crítica 
de seus achados. À uma certa rebeldia, no sentido mais 
humano da expressão. Que o identificasse com métodos 
científicos. (2006; pp. 97- 8). 

 

 

É necessário, pois, segundo Freire, buscar o surgimento dos 

problemas de natureza histórica que levem os alunos a uma reflexão sobre sua 

atuação como agentes sociais, como sujeitos que participam da construção do 

conhecimento histórico. 

Entretanto, esse compromisso com a educação e, particularmente, 

com o ensino desenvolvido nas salas de aula, aponta para uma concepção do fazer 

histórico pautado na contemplação do passado e que não permite a emergência dos 

problemas cotidianos vivenciados pelos sujeitos, de modo que mais interdita do que 

incentiva a construção do pensamento crítico dos estudantes. 

A historiografia brasileira fez um trajeto, segundo a qual foi possível  

renovar e enriquecer seu campo, saindo da condição de disciplina enciclopédica 

notadamente acentuada desde o século XVIII (cf. NADAI,1986:25) e mais 

recentemente, quando, a partir dos anos 50 e sobretudo nos anos 60 do século 

passado, a preocupação com as ciências da sociedade ampliou-se bastante. 

Segundo Jaime Pinsky (1986) era o tempo das reformas de base, mudanças 

exigidas por operários, estudantes e setores da classe média no sentido de 
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modernizar e democratizar a divisão das riquezas do país. Entre idas e vindas do 

movimento historiográfico, hoje se reclama um ensino em que o homem seja visto 

como agente real da história, como aquele que atua para que ela possa acontecer.  

Contudo, a prática de ensino de História revelada pelas professoras, 

pouco se aproxima daquela sugerida por diversos autores especialistas na área, 

que se baseiam na compreensão de que ensinar história significa apropriar-se de 

um conhecimento que tem relação estreita com nossas experiências cotidianas, e 

que as pessoas enquanto sujeitos sociais são construtores dessa história, e não 

meros espectadores (cf. CABRINI et al: 1994).  

 

 

5. 3  Na escola, Alagoas afirma-se pela ausência 

 

Como já havia ficado sugerido nas primeiras respostas das 

professoras, constato nas entrevistas que o Estado de Alagoas é afirmado na 

escola Aluvião pela ausência, como bem expressam os depoimentos abaixo:  

A gente aqui na escola não trabalha nada de Alagoas. 
Alagoas tá lá embaixo, porque o livro didático não tem. Mas 
quando chega uma data importante é claro que a gente não 
deixa passar em branco (Professora Topázio). 
 
 
Olhe, eu ensino na 3ª série e não dou nenhum conteúdo de 
Alagoas, por sinal, Alagoas está sempre lá embaixo. Quando 
entra Alagoas é só como enfeite e nada mais... A culpa é da 
SEMED que não manda livros sobre Alagoas, nem plano de 
trabalho nem nada. Na escola particular onde eu trabalho 
[essa professora menciona uma outra escola da rede privada 
na qual ela também trabalha], aí sim eu falo de Alagoas, mas 
aqui eu dou aula falando do município em geral... assim... o 
que é zona urbana, o que é zona rural... essas coisas 
(Professora Ametista). 
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Como é que a gente pode ensinar história de Alagoas se a 
SEMED não dá condições, não faz cursos, não tem livro para 
a gente pesquisar. Aqui o professor tem que se virar sozinho 
porque o livro que chega só fala da história de São Paulo. 
(Professora Safira). 

 

As entrevistas revelam que as professoras da Escola Aluvião atribuem 

à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) a ausência da abordagem dos 

aspectos históricos do Estado de Alagoas na disciplina de Estudos Sociais no 

Ensino Fundamental. Por dois motivos: primeiro, por não promover cursos de 

formação que trate de temas relativos ao ensino de História de Alagoas; segundo, 

por não fornecer livros didáticos adequados que tratem especificamente da história 

de Alagoas. A SEMED por sua vez culpabiliza as professoras, por não colocarem 

em prática o que aprendem nos cursos de formação continuada e pela 

acomodação. Percebo então que, na verdade, existe um discurso circular de des-

responsabilização entre as professoras da Escola Aluvião e a SEMED.  

Várias pesquisas (cf. JUREMA,1990) têm revelado que há décadas o 

livro didático vem se tornando o principal norteador da prática de ensino, e que, 

portanto, a falta desse instrumento deixa os professores sem opções. A esse 

respeito, duas coordenadoras da SEMED consultadas revelaram: 

 

Não digo que são todos, acho que não posso generalizar, mas 
tenho certeza que a maioria não se esforça para buscar outros 
meios e se acomodam ao livro didático que recebem. 
Realmente o livro didático traz a história de outros Estados, 
mas o que é que a SEMED pode fazer? (Professora água 
marinha). 

 

A realidade tem mostrado, com raras exceções, que o 
professor não coloca em prática o que vê na Formação. Penso 
que o professor acha mais prático o livro didático que vem do 
MEC; como o livro didático que vem do MEC não trata nada 
de história de Alagoas, então, certamente, Alagoas não 
acontece (Professora Lápis-lazúli). 
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As professoras, por sua vez, têm uma posição contrária à das 

coordenadoras da SEMED, como se pode ver a seguir nos próximos relatos 

colhidos a propósito de quando eu estava querendo perceber de que modo a prática 

do ensino de História das professoras refletia a maneira como elas haviam sido 

ensinadas: 

 

Eita... faz tanto tempo... mas me lembro. Fiz magistério no 
interior, e lá tive bons professores. Sempre que penso em 
história de Alagoas, vejo um mapa. Recursos áudio-visuais 
não teve nenhum, mas tenho uma boa lembrança, porque 
aprendi a identificar o mapa de Alagoas no mapa do Brasil, e 
quando morei em outro Estado, gostava de ver o mapa, o 
lugar que nasci. (Professora Jade). 

 

Nunca participei de cursos de formação. A professora era 
terrível, mas até que desenvolveu um ensino razoável. Não 
lembro dos conteúdos que foram ensinados. Lembro que a 
gente visitava o Instituto Histórico. Depois de formada não vi 
nada... Também, a SEMED não promove cursos pra gente 
se atualizar... (Professora. Ametista).  

 
(...) vou confessar, do meu tempo de estudante não sei nada, 
nem lembro se já estudei história de Alagoas, acho que nunca 
vi. Eu tenho até vergonha porque não sei mesmo e não vou 
lhe enrolar (Professora Rubi). 

 

 

Está claro, então, que existe na estrutura educacional da rede de 

Ensino Fundamental de Maceió um jogo onde uns e outros transferem os problemas 

para terceiros. Os professores procuram se eximir de possíveis culpas mencionando 

a ineficiência da Secretaria Municipal de Educação, e esta, por sua vez, atribui a 

ausência de temas ligados à história de Alagoas à passividade e à acomodação dos 

professores, de modo que, nesse jogo de transferir atribuições e responsabilidades, 

os problemas ficam sempre sem solução. As professoras dizem que a Secretaria de 
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Educação não oferece curso de formação nem material de apoio didático, a 

Secretaria, por sua vez assegura que oferece cursos e que há uma Matriz Curricular 

a ser seguida e que são os professores que não colocam em prática aquilo que nela 

está proposto. 

Por sobre a SEMED, por sobre o MEC, por sobre as políticas 

governamentais, existe o professor; ou seja, o grande mediador não é nem o MEC 

nem a SEMED, mas sim o docente. Contudo, segundo o que foi visto nos 

parágrafos anteriores, não é essa a compreensão das professoras. Estas se 

colocam abaixo dos especialistas e dos profissionais da burocracia estatal do 

sistema educativo, abrindo mão consensualmente de sua autonomia profissional. 

Há, é claro, de se considerar as inúmeras dificuldades que esse professor do Ensino 

Fundamental encontra tanto no seu percurso de formação quanto no seu trajeto 

profissional, e nisso se incluem as condições de trabalho, a má remuneração, a 

desvalorização da profissão. Soma-se a esses problemas o vazio nas suas próprias 

experiências enquanto estudantes, onde se inscrevem também o desconhecimento 

da história alagoana e uma experiência de ensino/aprendizagem antidialogógica, 

não problematizadora de sua realidade existencial, desestimuladora de uma 

racionalidade crítica. Resulta daí essa quase inexistência do ensino de história de 

Alagoas no Ensino Fundamental, como também de um ensino de história de 

Alagoas, quando ela acontece, desvinculada da experiência concreta dos 

educandos. 

Os aspectos relativos à possibilidade de promoção de uma abordagem 

da história de um ponto de vista multicultural e de uma ação política para mudanças 

históricas e sociais em nenhum momento das entrevistas apareceram como uma 

preocupação norteadora ou subliminar da prática educativa das professoras. Pelo 
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contrário, o Estado de Alagoas vem sendo representado de forma monolítica e 

imobilizadora, sob o signo da estagnação, como podemos observar nesses 

discursos: 

 

 Eu digo para meus alunos a verdade. Digo que Alagoas 
estagnou, que não tem jeito de mudar, que há séculos 
permanece com os mesmos problemas... E é isso que eu digo 
para meus alunos (Professora Jade). 
 
 
Penso que é muito difícil Alagoas vir a mudar. Sua história de 
problemas já está cravada, assim como uma marca, uma 
cicatriz no corpo...a gente não tem muito o que fazer não. E eu 
falo um pouco para meus alunos, mas não deixo de dizer 
também que mesmo assim a gente deve amar a nossa terra 
(Professora Safira). 
 
 
Ah, só Deus pode operar mudanças nesse Estado de tantas 
injustiças e de tantos problemas. Não acredito que Alagoas 
venha a mudar pelas mãos dos homens, não. E os alunos 
sabem que aqui a coisa é difícil e eles e todos nós temos que 
nos acostumar. (Professora Turmalina). 

 

 

Alagoas aflora nessas representações das professoras como um 

Estado injusto e sem dinâmica social, portanto, rígido e imutável, cujos problemas 

não podem ser solucionados no âmbito político, mas encontra-se para além das 

ações humanas. Diante da impossibilidade de mudança resta, segundo as 

professoras, a resignação. Os desdobramentos ou efeitos que essas 

representações vão ter na prática educativa se revelam através da promoção de um 

ensino e de uma aprendizagem que ao se render à aceitação da realidade posta 

como imutável se despe de seu caráter de ação cultural para a transformação 

social, como gostaria Freire. A prática pedagógica se desdobrará, assim, visando 

mais à adaptação do sujeito à sociedade em uma lógica do salve-se que puder e 
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menos à criação de condições propícias para que o indivíduo promova a sua 

inserção crítica na sociedade. 

As práticas pedagógicas também se expressam, em consonância com 

as representações dessas professoras, em ações pedagógicas despidas da 

historicidade do Estado e de estratégias de lutas capazes de gerar uma prática 

educativa crítica em sintonia com outras práticas sociais contra-hegemônicas 

desenvolvidas em outros segmentos da sociedade, pois não se acredita que 

qualquer mudança seja possível.   

Outro problema apontado pelas professoras, como já se mencionou 

em vários momentos das entrevistas, se refere ao livro didático. Este representa o 

manual indispensável e praticamente o único instrumento utilizado pelas 

professoras. Nessa perspectiva, a questão da abordagem pedagógica de história de 

Alagoas torna-se mais grave uma vez que inexiste um livro específico indicado e 

fornecido pela SEMED que trate da história alagoana para as primeiras séries do 

Ensino Fundamental. O que a escola dispõe é do livro fornecido pela SEMED que é 

encaminhado pelo MEC, portanto que traz conteúdos da história de São Paulo ou 

de outros grandes Estados do país. Sem o livro que direcione a sua prática, as 

professoras assim se expressam: 

 

Acho importante ver história de Alagoas, mas a gente 
encontra muitas dificuldades, porque não tem o livro didático, 
e se não tiver o livro didático, vamos fazer o que com os 
alunos... Eu só falo de Alagoas, pela ocasião de algumas 
datas. Aí a gente fala de Zumbi, de Marechal Deodoro, e por 
aí vai... (Professora Granada). 
 

 

A escola não tem livro sobre Alagoas, aí nas datas 
comemorativas a gente arranja alguma coisa de jornal ou 
algum livro antigo para os meninos decorarem o que tem de 
importante. (Professora Turmalina). 
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Eu sigo o livro didático e ele não fala de Alagoas, apesar de 
que era pra estudar. Na matriz consta que se devia estudar 
alagoas na 3ª série. Não tem livro específico sobre Alagoas, 
seria bom se tivesse e que a gente pudesse fazer um 
comparativo com outros Estados, pra gente fazer essa 
balança. Um dia desses eu tinha que trabalhar perímetro 
urbano, onde é que eu tinha isso ... eu tive que me rebolar pra 
achar perímetro urbano de Maceió... não foi fácil. Onde eu fui 
encontrar? No catálogo telefônico, em folders de turismo... 
Precisa uma pesquisa do professor e a gente não tem tempo 
(Professora Rubi). 
 
 
É tão difícil trabalhar sem o livro didático, você nem imagina... 
porque o livro que a gente usa não traz nada sobre Alagoas, 
aí quando vem uma data é um ‘Deus nos acuda’... na 
biblioteca não tem nada que trate do assunto e a gente não 
tem tempo pra ficar procurando. Eu acho que Alagoas só seria 
vista mesmo na escola se a gente tivesse o livro... (Professora 
Ametista). 

 

 

Como se pode observar, as experiências de ensino e  aprendizagem 

que a escola oferece sobre o Estado de Alagoas ou inexiste ou está baseada numa 

literatura não especializada, geralmente produzida fora do ambiente acadêmico, 

mais voltado para difusão de informações genéricas acerca do Estado do que para 

o incentivo ao pensamento crítico do estudante. Essa observação é reforçada nas 

falas das professoras reproduzidas a seguir: 

 

Eu trabalho com o livro didático da 4ª série, que fala da 
história do Brasil. Não temos livros que fale exclusivamente da 
história de Alagoas, e isso faz muita falta (Professora Jade). 

Eu tenho um livro didático que não corresponde à realidade do 
aluno. Eu tenho, no livro didático, textos com três páginas, 
quando meu aluno só dá conta de uma. História é melhor 
porque o livro é fino, é simples e a gente completa com as 
datas históricas. O nosso apoio é o livro didático, se não tiver 
o livro, vamos fazer o quê com os alunos? (Professora 
Topázio). 
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O professor tem que pesquisar, ver nas revistas porque o 
planejamento é aquela coisa ligeira aquela meia hora como 
você já viu aqui na sala no meio de não sei quantas pessoas. 
Eu achava assim que eles devem procurar mais, mas eles se 
restringem àquela meia horinha agoniada e ao livro didático. 
(Professora.Lápis-lasúli). 
 
 
A gente não trabalha nada de Alagoas, Alagoas ta lá em 
baixo, porque o livro didático não tem. Mas quando chega uma 
data importante a gente procura não deixar passar em branco. 
Aqui tem uma sala de vídeo, os meninos gostam de ver filmes, 
desenho animado, mas agora que tô falando com você é que 
lembrei: não existe nenhum filme sobre Alagoas, seria bom se 
tivesse, né não? (Professora Rubi). 
 
 
Eu acho que os alunos deveriam estudar para conhecer o 
nosso passado. Como é que um aluno não sabe que o nosso 
primeiro presidente foi alagoano? Eu vejo por esse lado, né? È 
como ir a outro lugar, a passeio, e o pessoal do Rio de Janeiro 
conversa e a gente não saber dizer pra eles quem são os 
nossos personagens. E o pessoal do Rio sabe os deles, aí a 
gente daqui passa vergonha. Os alagoanos não se interessam 
de explanar os fatos, esses homens. Nem o professor sabe 
dessas coisas. Também pudera, não se tem material, nem o 
livro que é o principal, a escola não tem. (Professora 
Granada). 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi estabelecido em 

1985, em substituição ao Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental 

(Plidef) implantado em 1971. Embora tendo sido implantado com o caráter de apoio 

à prática de ensino, o fato é que na Escola o livro didático tem transcendido o seu 

papel de suporte passando ao lugar de diretriz da prática pedagógica em sala de 

aula, determinando os conteúdos veiculados pela professora. E uma vez que o 

Estado de Alagoas não aparece como tema no livro didático fornecido pelo MEC, 

segue-se que o Estado alagoano não é abordado nas aulas de História, a não ser 

por ocasião de alguma data comemorativa. 
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Essa prática de utilização do livro didático como definidor da diretriz da 

prática educativa em sala de aula está articulada, decerto, a um conjunto de fatores: 

(1) à concepção de ensino e de aprendizagem da professora que não tem na 

realidade existencial do estudante o seu ponto de partida; (2) àquela representação 

do Estado de Alagoas que o caracteriza como um bloco monolítico e imutável; (3) à 

compreensão de sujeito e processo históricos das docentes, segundo a qual a 

história se desdobra pelos interesses e pela ação de algumas personalidades 

“importantes” e na qual se posicionam como meras espectadoras; (4) pela falta de 

um texto específico sobre o Estado de Alagoas fornecido pela SEMED; (5) pela falta 

de condições materiais e do professor de elaboração de um ensino dialógico, 

participante e crítico.  

Desse modo, diante da crença em que nenhuma mudança é possível 

e em que o ensino/aprendizagem não requer que se tenha na realidade existencial 

dos estudantes o ponto de partida e o ponto de chegada, resta apenas a 

possibilidade de transmitir aos educandos um saber acrítico, desvinculado das suas 

experiências, que cumpra apenas uma função instrutiva, seqüencial, de um 

conteúdo produzido por autores de livros didáticos, distantes da sua própria 

realidade e da realidade dos educandos. Quando agem dessa maneira, contudo, as 

professoras acreditam que atendem às expectativas do sistema educacional do qual 

fazem parte, pois em seu cotidiano estão implementando a política do livro didático 

do MEC.           

Do que foi dito acima, podemos afirmar que o processo de ensino e 

aprendizagem é concebido pelas professoras como uma prática educativa que tem 

como ponto de partida o livro-texto fornecido pelo MEC no qual o professor ocupa o 

lugar de transmissão das idéias do autor e o estudante o lugar de assimilador dos 
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conteúdos repassados pelo professor. Concebe-se, portanto, o ensino como a mera 

transmissão de informações contidas no livro-texto, fonte do saber, e a 

aprendizagem como reprodução do saber nele contido. Ficam, assim, excluídos 

pontos essenciais de um processo ensino/aprendizagem: (1) os vínculos entre o 

saber escolar e a realidade existencial do sujeito que aprende, entre o passado 

histórico e o presente vivido; (2) a historicidade dos objetos sociais que afetam a 

vida dos sujeitos envolvidos no processo educativo; (3) a compreensão da agência 

humana para a promoção da transformação social. 

 

 

5.4 A intervenção pedagógica no processo de construção 

identitária do educando 

 

É esclarecedora das ligações entre as representações sociais das 

professoras sobre Alagoas e as suas práticas pedagógicas a análise de como as 

docentes abordam pedagogicamente as identidades culturais dos educandos, 

incluindo questões relativas à sua auto-estima.  

A professora Topázio revela que criou uma situação pedagógica para 

abordar a questão da identidade e da auto-estima do estudante, na qual mostra uma 

concepção de relação entre identidade e auto-estima também percebida em outras 

entrevistas, ou seja, a crença de que o cultivo de uma auto-imagem positiva pode 

existir através de um processo de autoconvencimento através do reforço da crença 

que é portador de qualidades consideradas desejáveis e da recusa de atributos 

considerados negativos: 
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Eu fiz um trabalho com Estudos Sociais... Minha idéia era 
trabalhar a identidade e a auto-estima, então fiz um painel 
com o nome de cada aluno pra eles completarem com suas 
características e não deixei que colocassem nada negativo. 
Uns escreveram que eram burros, aí eu mandei apagar e 
botar inteligente, porque só vale coisa boa... Eles precisam ter 
auto-estima, ter identidade boa. Aí ficou do jeito que eu queria: 
o painel todo positivo, e eles ficaram felizes assim, né?. 
(Professora Topázio). 

 

 

Como se pode observar, a professora Topázio faz uso de uma 

estratégia pedagógica onde se confundem sua própria identidade como professora 

e o desejo de um eu ideal projetado nos educandos. Essa abordagem difere 

daquela proposta por Paulo Freire (2002), a qual sugere aos professores convidar 

seus alunos a refletir e a dialogar sobre suas histórias, buscando criar assim 

condições propícias para que os estudantes possam descobrir os seus lugares 

sociais e históricos na sociedade em que vivem, reconhecendo sua condição social 

atual e assegurando a compreensão do movimento do eu em relação ao outro. Na 

perspectiva freiriana é preciso criar condições propícias que permitam aos 

estudantes, através da socialização das suas experiências a percepção das 

diferenças e semelhanças, entenderem como e por que essas diferenças são 

geradas. 

Segundo o pensamento crítico freiriano, o que a professora realiza é 

uma experiência pedagógica de caráter impositivo, ao contrário de uma experiência 

que venha a ser construída coletivamente e a partir daí criar condições de 

possibilidade de uma construção problematizadora das pertenças dos educandos, 

ou seja, de suas identidades culturais. 

As entrevistas também revelaram que as professoras acreditam que 

devem apresentar Alagoas aos alunos evitando falar dos seus problemas, buscando 
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mostrar apenas o que Alagoas tem de bom e de bonito, convencendo-os pela 

retórica e pela repetição que o trabalho é uma virtude que precisa ser cultivada: 

 

Como cidadã eu acho que não posso falar para meus alunos 
dos pontos negativos da nossa terra. 
Acho que preciso mostrar para os alunos o que Alagoas tem 
pra dar, a boa vontade de se trabalhar. Tudo que Alagoas tem 
de bonitinho eu falo para meus alunos (Professora Turquesa). 

 
 

Minha idéia era trabalhar a identidade e a auto-estima, então 
fiz um painel com o nome de cada aluno pra eles completarem 
com suas características e não deixei que colocassem nada 
negativo (Professora Topázio). 

 
 

Mesmo sabendo da malandragem de Alagoas, da pobreza 
imensa, da violência e dos crimes praticados pelos poderosos 
da terra, eu evito dizer isso para meus alunos, porque isso não 
vai levar a nada, e depois, Alagoas tem tanta coisa bonita pra 
se falar... tem um beleza natural incrível, por que então eu vou 
passar pra eles uma imagem negativa. Não, nada disso. A 
gente deve destacar o que temos de bom (Professora Jade). 

 

 

A teoria educacional crítica parte da problematização da 

existencialidade do sujeito através de uma prática dialógica. Ao negar a realidade na 

qual o sujeito encontra-se imerso compromete-se o diálogo, que é condição 

fundamental para a formação de sujeitos conscientes do seu lugar no mundo. A 

construção crítica da identidade é um desafio para a educação e ela só poderá 

acontecer através de uma prática educativa capaz de desconstruir padrões e formas 

de pensar já estabelecidos. A desestabilização do modo de pensar e agir requer a 

desestabilização de todo um sistema de representações em que pesam 

estereótipos, preconceitos, valores e normas pré-estabelecidos. E é justamente isso 

que se constitui num obstáculo difícil de ser transposto em face das más condições 

de trabalho, da falta de uma abordagem crítica das representações das professoras 
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e da deterioração da profissão docente. Uma prática educativa crítica exige um 

corpo docente capaz de criar condições propícias para que os educandos 

promovam a sua autodeterminação, para que os sujeitos se tornem agentes ativos, 

construtores dos seus próprios destinos. Como sugere Paulo Freire: 

 

O que temos que fazer, na verdade, é propor ao povo, através 
de certas contradições básicas, sua contradição existencial, 
como problema que o desafia e assim, lhe exige resposta, não 
só no nível intelectual, mas no nível da ação (Freire, 2003; p. 
86). 

 

 

O educador Paulo Freire propõe uma intervenção na realidade social, 

propõe mobilizações e tensionamentos capazes de transformá-la. Pode-se, 

portanto, deduzir, que na escola pública, hoje freqüentada predominantemente 

pelas camadas mais pobres da sociedade, uma educação crítica não pode ser 

desenvolvida sem uma prática dialógica mediada pela realidade em que os sujeitos 

vivem. 

Na visão das professoras, entretanto, os problemas dos educandos 

não devem ser abordados porque, segundo elas próprias, é constrangedor para o 

aluno falar de sua realidade, a realidade da escassez, da violência, do desemprego:  

 

Não, eu não falo dos pontos negativos de Alagoas, 
sabe por quê? Eles já vivem nos pontos negativos, aí 
eu prefiro não falar pra não deixá-los constrangidos... 
Não vou falar de pobreza porque eles já são pobres. 
Não falo de violência porque eles já vivem em situação 
de violência. Eles não querem ouvir coisas negativas 
porque isso toca diretamente, aí eu prefiro evitar e fico 
falando das coisas positivas do nosso Estado. Falo das 
praias, das belezas, aí tem uns que respondem: mas 
professora a gente não vive nas praias a gente quer 
trabalhar que é o que a gente precisa. Os que falam 
assim são os mais responsáveis que se preocupam 
com o emprego dos pais. E dizem também: mas 
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professora, pra que estudar, se depois não tem 
emprego? Aí eu desconverso e digo: pior é não 
estudar (Professora Turmalina). 

 

 

Essa fala da professora expressa com muita clareza o nível de 

complexidade e dificuldade do que é ser professora do Ensino Fundamenta na 

escola pública. Um espaço no qual se precisa ser capaz de abordar adequadamente 

com as crianças questões pedagógicas tão delicadas quanto a do desemprego, da 

violência e das desigualdades sociais. A estratégia utilizada pela professora 

Turmalina é a exclusão desses temas através da justificativa de que não é 

necessário falar para o educando de uma realidade que ele já conhece bem. Nessa 

fala da professora aparece claramente, também, a relação entre a representação 

“despolitizada” da professora sobre o Estado de Alagoas – que enfatiza como 

positiva as suas belezas naturais e revela uma posição de passividade diante dos 

problemas políticos alagoanos – e a sua prática pedagógica acrítica, desinformada 

das contradições vividas pelos estudantes.  

Essa posição pedagógica defendida pela professora Turmalina é bem 

diferente daquela defendida na Pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Quando a 

professora diz “eu não vou falar da pobreza porque eles já são pobres, eu não vou 

falar na violência porque eles já vivem em situação de violência”, de um ponto de 

vista crítico opta por uma educação alienante que não cria condições para que o 

educando construa sua autonomia; desenvolve sua prática educativa ignorando que 

é na discussão desses problemas e não na sua negação que os estudantes podem 

se perceber enquanto sujeitos oprimidos e será a partir daí que eles poderão se 

apropriar de sua condição de oprimido e promover criticamente sua inserção na 

sociedade em que vivem. 
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Nesse movimento de descoberta de sua condição de oprimido como 

uma questão produzida e não como algo que lhe seja intrínseco é que ele se 

apropria da leitura do mundo, da sua própria realidade. Assim será possível 

questionar sua própria identidade, suas pertenças, e assumir criticamente seu papel 

de sujeito histórico, capaz de transformações. Pensada dessa maneira, a 

construção identitária se expressa como possibilidade de problematização do 

mundo, como espaço de análise crítica da existência humana. 

Há entre as professoras a compreensão de que ao realçar as belezas 

naturais de Alagoas e a hospitalidade do povo alagoano, estão contribuindo para a 

afirmação de uma identidade alagoana positiva, fonte de auto-estima, elemento 

necessário para que o aluno se torne um bom cidadão.  

Convém ressaltar que essa imagem de “Alagoas paraíso das águas”, 

“Terra da liberdade”, “Maceió cidade sorriso” e “Alagoas, terra dos marechais”, são 

slogans que têm sido habilmente manipulados pelo governo com o intuito de 

valorização do Estado que, como as entrevistas revelaram, têm repercutido nas 

representações dos professores. 

Portanto, falar de pobreza, daquilo que é feio aos olhos, falar da 

violência que incomoda o cotidiano das pessoas, falar da opressão representa na 

visão das docentes entrevistadas uma ameaça à formação dessa consciência 

positiva de Alagoas. O relato da professora Ametista, transcrito abaixo, é importante 

para explicar como se processa esse mecanismo: 

 
Eu não falo dos pontos negativos de Alagoas para os meus 
alunos porque eu acho que é preciso criar uma consciência 
positiva nas crianças. As crianças não devem ouvir 
comentários negativos sobre Alagoas, eu prefiro que eles 
pensem que tá tudo bem, pra não criar imagens negativas, 
assim eles constroem um mundo melhor. Mesmo eu sabendo 
que não é nada disso eu procuro enaltecer o Estado. Eles 
devem pensar que nosso lugar é o mais importante, é o 
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melhor. Eu detesto falar do negativo... Não gosto, não... Me 
sinto mal. Na minha sala eu evito. Outro dia escrevi a palavra 
pobreza no quadro. Aí lembrei que isso não é bom e apaguei 
logo. Os alunos já estão acostumados. Quando escrevo, sem 
querer, algo ruim... eles dizem logo: Não, professora, essa 
palavra não; bote uma bem bonita. Pois é. Eu acho que a 
escola é pra falar coisas diferentes das coisas que eles têm lá 
fora. Então trago pra sala coisas leves, as belezas naturais... 
Se eles trazem algum problema, eu tento disfarçar e sair do 
assunto (Professora Ametista). 

 
 

A professora afirma que prefere que seus alunos pensem que está 

tudo bem, acreditando que assim eles podem construir um mundo melhor. Ela 

argumenta que “a escola é pra falar coisas diferentes das coisas que eles têm lá 

fora” e acrescenta: “trago pra sala coisas leves, as belezas naturais”. Nessa fala 

registra-se também a atitude de tergiversação da docente quando o aluno interpela 

ou traz algum problema do mundo lá fora para ser discutido.  

Essa postura, semelhante àquela da professora Turmalina, segundo a 

qual os sujeitos precisam negar sua situacionalidade histórica vai ter 

desdobramentos concretos na sala de aula, pois ao desvencilhar-se do 

questionamento, das discussões acerca dos problemas enfrentados na realidade 

cotidiana, o estudante passa a não se reconhecer no discurso idealizado e alienante 

da professora, o que faz com que a escola contribua para a reprodução do modelo 

histórico social alagoano marcado pelas mazelas sociais que integram as crenças 

da docente acerca do Estado de Alagoas. A esse respeito, vale lembrar o que diz 

Geertz: 

 

O mundo cotidiano no qual se movem os membros, seu 
campo de ação social considerado garantido, é habitado não 
por homens quaisquer, sem rosto, sem qualidades, mas por 
homens personalizados, classes concretas de pessoas 
determinadas, positivamente caracterizadas e adequadamente 
rotuladas. Os sistemas de símbolos que definem essas 
classes não são pela natureza das coisas – elas são 
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construídas historicamente, mantidas socialmente e aplicadas 
individualmente (Geertz,1989:229). 

 

 

A posição defendida pelo autor acima, que coincide com aquela 

proposta pela teoria educacional crítica, é a de que não é possível compreender a 

cultura na esfera da abstração absoluta, ou de uma supra realidade que se encerra 

em si mesma. A produção do conhecimento sobre a realidade é histórica, portanto 

ela acontece na vida cotidiana dos sujeitos concretos. Daí a escola, ao se eximir da 

tarefa de problematizar o mundo, se exime também da sua tarefa fundamental de 

criar condições propícias para que o estudante descubra o seu lugar social e 

histórico, como sugere Freire (2002). O fato é que é perceptível o quanto as 

professoras não têm criado situações pedagógicas que proporcionem aos 

educandos uma profunda reflexão de si mesmos, de suas experiências sobre as 

contradições vivenciadas no seu dia-a-dia, portanto, das suas identidades. 

Constata-se neste trabalho que a prática educativa desenvolvida nesta 

escola em observação tem desempenhado um papel rotineiro, disciplinador e 

alienante, cujo objetivo é incutir nesses estudantes a negação de suas próprias 

vidas; aspecto que já foi também percebido em outros trabalhos de pesquisa 

realizados anteriormente no município de Maceió:  

 

O que vemos na escola, na prática escolar é um grande ritual, 
consubstanciado pela repetitividade das ações, gestos e 
atitudes que dão forma e regras e normas prenhes de forte 
carga simbólica que são partilhados pelos agentes 
pedagógicos e que se deve transmitir aos educandos. É este o 
ritual celebrado dia após dia e minuto após minuto para a 
consecução da obediência de uma ordem desde sempre 
preestabelecida, e que se manifesta na forma do dever-ser. 
Por isso se a vida dos alunos que estão na escola não é 
exatamente um modelo que deve ser, pelo que se constata a 
partir da permanente reprovação das professoras à condição 
familiar das crianças, bem como ao procedimento dos pais e, 
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dos próprios alunos, no processo de controle da vida escolar 
barra-se, também, a entrada na escola da experiência dos 
estudantes (VERÇOSA,1999; p. 188). 

 

 

Se de um lado a escola se fecha às experiências cotidianas de seus 

alunos, enquanto objeto de conhecimento real a ser tratado de forma pedagógica, 

por outro lado, isso não vai significar que esse cotidiano não invada a escola sob 

diversas formas que estão subjacentes às ações desses estudantes.  

A escola poderia ser o espaço mais adequado para essas reflexões, 

mas ao contrário, ela inibe e propõe um outro discurso baseado na abstração.  

Quando a professora Turmalina relatou que falava das praias e das belezas, ela 

mesma confessa que tem uns alunos que respondem: “mas professora a gente não 

vive nas praias, a gente quer trabalhar que é o que a gente precisa”. Ainda assim 

ela parece não se dar conta dessa significativa ambigüidade e acrescenta: “aí eu 

desconverso e digo: pior é não estudar”. 

Ao “desconversar” a professora assume o fato de que não consegue 

estabelecer com seu aluno uma relação dialógica, e retira da sala de aula a 

oportunidade de se constituir como espaço fomentador de diálogos. Ao desconhecer 

e se negar a compreender toda complexidade que envolve o processo de 

construção identitária dos educandos, a escola reforça, mesmo que não 

intencionalmente, ainda mais a condição de opressão em que vivem os estudantes. 

Agindo assim, a escola não consegue criar condições para a problematização que 

brote da própria condição de vida do aluno para, a partir daí, gerar 

questionamentos, como atestam as professoras, nos depoimentos abaixo: 
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Os problemas do País e de Alagoas não são falados na 
escola. Em Alagoas a gente faz o exercício do esquecimento 
(Professora Rubi). 

 
 

Na escola a gente tenta dourar a pílula, porque a vida dos 
alunos já não é fácil e não adianta aumentar os problemas 
falando neles. É melhor esquecer, deixar pra lá (Professora 
Topázio). 

 
 
 Deve ter um trabalho mais detalhado sobre Alagoas, mas eu 
tenho impressão que a preocupação com o conteudismo, de 
querer ensinar tudo – o geral, o Brasil – aí não sobra tempo pra 
Alagoas. A gente deveria estudar o que tem na proposta... Se 
estuda, mas é pouco, o aluno fica sem saber muito... eles não 
sabem nem a data da emancipação e as vezes nem o professor 
sabe (Professora Granada). 
 
 
A gente deve ensinar aos alunos o amor por Alagoas, então, 
evitamos ressaltar as coisas negativas. Quando se fala em 
história, é só das coisas distantes. Os problemas do dia-a dia a 
gente finge que não existe (Professora Lápis-lazúli).  

 

 

Faz-se necessário chamar a atenção para a produção do 

conhecimento sobre o lugar em questão, no caso, sobre Alagoas. A produção desse 

conhecimento é significativa para o desenvolvimento de uma educação 

comprometida com a autonomia dos estudantes. A noção de lugar aqui tratada 

extrapola a dimensão estritamente físico-espacial do Estado de Alagoas. O lugar do 

ponto de vista da identidade é aqui considerado, segundo Araújo (2005), 

 

como uma construção simbólica que, dialeticamente articula o 
cotidiano real vivido por seus moradores a toda gama de 
representações discursivas circulantes sobre quem eles são e 
quem é o próprio lugar. O lugar, assim visto, é um ente vivo, 
com características identificáveis e identificadas 
coletivamente, é também um sujeito significante-significado e, 
sobretudo, quando o lugar reveste-se da identidade periférica, 
é um sujeito igualmente invisibilizado e desencontrado (idem; 
p. 56). 
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Conhecer Alagoas com suas contradições significa antes de tudo, 

conhecer-se como sujeito, colocar-se no lugar do outro, permitir o tensionamento 

das identidades de seus moradores, ou seja, questionar Alagoas questionando-se a 

si mesmo e nesse perguntar-se desenvolver nossa capacidade crítica. O 

desenvolvimento da capacidade de analisar criticamente a realidade implica, pois, 

no desenvolvimento da percepção do sujeito sobre si mesmo dentro do lugar onde 

vive. Uma proposta educacional que vise à autonomia precisa estar atenta a essa 

questão. O estudante toma a história nas mãos quando desenvolve a consciência 

de que ele próprio é produto histórico, é processo, é construção no tempo, assim 

como o lugar onde habita. 

A representação que os professores fazem de Alagoas é de um lugar 

bonito, mas corrupto e violento. O que eles entendem que deve ser mostrado às 

crianças é apenas o lado que realça a sua beleza física natural. Acreditam assim 

que a beleza de um Estado pode ser abstraída da condição humana de sua 

população, pode ser reduzida à sua geografia física. Enquanto a vida 

experimentada pelas docentes as leva a construir uma representação de Alagoas 

marcada pela corrupção, pela pobreza e pela violência, as professoras insistem em 

uma prática na qual reprimem a problematização da realidade vivida e negam o seu 

caráter de dinamicidade, de processualidade, de historicidade, em uma atitude de 

denegação – isto é, “processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um dos 

seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-

se dele negando que lhe pertença” (LAPLANCHE & PONTALIS, 1970; p.373). 

Mesmo quando uma das professoras entrevistadas informou que fala 

para seus alunos dos problemas de Alagoas, ela o faz de modo asséptico e 

distante, como é possível observar em seu depoimento: 
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Eu falo para os meus alunos sobre os problemas de Alagoas, 
até porque vem nos livros que o Sudeste é mais desenvolvido, 
ou que Alagoas é campeã de analfabetismo, aí não posso 
fazer nada, é o livro que tá dizendo, o livro de história do 
Brasil, porque o de história de Alagoas não existe (Professora 
Jade). 

 

 

A professora Jade retira de si a iniciativa de questionar os problemas 

alagoanos. Quando cita o fato de Alagoas ser campeã de analfabetismo não o faz 

levantando questionamentos nem buscando suas causas, mas apenas apresenta e 

se afasta, atribuindo ao livro a responsabilidade de informar um aspecto não 

aceitável da realidade alagoana, no caso, o fato de Alagoas ser campeã de 

analfabetismo. 

Embora as professoras insistam que é necessário enfatizar os 

aspectos relativos à beleza do lugar onde vivem a fim de que se crie uma percepção 

positiva de seu espaço, parece-me impossível que se possa construir uma 

consciência valorativa sem que se estabeleça a ponte entre passado-presente-

futuro.  

É necessário no processo de construção das identidades dos 

educandos, do ponto de vista da teoria educacional crítica, desmistificar a condição 

social como algo natural, para que possa ser vista como uma produção histórica, 

portanto passível de transformações. Na prática pedagógica observada, esse 

processo parece estar adormecido uma vez que não há tensionamentos que façam 

surgir outras Alagoas, e, no entanto, a realidade não é fixa ou imutável. Na verdade 

Alagoas vai além da compreensão de que seja uma unidade sociocultural em um 

determinado espaço geográfico. Certamente, Alagoas, no dizer de Araújo (2005) 

são várias, é Potiguara, Caeté, Kariri, Quilombola, Wassu Cocal, Karapotó, Bantu e 

também... branca. 
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A análise das práticas revela que as professoras abordam a 

construção identitária dos educandos não pela problematização de suas pertenças, 

mas fazendo uso de técnicas de autoconvencimento trazendo à lembrança a 

posição de alguns autores chamados por Giroux (1997) de pós-freudianos, para os 

quais  

 

o indivíduo parece existir em um mundo de relações 
interpessoais desimpedidas, onde sua auto-realização é 
controlada apenas pelos limites da vontade individual e pela 
liberação pessoal da frustração. O que os pós-freudianos 
ignoram são as realidades externas que medeiam entre os 
desejos do indivíduo e a realização destes desejos. De 
maneira semelhante, eles deixam de reconhecer que o 
sucesso não é simplesmente uma questão de vontade, 
transpondo barricadas de ‘algodão’ do mundo real. Na 
verdade, o ‘sucesso’ representa a capacidade de lidar 
concretamente com as forças sociopolíticas que geram 
dúvida, conflito, angústia, e a possibilidade de cometer erros. 
O ponto aqui é que a felicidade e a vontade humana por si só 
perdem o significado quando não são avaliadas através de 
uma perspectiva teórica que as situe e analise dentro de 
circunstâncias socio-históricas concretas (idem; p. 95)  

 

 

Como foi visto no capítulo anterior, as representações das professoras 

sobre Alagoas oscilam sempre sobre os extremos ufanismo/depreciação, de modo 

que todas as entrevistadas sempre chamaram a atenção orgulhosamente para as 

belezas naturais do Estado para logo em seguida fazer ressalvas e proposições 

depreciativas sobre as questões políticas, sociais e humanas próprias de Alagoas. 

Como revelam as falas das professoras, as suas práticas não 

estimulam o desenvolvimento do senso crítico dos estudantes, que na perspectiva 

da teoria educacional crítica de Paulo Freire deveria acontecer na escola a partir da 

problematização da realidade em que o sujeito está imerso ou inserido, da 

abordagem das contradições que essa realidade expressa. 
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5.6 Mal-estar docente: quando a relevância se dissolve na 

desesperança 

 

Ser professora significa paciência e determinação porque 
chega um momento que a gente perde mesmo a paciência 
pela falta de interesse e pela falta de educação dos alunos. 
Um aluno de periferia não quer saber nada. Aluno de escola 
pública não quer saber de nada... Eles não têm vontade de ir 
pra frente, eles só querem brincar, querem a merenda e jogar 
bola.  E aí esse fracasso escolar é culpa deles não é da gente, 
mas eu me sinto mal com essa falta de condições. Até parece 
que a culpa é só do professor (Professora Turmalina). 
 

                                            
A gente só tem quadro e giz... Até quando? A gente se faz de 
surda, faz que não tá ouvindo nem vendo o desinteresse. A 
turma ‘do não quero nada’ faz da gente professor um fantoche 
e essa turma é a maioria. Aí, tem que levantar o timbre... A lei 
diz que a gente deve aprovar, aí quem somos nós diante 
dessa lei? (Professora Granada). 

 

 

Os trechos das entrevistas reproduzidas acima, expressam um tema 

recorrente quando as professoras se referem aos dilemas que vivenciam em sua 

cotidianidade: o fracasso escolar, no qual incluem posicionamentos referentes à 

aprovação, à reprovação e à evasão escolar.  

É bem verdade que as condições de trabalho das professoras têm 

provocado desânimo para o desenvolvimento de suas atividades. Seus discursos 

são plenos de expressões que demonstram cansaço, desesperança, falta de 

perspectiva, como se as possibilidades de diálogo na escola tivessem sido 

esgotadas ou sequer tentadas. Há, sobretudo, uma descrença no potencial do 

estudante da escola pública, e a ele e a sua família é atribuída toda a 

responsabilidade pelo fracasso escolar: 
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 É um problema nosso dia-a-dia na escola. O aluno da escola 
pública nunca vai passar em nada, não vão passar nem na 
porta da universidade, aliás, nem da Escola Técnica. Depois 
dizem que só tem rico na Ufal, mas não é isso não, é que eles 
não se interessam, eles não vão ter futuro nunca porque não 
se interessam. Eu preparo minhas aulas pra turmas que não 
anotam, ficam assim... fazendo batuque na carteira de música 
de egüinha pocotó e a professora não pode fazer nada. 
(Professora Lápis-Lazúli). 
 
 
Na rede pública tudo é de faz de conta. O menino passa o ano 
sem saber nada, mas no final, faz um bilhetinho (o bilhetinho 
que eu digo é a prova) e tudo se resolve. Depois dessa LDB a 
educação é uma ‘presepada’. O ensino é uma piada. E os 
alunos... Esse pessoal da Rede Pública é muito tolinho. Aluno 
da escola pública é tolinho, não sabem nada, ninguém nunca 
ensinou nada. Eu tenho um aluno de 8 anos que ainda troca 
as letras, em vez de dizer avião, diz azião (Professora 
Topázio). 

 
 

Os alunos são indisciplinados, eles são carentes, a renda 
familiar de casa... aí eles dizem que estão com o braço 
cansado, pra não estudar. Tem muita preguiça também, né? 
Eu nem sei por que vêm pra escola… não têm futuro mesmo 
(professora Turquesa). 
O aluno da escola pública não tá nem aí, são desorganizados, 
não passam o caderno a limpo, os trabalhos são 
emporcalhados, são sujos demais... É muita dificuldade para o 
professor e há falta de apoio da coordenação, aí não adianta 
fazer planejamento. O professor é sacrificado, a gente não 
tem apoio. A única classe que não pode adoecer, ter problema 
na família é a de professor. (Professora Ametista). 

 

 

Como se evidencia nas falas acima, as docentes compartilham a 

crença em que as dificuldades de aprendizagem escolar dos estudantes pobres 

decorrem de sua condição de vida, de sua natural falta de interesse e incapacidade 

de se adaptar às escola tal qual ela encontra-se estruturada, bem como a sua 

inevitável falta de perspectiva profissional. Esse modo de entender o fracasso 

escolar, segundo Patto (1996), revela “que ainda estamos sob a influência da teoria 

da carência cultural, em sua versão que afirma a presença de deficiências ou 
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distúrbios no desenvolvimento das capacidades e habilidades psíquicas da clientela 

[estudantes pobres da escola pública]” (idem, p. 121).  

Se há, por parte das professoras, esse entendimento de que os 

estudantes da Escola Pública, que é a maior parcela da população de estudantes, 

não se interessam em aprender e se, de fato, nossos estudantes não encontram 

motivação para saber mais, para conhecer o mundo, isso significa que nossa cultura 

lhes subtraiu o desejo de ser mais, de ultrapassar a mera condição de sobrevivente. 

Como bem expressa Arroyo (2000),  

 

esse sentimento bastante generalizado no magistério, de que 
os alunos não querem nada, é socialmente preocupante 
porque se é verdade que as novas gerações brasileiras não 
querem aprender é porque chegaram a um grau de 
desumanização tal que a curiosidade, a vontade de aprender 
a ser, de experimentar a vida, de saborear a existência 
humana está sendo quebrada já na infância. (...) O fracasso 
de nosso ofício de mestre quando situado nesse nível reflete o 
fracasso de nossa civilização, de nossa cultura. Reflete que à 
nossa infância, adolescência e juventude não está sendo 
roubado apenas o direito a conhecer a leitura e a escrita, as 
contas, o saber científico e tecnológico... está sendo roubada 
a vontade de saber, de experimentar, de ser alguém (idem; 
pp.56-7). 

 

 

Vê-se, então, desse modo, que esse conhecimento compartilhado 

pelas docentes de que os estudantes da Escola Pública são desinteressados ou 

apáticos requer uma análise mais aprofundada. Será que de fato, como diz a 

professora Turmalina, o fracasso escolar nas escolas de Ensino Fundamental pode 

ser atribuído tão facilmente aos educandos? Como interpretar os descompassos 

entre o ensino e a aprendizagem nas séries iniciais da escola pública? O que tem 

levado as crianças e os adolescentes das camadas populares à apatia com relação 

à educação escolar? Será que os cursos de formação de professores têm 
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preparado os futuros professores para o trabalho educativo com as crianças das 

camadas populares? 

Como tem advertido Arroyo (2000), é urgente que a realidade das 

crianças, dos adolescentes e dos jovens das camadas populares, submetidos desde 

a infância a drásticos processos de desumanização e perda de horizontes, se torne 

objeto de estudo pedagógico específico sob o risco de, se assim não se proceder, 

cair-se em 

 

um sem-sentido profissional, que nos levará ao desânimo, à 
busca de saídas na rigidez, na reprovação. (...) Não reprovar e 
manter a lógica seriada, deixa tudo como está. Acelerar os 
retidos mantendo a lógica precedente, conteudista, deixa tudo 
como está. Aprender novos métodos de passar a matéria 
deixa a apatia dos educandos no mesmo lugar. Logo nos 
descobrimos no mesmo lugar, girando no mesmo sem-sentido 
profissional e humano (idem; p.58). 

 

 

Uma questão semelhante é apontada por Esteve (1999) ao investigar 

as mudanças quantitativas ocorridas na Europa nas últimas duas décadas do século 

XX. Para esse autor espanhol, a massificação do ensino, um fenômeno em princípio 

de caráter quantitativo, produz novos problemas qualitativos referentes ao exercício 

da docência:  

 

A passagem de um sistema de ensino de elite para um ensino 
de massas implica um aumento quantitativo de professores e 
alunos, mas também o aparecimento de novos problemas 
qualitativos, que exigem uma reflexão profunda. Ensinar hoje 
é diferente de há vinte anos. Fundamentalmente porque não 
tem a mesma dificuldade trabalhar com um grupo de crianças 
homogeneizadas pela selecção ou enquadrar a cem por cento 
as crianças de um país, com os cem por cento de problemas 
sociais que essas crianças levam consigo. Daí o desencanto 
que atinge muitos professores, que não souberam redefinir o 
seu papel perante essa nova situação (idem; p. 96).   
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Tanto Esteve (1999) quanto Arroyo (2000) têm insistido na 

necessidade da promoção de pesquisas que ajudem a esclarecer os problemas 

vinculados à universalização do ensino, ou seja, à uma educação que inclua não 

apenas as elites mas também as camadas populares. Como observa Esteve (idem), 

só assim  

 
será possível traçar linhas de intervenção que superem o 
domínio das sugestões, situando-se num plano de acção 
coerente, com vista à melhoria das condições em que os 
professores desenvolvem o seu trabalho. Para isso é 
necessário actuar em várias frentes: formação inicial, 
formação contínua, material de apoio, relação 
‘responsabilidades – horário de trabalho – salário (idem; p. 
98). 

 

 

Portanto, depreende-se que a questão do possível desinteresse das 

crianças das escolas públicas requer uma maior reflexão crítica acerca do ofício de 

educar. O fracasso escolar dos estudantes, e particularmente daqueles das 

camadas populares, é um problema desafiador cujo enfrentamento exige uma 

ampla mobilização coletiva. Se se entende que a educação é uma atividade 

imprescindível para a vida em sociedade, então o problema da educação das 

camadas populares precisa ser tratado de uma forma mais profunda, séria e 

comprometida. Afinal, como diz Arroyo (2000; p. 58), “não temos o direito de brincar 

com os educandos” 

Também aqui, outro elemento emergiu por ocasião das entrevistas e 

do TALP que merece uma reflexão mais acurada, é a forma como essas 

professoras se sentem enquanto profissionais que atuam no Estado de Alagoas. 
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As entrevistas realizadas revelaram que a profissão docente é um 

trabalho útil à sociedade mas é vergonhosa e aviltante, como se pode observar nas 

falas seguintes, bem representativas do pensamento compartilhado: 

 

Ser professor em Alagoas é sentir vergonha, é se sentir 
humilhada... Isso mesmo... Quando me perguntam minha 
profissão, eu evito falar. Digo que sou autônoma, invento 
qualquer coisa, mas evito dizer que sou professora. É triste ser 
professora. Agora... é um trabalho útil à sociedade, né? Mas eu 
sinto vergonha, porque quem é professor é desprestigiado, sem 
cultura, a maioria é medíocre, pessoas sem muita formação. 
Quando digo que sou professora, é mesmo que dizer que sou 
pobre, sou incapaz, sou menos... Ninguém diz: olha como ela é 
inteligente, ela é professora... Diz o contrário. Todas as minhas 
amigas dizem: Deus me livre de meus filhos serem professores. 
Isso está muito claro; ninguém deseja essa profissão para quem 
gosta (Professora Ametista).  
 
 
É muito angustiante ser professora... Eu já disse em casa que 
vou mudar de profissão, que vou ser enfermeira... Prefiro cuidar 
das feridas do corpo dos doentes do que dessas feridas daqui 
da escola (Professora Jade). 
 

 
Eu sei que ser professora é uma profissão importante, mas eu 
confesso a você que pelo menos aqui em Alagoas é uma 
profissão triste, pra sofredor. A gente ganha pouco, não tem 
reconhecimento e a luta é grande (Professora Topázio). 
 
 
 Ser professor em Alagoas significa um desafio porque é você 
dar o máximo com o mínimo possível, porque 38 alunos na sala 
pra você prender a atenção só com o livro didático e a fala, sem 
mais nenhum instrumento não é fácil. E no final do mês um 
salário que não dá pra nada. É uma profissão espinhosa essa. 
Eu entendendo que a missão é importante, mas a sociedade 
não reconhece (Professora Rubi). 
 
 
 

Os relatos dessas professoras refletem o paradoxo vivenciado por 

todos aqueles que hoje se preocupam criticamente com os destinos da educação no 

Brasil: ao mesmo tempo em que se transformou em senso comum o 

reconhecimento de que a educação é um trabalho relevante e útil à sociedade, 
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nenhuma ou poucas ações articuladas, conseqüentes, são desenvolvidas no âmbito 

da sociedade civil em protesto pelo descaso crescente do poder estatal com relação 

à educação pública; a população aceita resignada e impotente a clivagem de 

escolas para ricos e escolas para pobres. Sem opções dignas resta ao docente o 

desespero, o sentimento de alienação de si mesma, a vergonha do exercício da 

docência, bem expressa na fala da professora ametista acima: “Eu digo que sou 

autônoma, invento qualquer coisa, mas evito dizer que sou professora”.  

As professoras do Ensino Fundamental de Maceió compartilham o 

sentimento de humilhação e sofrimento. Entendem que ser professor em Alagoas é 

mais difícil e humilhante que em outros Estados brasileiros, como também 

acreditam que o status de professor de Ensino Fundamental é vergonhoso em razão 

de revelar de certa forma uma incapacidade ou incompetência individual de alcançar 

posições de maior prestígio social, mais bem remuneradas, como pode ser visto nos 

depoimentos seguintes: 

 

O professor aqui é ser um sofredor, e eu acho isso humilhante. 
Ser professor em Alagoas é humilhante. Isso só acontece em 
Alagoas, da categoria não ser respeitada... pelo menos com 
professor do Ensino Fundamental é assim. Eu me sentia melhor 
quando morava em Minas e lá eu dizia que era professora. Aqui 
eu tenho até vergonha, é como se aqui eu fosse menor. Não sei 
se é assim em todos os graus. Com Ensino Fundamental, minha 
experiência tem sido essa (Professora Jade). 
 

Ser professor em Alagoas é ganhar pouco, não ter direitos, não 
ter sindicato à altura. Significa não ter tido capacidade para 
outros trabalhos, de qualificação, estar fora do mercado de 
trabalho. É ter um ambiente pobre do ponto de vista material e 
intelectual. Na escola não existe crescimento nem para o 
professor nem para o aluno (Professora Ametista). 
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São muitos, e complexos, os fatores que influenciam e determinam o 

status de um grupo profissional em um dado contexto social. A despeito dessa 

complexidade, alguns autores têm enumerado alguns fatores determinantes do 

status da profissão docente. Para Hoyle (1987) o prestígio dos docentes ou das 

docentes é determinado fundamentalmente pela origem social desse grupo, 

geralmente proveniente de famílias de classe média ou baixa; pelo grande número 

de pessoas que exercem a profissão docente, o que dificulta melhorias substanciais 

de salário; o fato de as professoras do Ensino Fundamental ser predominantemente 

de gênero feminino, um gênero profissionalmente discriminado nas sociedades 

hegemonicamente masculinas; à grande abundância de mão-de-obra disponível 

para o exercício da docência nesse nível de ensino e ao baixo grau de exigência 

para o exercício da docência no Ensino Fundamental; ao baixo status da clientela 

atendida pelas escolas de Ensino Fundamental; e, finalmente, ao fato de servirem a 

uma clientela que busca o ensino não por uma opção mas por obrigatoriedade. 

O educador Esteve (1999), por seu turno, destaca que o status social 

é estabelecido primordialmente por critérios de natureza econômica, observando 

que atualmente são os salários o principal determinante desse status e não mais os 

valores morais, intelectuais ou a relevância social:  

 

Para muitos pais, o facto de alguém ser professor tem a ver 
com uma clara incapacidade de ‘ter um emprego melhor’, isto 
é, uma actividade profissional onde se ganhe mais dinheiro. 
Nesta perspectiva, o salário converte-se em mais um 
elemento da crise da identidade dos professores, pois é 
preciso reconhecer que nos países europeus [como também 
aqui no Brasil], os profissionais do ensino têm níveis de 
retribuição sensivelmente [aqui no Brasil nem sempre tão 
sensivelvemente] inferiores aos profissionais que possuem 
idênticos graus acadêmicos. (...) Poucas pessoas estão 
dispostas a dar valor ao saber, à abnegação no trabalho com 
crianças e ao culto silencioso das ciências. De acordo com a 
máxima contemporânea ‘busca o poder e enriquecerás’, o 
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professor é visto como um pobre diabo que não foi capaz de 
arranjar uma ocupação mais bem remunerada (Esteve, idem; 
p. 105). 

 

 

Esteve (idem) afirma que o termo mal-estar docente apareceu na 

literatura pedagógica para designar “o conjunto de reações dos professores como 

grupo profissional desajustado devido à mudança social” (idem; p. 97), 

particularmente àquela da “passagem de um sistema de ensino de elite para um 

sistema de ensino de massa” (idem; p.96). Esse autor propõe que os pesquisadores 

aprofundem o estudo do mal-estar docente para uma melhor compreensão de como 

ele é gerado pela mudança social. Dentre os elementos desencadeadores do mal-

estar docente, ele destaca “a falta de apoio, as críticas e a demissão da sociedade 

em relação às tarefas educativas, tentando fazer do professor o único responsável 

pelos problemas do ensino, quando estes são problemas sociais que requerem 

soluções sociais” (idem, p. 98). 

Os autores que têm se voltado para o estudo das relações entre a 

mudança social e a função docente destacam dois tipos de fatores que afetam a 

personalidade do professor: (1) os fatores de primeira ordem – aqueles “que incidem 

diretamente sobre a ação do professor na sala de aula, modificando as condições 

em que desempenham o seu trabalho, e provocando tensões associadas a 

sentimentos e emoções negativas que constituem a base empírica do mal-estar 

docente” (idem; p 99) – por exemplo: introdução de novos conteúdos curriculares 

para os quais o professor se sente incapaz de abordar; escassez de recursos 

materiais e condições de trabalho deficientes; mudanças nas relações professor–

aluno; (2) os fatores de segunda ordem – aqueles referentes “às condições 

ambientais, ao contexto em que se exerce a docência” (idem; p. 99) afetando a 
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motivação e o envolvimento do professor em seu trabalho – por exemplo: menor 

valorização social do professor; aumento das contradições no exercício da docência 

(educar para a competitividade, para o sucesso profissional e, ao mesmo tempo, 

educar para a solidariedade e a igualdade; pede-se que o professor seja amigo e 

companheiro dos estudantes, mas ao mesmo tempo cobra-se dele que os selecione 

e os hierarquize); mudança de expectativas em relação ao sistema educativo (exige-

se do professor o desenvolvimento de uma educação inclusiva sem para isso contar 

com uma estrutura educacional que permita um ensino adequado às camadas 

populares; que promova a motivação do educando, convencido muitas vezes de que 

o grau acadêmico que ele vai obter não lhe vai garantir um emprego, um status 

social ou uma compensação financeira de acordo com o nível obtido); 

desenvolvimento de estratégias educacionais capazes de incorporar e competir com 

outras fontes de informação alternativas à escola, como os meios de comunicação 

de massa (cf. Esteve, 1999). 

Vários aspectos revelados na análise das representações das 

professoras consultadas nesta pesquisa – o baixo status profissional, a prática 

educativa em descompasso com a realidade das crianças e dos adolescentes das 

camadas populares, a perda do controle sobre o próprio trabalho ao eleger o livro 

didático fornecido pelo MEC como a diretriz de sua prática de ensino de História – 

revelam, para além de uma arguta estratégia de sobrevivência encontrada nos 

desacertos e nas brechas encontradas no sistema educacional estatal, sintomas do 

fenômeno educativo designado proletarização ou desqualificação docente por 

alguns estudiosos. 

Segundo Contreras (1997; p. 33), “a tese básica da proletarização de 

professores é que o trabalho docente sofreu uma subtração progressiva de uma 
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série de qualidades que conduziram os professores à perda de controle e sentido 

sobre o próprio trabalho, ou seja, à perda de autonomia”.   É importante ressaltar 

que essa noção de proletarização docente refere-se tanto à perda de competência 

técnica quanto à diminuição da capacidade de percepção da natureza ideológica do 

exercício da docência, reveladas principalmente na desvinculação entre concepção 

e execução do trabalho docente, de maneira que as professoras assumem a 

posição de meros executores de programas idealizados e decididos por terceiros. 

Contreras (idem) explica que o conceito de proletarização tem como 

base teórica a análise marxista do processo produtivo taylorista empreendida por 

Braverman (1974). Na concepção de gestão científica da produção de Taylor, 

grosso modo, o aumento da produtividade requeria a fragmentação do processo 

produtivo em partes elementares e a especialização da mão-de-obra necessária 

para a execução de cada uma dessas tarefas. Desse modo, o proletário embora 

dominando a etapa da qual participa perde a visão do processo produtivo como um 

todo. Em decorrência de sua especialização o trabalhador perde o controle sobre a 

produção passando a depender completamente da gestão administrativa da 

empresa e dos especialistas das áreas tecnológica e científica. 

Essa racionalização do trabalho que originalmente encontrava-se 

restrita às empresas visando objetivamente ao aumento dos lucros transcendeu o 

âmbito privado e se instalou também no Estado. No campo educacional essa 

concepção taylorista ganhou corpo nos trabalhos sobre o currículo produzidos por 

Bobbit (1918). Para Contreras (1997), 

 

a progressiva racionalização do ensino introduzia um sistema 
de gestão do trabalho de professores que favorecia seu 
controle, ao torná-lo dependente de decisões que passavam 
ao âmbito dos especialistas e da administração. A 
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tecnologização do ensino significou precisamente esse 
processo de separação de fases de concepção da execução, 
segundo o qual os docentes foram sendo relegados de sua 
missão de intervenção e decisão do planejamento do ensino – 
ao menos da que entrava no âmbito mais direto de sua 
competência: o que deveria ocorrer na aula –, ficando sua 
função reduzida à de aplicadores de programas e pacotes 
curriculares. 
(idem; p.36). 

 

 

Dessa maneira, o processo educativo desenvolvido nas escolas 

segundo essa concepção taylorista cada vez mais se assemelha ao processo 

produtivo desenvolvido nas empresas: procedimentos técnicos, disciplinarização, 

produtividade, controle, textos e manuais que especificam o que professores e 

alunos devem fazer: “Tudo isso reflete o espírito de racionalização tecnológica do 

ensino, na qual o docente vê sua função reduzida ao cumprimento de prescrições 

externamente determinadas, perdendo de vista o conjunto e o controle de sua 

tarefa” (ibidem; idem).  

A desqualificação docente, como Derber (1982) tem ressaltado, 

compreende duas dimensões: a técnica, que se refere à perda do controle sobre as 

formas de realização do trabalho, e a ideológica, relacionada à perda da 

compreensão dos propósitos e dos objetivos a que se propõe o trabalho. Ainda, 

segundo esse autor a distinção entre essas dimensões se acentua no caso dos 

trabalhos que têm um maior componente intelectual, como o dos docentes, por 

exemplo. Essa caracterização de Derber é importante porque ressalta que a 

desqualificação docente não se restringe apenas aos aspectos técnicos mas incide 

perniciosamente também sobre os aspectos éticos e políticos do trabalho dos 

professores ou das professoras.  
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Tendo em vista que o exercício da docência é inseparável de seus 

efeitos políticos e éticos, torna-se compreensível a criação de um movimento teórico 

crítico de contraposição às tentativas de intensificação de desqualificação ou 

racionalização taylorista do trabalho docente. 

Vários autores têm trabalhado visando à superação do crescente 

processo de desqualificação docente que tem afetado à categoria dos professores e 

das professoras nas últimas décadas. Faz parte desses esforços as propostas 

teóricas do professor reflexivo (a partir dos trabalhos de Donald Schön sobre a 

prática reflexiva) e do professor como intelectual crítico de Henry Giroux.  

Esses esforços teóricos, sem dúvida, tentam recuperar a figura do 

docente como protagonista da educação escolar. Entretanto a esse respeito é 

fundamental e imprescindível se ter em mente a crítica de Contreras (1997) 

segundo a qual essas propostas restringem-se à descrição do conteúdo de uma 

tarefa docente mas, nada propõem no que diz respeito a como os docentes podem 

ultrapassar a condição de meros técnicos reprodutores ou mesmo individualmente 

reflexivos para atingirem a condição de intelectuais transformadores. 

Importante também é a advertência de Pimenta (2001) acerca dos 

perigos que se incorre nas pesquisas que colocam os docentes como protagonistas: 

(1) o “praticismo” ou “ateoricismo”, ou seja, a noção de que a prática é bastante para 

a construção dos saberes docentes, podendo o saber teórico ser relegado a 

segundo plano; (2) o erro de achar que a mera reflexão é suficiente para a 

promoção de mudanças ou resolução de problemas vivenciados na prática.  

Diante dessas considerações um desafio se apresenta: como 

ultrapassar o processo crescente de desqualificação docente constatado atualmente 

na rede pública de Ensino Fundamental do município de Maceió? Embora não tenha 
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a pretensão de responder a essa pergunta, gostaria de tecer a seguir alguns 

comentários acerca dessa questão, tentando pontuar alguns aspectos fundamentais 

para submetê-la a uma abordagem adequada distante da obviedade das soluções 

simplistas. 

Em primeiro lugar, é essencial que se parta do entendimento de que a 

educação é fundamentalmente uma práxis, isto é, uma atividade que se desenvolve 

em contextos reais, em conjunturas de disputas políticas e que mobiliza intenções e 

significações subjetivas diversas. Em segundo lugar, a prática educativa 

desenvolvida na escola não se encontra isolada de outras práticas culturais 

desenvolvidas na sociedade na qual a escola se encontra. Em terceiro lugar, como 

propõe Gimeno Sacristan (1999), as práticas desenvolvidas em uma sociedade são 

interdependentes e encaixadas ou aninhadas; então, por exemplo, a prática do 

professor na sala de aula depende da prática dos professores em uma escola; a 

prática desenvolvida por esses professores nessa escola, por sua vez, está em 

conexão com as práticas desenvolvidas pelos especialistas e pelos burocratas no 

sistema educativo estatal; e, finalmente, as práticas desenvolvidas nesse sistema 

educativo estatal estão em função das práticas culturais da sociedade mais ampla. 

Diante dessas observações qualquer tentativa de mudança ou 

alteração da prática pedagógica escolar implica como adverte Popkewitz (1986) 

ações que levem em conta três níveis de contextos distintos: (1) o contexto da sala 

de aula no qual se desenvolve a relação ensino/aprendizagem envolvendo os 

educandos e o docente; (2) o contexto profissional dos professores, que engloba 

possivelmente subgrupos de professores com suas crenças, seus interesses, seus 

valores, seus hábitos, suas limitações, suas possibilidades; (3) o contexto 

sociocultural que estabelece quais valores e conteúdos são importantes. 
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A superação do processo de desqualificação docente, portanto, é uma 

tarefa complexa que requer mobilizações e ações coletivas em diferentes níveis: na 

sala de aula, na escola, nos sindicatos, nos cursos de formação de professores; 

ações e mobilizações que transponham os muros da escola em busca de 

articulação com os vários segmentos da sociedade civil. 
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DA MINA OCULTA À SUA PRECIOSIDADE EXPOSTA 

 

 

 
 

Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 
inquieta, impaciente, permanente, que os homens 
fazem no mundo, com o mundo e com os outros 
(Paulo Freire, 1978; p. 76). 
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Do ponto de vista defendido neste trabalho, a pedagogia diz respeito 

mais a uma forma de política cultural, como querem Freire e Giroux, do que a um 

conjunto de prescrições de preceitos universalizados. Assim, nessa perspectiva, 

uma pesquisa no campo educacional não tem a pretensão de alcançar o status de 

verdade universal, mas, ao contrário, respeita as especificidades dos locais nos 

quais as práticas pedagógicas se desdobram. 

Assim, então, uma pesquisa educacional visa fundamentalmente a 

formular categorias, a fornecer exemplos, a instigar percepções, a suscitar reflexões 

para que se possa reelaborar, repensar conceitos, desnaturalizar o significado da 

escolarização para, então, redimensionar o papel dos sujeitos nela envolvidos 

enquanto agentes e produtores de cultura.  

Desse modo, alguns educadores críticos (FREIRE, 2002; GIROUX, 

1999) têm ressaltado a necessidade da redefinição da formação dos professores 

numa perspectiva da criação de condições propícias para que os educadores se 

descubram como seres sociais e políticos capazes de organizarem e promoverem 

suas ações educativas na esfera cultural objetivando a promoção de uma educação 

para a autodeterminação dos educandos. Entendem esses educadores que uma 

prática educativa crítica requer um educador que tenha alcançado o estado de 

consciência crítica: capaz de perceber os pressupostos ideológicos contidos nos 

conteúdos curriculares, nas práticas pedagógicas disciplinares e de avaliação 

desenvolvidas na escola e fora dela, de compreender a estrutura social como um 
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processo histórico, capaz de perceber os fatores políticos e éticos que restringem 

sua prática. 

É a partir dessa concepção de educador crítico e do entendimento da 

cultura como espaço de disputas políticas no qual se digladiam significações 

hegemônicas e contra-hegemônicas que Giroux e Mclaren (1999) têm proposto uma 

pedagogia crítica das representações. Segundo esses autores uma prática 

pedagógica crítica requer que se situe “as representações em um campo complexo 

de economias racionais e afetivas que exploram como os indivíduos constroem 

sentidos e fazem investimentos emocionais nessas construções” (GIROUX e 

MCLAREN, 1999; p. 254).  

Esses teóricos estabelecem como tarefas e objetivos de uma 

pedagogia crítica das representações: em primeiro lugar, o estudo “das maneiras 

múltiplas pelas quais a cultura é inscrita através das representações que, ao mesmo 

tempo, a produzem e legitimam nas relações particulares de poder e conhecimento” 

(ibidem, p. 256); em segundo, o desvelamento dos princípios morais, éticos e 

ideológicos que estruturam nossas reações a essas representações, como também 

a desnaturalização dos pressupostos ideológicos dessas representações através da 

exploração das precondições das categorizações que lhe dão suporte; em terceiro, 

a assunção pelo educador e pelo educando de um discurso da possibilidade no qual 

se visa à ultrapassagem do entendimento da resistência à opressão e à dominação 

enquanto mera crítica das formas de conhecimento e das práticas sociais para o 

entendimento da resistência como princípio ativo de ação contra-hegemônica para a 

transformação social; finalmente, uma contraposição às representações impostas 

pela mídia (fotografias, televisão, palavra impressa, outdoors, cinema, rádio) por 
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reconhecer nelas não apenas produtoras de conhecimento, mas sobretudo 

produtoras de subjetividades e identidades.  

É, portanto, com a disposição de acatar essa proposta de uma 

pedagogia crítica das representações que realizei esta pesquisa. O objetivo principal 

estabelecido  

foi compreender as relações entre as representações sociais das professoras da 1ª 

à 4ª série do Ensino Fundamental sobre o Estado de Alagoas e a prática 

pedagógica por elas desenvolvida. 

O percurso realizado na busca da compreensão do senso comum e de 

sua explicação cientifica, implicou uma trajetória em um labirinto com muitas 

direções. Mesmo na ausência de sinalizações, impus-me a decifração da 

obscuridade do oculto, arremessei-me à decodificação de signos incógnitos, 

desviando-me das armadilhas das evidências superficialmente manifestas. Essa é 

tipicamente uma atribuição do pesquisador em representações sociais na 

apreensão da ancoragem, aspecto responsável pela familiarização do estranho para 

atribuir-lhe significação. 

Foram esses recursos intelectuais de trabalho que me permitiram 

analisar as representações sociais das professoras sobre Alagoas em função das 

condições de contextualização de produção onde foram geradas: o normativo e o 

contranormativo. Assim tornou-se possível identificar as representações sociais dos 

profissionais do Ensino Fundamental sobre Alagoas e explicar sua relação com a 

prática pedagógica desenvolvida. 

As representações produzidas no contexto normativo comportam-se 

como um mascarado carnavalesco: na sua espontaneidade, não se constrange com 

as amarras dos códigos normativos que legitimam o social, pois na sua leveza flutua 
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sobre a superfície da matéria/objeto que dribla os espectadores sobre seu 

verdadeiro âmago. Num primeiro momento, as representações das professoras 

configuraram-se em torno do pouco sólido imaginário socialmente compartilhado e 

relativo às belezas naturais de Alagoas, seduzindo o pesquisador a se acomodar a 

uma fantasiosa insídia estação terminal, tão merecida ao repouso exaustivo da 

caminhada científica. 

Mas a obstinação do pesquisador não autoriza o armistício se sua 

incumbência quando seu material coletado sugere que sua investigação se encontra 

inconclusa. A obstinação, aliada a um pacto de sigilo e, sobrepondo-se às 

evidências das representações produzidas em contexto normativo, tornou-se 

possível decifrar a senha de acesso ao esconderijo do <<verdadeiro núcleo 

central>> que encobria a essência das representações contranormativas. Violência, 

corrupção, pobreza e discriminação constituem-se em elementos geradores de 

significação e organizadores enquanto verdadeiro núcleo central da representação 

social das professoras. 

As representações nomeiam objetos e seres, atribuem significações 

que imprimem identidade aos mesmos. Revelar o não-dito, gritar o silêncio, romper 

o indizível, fazer-se desviante, desencadeiam pesadelos históricos, descortinando 

um cortejo de misérias que socialmente lhes marcaram: vergonha, discriminação, 

sofrimento, frustração. 

Foi a obstinação que permitiu ler no repúdio das professoras à 

violência, à corrupção, à pobreza de Alagoas não a expressão de uma indignação 

política, fruto de um amadurecimento crítico acerca dos problemas sociais do 

Estado, mas a reprodução do discurso midiático, a expressão de protesto ou de 

descontentamento diante de suas constatações empíricas. A perceber que ao 
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mesmo tempo em que a professora constata e protesta contra esses “desvios” de 

conduta e uma deplorável condição humana, ela assume também uma postura de 

conformismo e fatalidade. Para ela, nada pode ser feito, a não ser deixar como está 

para ver como é que fica. 

Representar Alagoas, para as professoras, implica desdobrar uma 

atadura que protege e aprisiona uma fratura de identidade ambivalente, 

transfigurada pela história de sua inserção social. Identidade minada na auto-

confiança, aniquilação do orgulho dissolvido pela vergonha de pertencer a esse 

Estado que se afirma na suspeição. A fragilidade do ser diante desse mundo 

ameaçador produtor de clivagem social e identitária, formada pela polarização da 

co-existência entre o paradisíaco da natureza e a deplorável condição humana. 

Teoricamente coerente no contexto contranormativo, embora 

emocionalmente não consciente para o entrevistado, a trama cognitiva atrela a 

identidade do sujeito em considerar-se “discriminado”, aos outros três objetos 

representados: Alagoas, ser alagoano, e ser professor de história de Alagoas. Os 

entrevistados mantêm um movimento de distanciamento em relação à Alagoas e ser 

alagoano, considerados violentos e corruptos. Mas não percebe o movimento da 

relação identidade / alteridade, que deles se aproxima por reconhecer-se 

discriminado, característica que os assemelha a todos, e definitivamente os 

aprisionam em conjunto. Nessa lógica, torna-se imperativo ao profissional do Ensino 

Fundamental compreender o que se caracteriza pela diferença, reconhecida e 

afirmada, não na condição de desigualdade inferiorizada mas, na sua singularidade. 

Paralisado pelo pensamento mágico, colisão da identidade, o sujeito 

utiliza-se de condutas defensivas de racionalização no discurso quanto às suas 

práticas pedagógicas em defesa de um suposto desenvolvimento da auto-estima 



 

 

248

dos educandos. As professoras desenvolvem crenças, atitudes, estereótipos 

configurados nas representações que são impregnadas de ideologias e que servem 

de escudos, não para os educandos, pois estes não são efetivamente o alvo de 

proteção, mas à própria identidade enquanto sujeito e como profissional. 

As atitudes defensivas exercem fortemente um papel na orientação de 

suas práticas pedagógicas. Práticas cujo ponto de partida não se encontra na 

realidade existencial do educando, mas nas quais: (1) os conteúdos são abordados 

menos em conexão com a realidade local do educando e mais com a lógica interna 

dos autores dos textos dos livros fornecidos pelo MEC; (2) os problemas sociais do 

Estado ou dos estudantes não devem ser abordados porque, para as docentes, uma 

das funções da escola é apresentar a eles uma outra realidade distinta e melhor do 

que aquela onde eles se encontram imersos; (3) a auto-estima do estudante pode 

ser estimulada não pela problematização das suas condições existenciais mas 

através de estratégias de rejeição acrítica dos predicados que lhe são imputados e 

do reforço acrítico de atributos positivos valorizados socialmente.  

A constatação feita por Althusser no contexto sociopolítico da França 

da década de 60, parece válida para, também, o contexto brasileiro atual. De fato, 

as escolas continuam sendo representadas como instituições sociais indispensáveis 

para a consolidação do sistema capitalista mundial, pois a elas se atribui o papel de 

divulgação e naturalização da ideologia hegemônica e de transmissão do saber 

técnico necessário para a reprodução social. Entretanto, diante do atual quadro de 

proletarização docente aumentam-se as dificuldades da possibilidade de criação de 

um movimento de resistência de oposição ou contra-hegemônico, que aponte no 

sentido de uma transformação social, uma vez que tal movimento requer docentes 

com uma sólida formação teórica, com crenças opostas ao da ideologia capitalista e 
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uma forte capacidade crítica e reflexiva. As escolas, portanto, continuam 

contribuindo de forma decisiva para a consolidação do status quo ao atuarem 

reproduzindo os saberes disciplinares demandados pelos setores de produção, de 

uma maneira acrítica e aistórica, constituindo assim subjetividades ou identidades 

úteis e dóceis ao sistema de produção capitalista. 

Viu-se no tocante à construção das identidades culturais dos 

educandos a necessidade de uma melhor compreensão acerca dos avanços 

alcançados pelo uso da categoria identidade na teoria educacional crítica 

contemporânea, incluindo uma maior informação acerca dos pressupostos 

ideológicos e políticos nela contidos. A análise das práticas revelou que as 

professoras abordam a construção identitária dos educandos não pela 

problematização de suas pertenças, mas fazendo uso de técnicas de 

autoconvencimento trazendo à lembrança a posição idealista de alguns autores 

chamados por Giroux (1997) de pós-freudianos. 

A atitude de anulação do Estado de Alagoas, por sua vez, é justificada 

pelas professoras em função: (1) da atribuição de lacunas na sua formação 

profissional; (2) de um livro didático emudecido quanto ao Estado de Alagoas; (3) de 

uma matriz curricular dissociada das condições materiais da realidade da prática 

pedagógica; (4) da ausência de conteúdos específicos acerca da história de 

Alagoas nos cursos de formação de professores do Ensino Fundamental. Todos 

esses argumentos explicam porque a prática pedagógica das professoras é 

dicotomizada da realidade histórica, esta é fundamentalmente mobilizada por 

tensões e conflitos afetivos, sociais e históricos.  

Vê-se, portanto, de um lado, que as representações das docentes  

acerca do Estado de Alagoas se marcam, sobretudo, pela aistoricidade, pelo 
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imobilismo e pela ausência de um pensamento crítico sobre a realidade, isto é, de 

um modo de pensar que não torna problemático a realidade posta ou traz à reflexão 

o que cotidianamente se vivencia, se diz ou se vê; são representações regidas pela 

estaticidade e pela ausência de uma linguagem da possibilidade, como diria Giroux 

(1997), ou pronunciadas sem a convicção de que “mudar é difícil, mas não é 

impossível”, como gostaria Freire (2002a). 

Por outro lado, observa-se uma prática marcada, sobretudo, (1) pela 

incompreensão dos condicionantes ideológicos e políticos de sua profissão, por 

conseguinte, pelo imobilismo político ou o desnorteamento de como atuar visando à 

superação dos problemas vivenciados, (2) pela ausência da problematização das 

condições existenciais dos estudantes, pela antidialogicidade, pela incapacidade de 

criar condições propícias para que o estudante se descubra como ser histórico e 

social e entenda a sociedade em que vive como uma construção histórica 

empreendida em função de necessidades e interesses definidos de determinados 

grupos, (3) pela utilização de várias estratégias de proteção de sua própria 

identidade cultural. Em suma, uma prática educativa que não se orienta em suscitar 

nos estudantes o desenvolvimento de um modo de pensar e de agir que lhe 

possibilitem posicionar-se criticamente com relação às suas pertenças, 

particularmente com respeito ao Estado em que vivem. 

O exame das representações sociais das docentes acerca do Estado 

de Alagoas e das suas práticas permite afirmar que elas expressam no quadro 

teórico freiriano (FREIRE, 2006) o estado de consciência mágica, caracterizada por 

acreditar que capta os fatos,  
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emprestando-lhes um poder superior, que a domina de fora e 
a que tem, por isso mesmo, de submeter-se com docilidade. É 
próprio dessa consciência o fatalismo, que leva ao cruzamento 
dos braços, à impossibilidade de fazer algo diante do poder 
dos fatos, sob os quais fica vencido o homem [ser humano] 
(idem, p. 144). 

 

 

Desse modo, um desafio se coloca para os cursos de formação de 

professores: como proporcionar a esses professores meios de superação de seu 

estado de consciência mágica ou ingênua diante de sua realidade? Para Freire, 

“somente um método ativo, dialogal, participante poderia fazê-lo” (idem; p.115).  

Evidencia-se, portanto, a necessidade do desenvolvimento de uma 

pedagogia crítica da representação pautada sob um tal método, acreditando,  como 

Freire, 

que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, 
uma ação. Captado um desafio, compreendido, admitidas as 
hipóteses de resposta, o homem [ser humano] age. A 
natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. 
Se a compreensão é crítica ou predominantemente crítica, a 
ação também o será. Se é mágica a compreensão, mágica 
será a ação (idem; 114). 

 

 

Defendo, pois, neste trabalho a necessidade – se Freire e Giroux 

estão certos, e acredito que estão – de, nos cursos de formação de professores, 

uma maior problematização das representações sobre o Estado capitalista e do 

papel das escolas e dos docentes nesse Estado, bem como dos pressupostos 

políticos e ideológicos da noção de identidade enquanto categoria pedagógica.  

A esse respeito, acredito que a concepção Gramsciana de Estado 

ampliado pode oferecer subsídios valiosos para a organização e o desenvolvimento 

de uma prática pedagógica mais bem informada acerca de suas limitações e 

possibilidades, haja vista (1) permitir situar a escolarização e a ação pedagógica no 
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contexto de disputa pela hegemonia cultural em um Estado capitalista do tipo 

ocidental, (2) tornar viável a concretização da utopia do professor como intelectual 

transformador, como quer Giroux, visando à desejada ultrapassagem do imobilismo 

denunciado nas teorias educacionais críticas estruturalistas. 

Como observa Freire (1977, p. 34), “a educação em geral não pode 

superpor-se à prática social que se dá em uma certa sociedade, mas, ao contrário, 

deve emergir desta prática, enquanto uma de suas dimensões”. Portanto, fecho a 

artesania deste texto, fundado na prática de pensar a prática, com a expectativa de 

que ele possa sugerir a quem tem a realidade como objeto de conhecimento, 

subsídios para o exercício de uma reflexão crítica acerca da sua própria prática 

pedagógica. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: LEDA MARIA DE ALMEIDA 
 
 

                                TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
 
PROFISSÃO: _____________________________________________________ 
IDADE: ____________                                               SEXO: (   ) M      (   ) F 
TELEFONE PARA CONTATO: ______________________ 
 
 
Quando você lê as palavras abaixo o que lhe ocorre à mente? Responda o mais rápido 
possível utilizando os adjetivos que, para você, melhor caracterizam cada palavra focalizada. 
 
 
ALAGOAS é: 

1) ______________ 
2) ______________ 
3) ______________ 
4) ______________ 
5) ______________ 

 
O ALAGOANO é: 
      1) _______________ 
      2) _______________ 
      3) _______________ 
      4) _______________ 
      5) _______________ 
 
SER PROFESSOR DE HISTÓRIA DE ALAGOAS é: 
      1) _______________ 
      2) _______________ 
      3) _______________ 
      4) _______________ 
      5) _______________ 
 
OUTRO(S) ESTADO(S) É/SÃO DIFERENTE(S) DE ALAGOAS por que: 
      1) _______________ 
      2) _______________ 
      3) _______________ 
      4) _______________ 
      5) _______________ 
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ANEXO 2        
                       
                                     PROGRAMA IMPMOT 
 
                   TRI-DEUX Version 2.2                    
 IMPortation des MOTs d'un fichier de questions ouvertes   
     ou de mots associ‚s … un stimulus - janvier 1995      
  Renseignements Ph.Cibois UFR Sciences sociales Paris V   
                12 rue Cujas - 75005 PARIS                 
                     Programme IMPMOT                      
 
  
Le fichier de sortie mots courts tri‚s est  rs.DAT 
       et servira d'entr‚e pour TABMOT 
Le fichier de position en sortie sera  rs.POS 
       et servira d'entr‚e pour TABMOT 
Le fichier d'impression est rs.IMP 
Position de fin des caract‚ristiques   3  
Nombre de lignes maximum par individu  4  
  
Le stimulus est en fin de mot et sera report‚ 
  en fin de caract‚ristiques … la position  4  
   il sera laiss‚ en fin de mot 
Nombre de lignes lues en entr‚e  90  
Nombre de mots ‚crits en sortie  1623  
Nombre de mots de longueur sup‚rieure … 10 = 0  
 seuls les 10 premiers sont ‚t‚ imprim‚s  
D‚coupage en mots termin‚ 
Tri termin‚ 
Les mots sont mis en 4 caractŠres 
Impression de la liste des mots 
aband2     aban   1 aben3      aben   1 aber4      abe1   1 abr3       abr3   
1  
abus2      abus   1 acolh1     acol   9 acolh2     aco1  17 acom2      aco2   
2  
acon1      aco3  10 acre4      acre   1 agi4       agi4   2 agit4      agi1   
4  
ajob3      ajob   1 alavc1     alav   1 aleg1      aleg   4 aleg2      ale1  
14  
aleg3      ale2   3 aleg4      ale3   1 alfa4      alfa   1 ali2       ali2   
1  
alunc4     alun   1 ama1       ama1   3 ama3       ama1   2 amad3      ama2   
1  
amav2      ama3   3 ames4      ames   1 amig2      amig  11 amig3      ami1   
3  
amor1      amor   1 ana2       ana2   1 anim1      anim   1 anim2      ani1   
1  
apraz1     apra   1 apren3     apr1   2 arro2      arro   2 arro3      arr1   
1  
art2       art2   1 astu4      astu   1 aten3      aten   2 ater2      ate1   
2  
ater3      ate2   3 atpub4     atpu   7 atra2      atra   1 atra4      atr1   
1  
atras1     atr2   9 atras3     atr3   1 atu4       atu4   1 atua3      atu1   
2  
aza3       aza3   1 ba4        ba4    1 bata2      bata  11 bata3      bat1  
12  
belo4      belo   9 boa1       boa1  13 bom2       bom2  21 bom3       bom1  
16  
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bom4       bom2   3 bonit1     boni  31 bonit2     bon1   4 bonit3     bon2   
5  
br2        br2    1 br3        br3    1 bron2      bron   2 caj1       caj1   
1  
calm2      calm   1 cama1      cama   1 canav4     cana   1 cansa3     can1   
1  
cao1       cao1   5 cap1       cap1   1 capaz2     cap1   5 capaz3     cap2   
3  
capaz4     cap3   2 car4       car4   1 caren1     car1   1 carin2     car2   
1  
carn4      car3   3 ce4        ce4    1 chat1      chat   1 chat4      cha1   
1  
cid3       cid3   2 cida2      cid1   1 civi4      civi   1 clas1      clas   
7  
clim4      clim   3 colo1      colo   1 comp3      comp   6 comp4      com1   
2  
compen2    com2   1 compen3    com3   1 compl3     com4   1 compro3    com5   
4  
comun2     com6   1 conf2      conf   2 conh3      con1  11 cons2      con2   
2  
cons4      con3   2 consc3     con4  13 const2     con5   1 cora2      cora   
3  
coraj2     cor1   8 coraj3     cor2   7 cord4      cor3   1 corrup1    cor4  
11  
corrup2    cor5  12 corrup4    cor6   3 cost4      cost   1 crer4      crer   
1  
cresc3     cre1   1 criat2     cria   5 criat3     cri1   3 crit2      cri2   
1  
crit4      cri3   2 cult1      cult   8 cult3      cul1   4 cult4      cul2   
6  
curi3      curi   3 decep3     dece   1 decor3     dec1   2 dedic2     dedi   
1  
dedic3     ded1   4 defe2      defe   1 democ4     demo   3 desa2      desa   
1  
desa3      des1   6 desam4     des2   1 desb3      des3   1 desco3     des4   
2  
desco4     des5   1 descr2     des6   1 desem1     des7   2 desem2     des8   
3  
desen2     des9   1 desenv3    es10   4 desenv4    es11  53 deseq4     es12   
2  
deses3     es13   3 desg3      es14   1 desig1     es15   3 desig2     es16   
1  
desin3     es17   1 deson2     es18   6 desor1     es19   1 desp4      es20   
1  
despo2     es21   6 dif1       dif1   1 difer4     dif1   4 difi2      dif2   
2  
difi3      dif3  17 dig2       dig2   1 dig3       dig1   1 dina2      dina   
1  
dina3      din1   3 dir4       dir4   1 discr1     disc   7 discr2     dis1   
8  
discr3     dis2   8 discr4     dis3   1 div1       div1   1 domi2      domi   
3  
econ4      econ  12 educ1      educ   2 educ2      edu1   3 educ3      edu2   
3  
educ4      edu3   9 educa2     edu4   6 eimp3      eimp   1 eimpo3     eim1   
7  
eimpor3    eim2   1 empr1      empr   1 empr4      emp1   2 empre4     emp2   
1  
ener1      ener   1 escl3      escl   3 escr2      esc1   1 esfor3     esfo   
2  
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esp2       esp2   1 espec1     esp1   1 espec3     esp2   1 esper1     esp3   
1  
esper2     esp4   6 esper3     esp5   1 esta1      esta   4 esta4      est1   
1  
estud2     est2   1 estud3     est3  14 exal3      exal   3 exalt3     exa1   
1  
expl4      expl   2 extr3      extr   2 fam3       fam3   1 fam4       fam1   
1  
fech4      fech   1 feio4      feio   4 feliz2     feli  18 feliz3     fel1   
2  
feliz4     fel2   1 ferr4      ferr   1 fest1      fest   2 fiel3      fiel   
1  
fol1       fol1   3 fome2      fome   1 fort2      fort  10 fort3      for1   
1  
frac2      frac   2 frio4      frio  10 frus2      frus   1 frus3      fru1  
10  
fut4       fut4   2 gar3       gar3   1 gast4      gast   2 gen2       gen2   
1  
gent2      gen1   1 genti2     gen2   1 gov1       gov1   2 gpou3      gpou   
5  
grand1     gran   4 grand2     gra1   1 grand4     gra2   3 gratif3    gra3  
11  
gue1       gue1   2 gue3       gue1   3 hab2       hab2   1 hab3       hab1   
1  
hist1      hist   4 hist3      his1   2 hist4      his2   5 hom2       hom2   
1  
hone2      hone   2 hone3      hon1   2 hone4      hon2   6 honra3     hon3   
2  
hosp2      hosp   2 hum4       hum4   1 huma2      hum1   1 humil3     hum2   
3  
idea3      idea   1 igu4       igu4   1 ilu3       ilu3   1 impac3     impa   
1  
impor2     imp1   2 impor3     imp2   2 impr3      imp3   1 impr4      imp4   
1  
impre2     imp5   1 ince4      ince   2 incen3     inc1   1 inco3      inc2   
1  
inde4      inde   1 inep3      inep   2 inf4       inf4   1 info3      inf1   
1  
infor4     inf2   1 infort1    inf3   1 ing2       ing2   3 inseg1     inse   
1  
inteli2    inte  11 inteli3    int1  15 inter2     int2   1 inter3     int3   
6  
inter4     int4   2 invest4    inve   3 irre3      irre   1 jus1       jus1   
1  
lag1       lag1   1 lag4       lag1   1 laz1       laz1   2 ldir4      ldir   
1  
ler3       ler3   3 lim3       lim3   1 limp1      lim1   1 limp4      lim2   
3  
lind1      lind  24 ling4      lin1   1 liv1       liv1   2 long4      long   
1  
lou3       lou3   1 luta2      luta  12 luta4      lut1   2 ma4        ma4    
1  
mach2      mach   7 madm4      madm   1 maior4     maio  18 malu3      malu   
5  
manc4      manc   1 marav1     mara   9 marav2     mar1   4 marav3     mar2   
7  
marav4     mar3   2 mavav4     mava   1 mc4        mc4    1 mca1       mca1   
1  
mcor4      mcor   1 mdesig4    mdes   2 med2       med2   1 med4       med1   
1  
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medu4      med2   1 melh4      melh   7 menor4     meno   1 ment4      men1   
1  
mhb1       mhb1   1 mhum2      mhum   1 mist1      mist   1 mm2        mm2    
1  
mono4      mono   1 monop1     mon1   1 mov4       mov4   4 mpag2      mpag   
1  
mpol4      mpol   1 mre3       mre3   6 mul3       mul3   1 nada3      nada   
1  
nao4       nao4   1 natu1      natu   9 natu4      nat1   1 nbel4      nbel   
9  
ncul4      ncul   2 nec3       nec3   1 nex4       nex4   1 nord1      nord   
2  
nord2      nor1   2 npas4      npas   1 npol3      npol   1 npra4      npra   
2  
nterr4     nter   2 ntur4      ntur   1 olig1      olig   7 oport4     opor   
8  
opurt4     opur   2 organ1     orga   1 organ4     org1   6 orgu2      org2  
16  
orgu3      org3   6 ous2       ous2   1 paci3      paci   4 paga4      paga   
4  
paisag4    pais   1 pan1       pan1   1 parai1     para   6 parai4     par1   
1  
part3      par2   2 passi1     pass   1 passi2     pas1   5 passiv2    pas2   
1  
paz1       paz1   1 paz4       paz1   1 pdife4     pdif   1 pen1       pen1   
1  
pensa4     pen1   1 peq1       peq1   8 peq4       peq1   3 perc4      perc   
1  
pers3      per1   5 pesc1      pesc   1 pesq3      pes1  16 pess3      pes2   
1  
pmel1      pmel   1 pobre1     pobr  23 pobre2     pob1  20 pobre3     pob2   
2  
pobre4     pob3   3 poe2       poe2   1 poli4      poli   7 polit1     pol1   
2  
popu1      popu   2 popu4      pop1   2 praia1     prai  38 praia4     pra1   
1  
prat2      pra2   1 prat3      pra3   1 praz2      pra4   5 praz3      pra5   
6  
prec1      prec   1 prec4      pre1   1 preg2      pre2   1 preoc3     pre3   
2  
prepo4     pre4   2 pres2      pre5   1 priv1      priv   1 priv3      pri1   
2  
probl1     prob   4 probre2    pro1   1 prof3      pro2   2 prog4      pro3   
1  
quest3     ques   5 real3      real   1 real4      rea1   1 rec3       rec3   
1  
rece1      rec1   1 reco3      rec2   1 recu2      rec3   1 reli2      reli   
1  
reso3      reso   1 resp4      res1   1 respe2     res2   2 respo2     res3   
1  
respon3    res4   6 retr2      retr   2 rica1      rica   5 rico4      ric1   
2  
ridi1      ridi   1 riq1       riq1   1 riq2       riq1   2 ruim2      ruim   
1  
ruim4      rui1   1 sabi3      sabi   1 sala4      sala   1 sati1      sati   
1  
sau4       sau4   1 saud2      sau1   1 sbras2     sbra   1 scama2     scam   
1  
se4        se4    1 seri4      seri   3 sert1      ser1   1 simp2      simp   
2  
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sint3      sint   1 sjt4       sjt4   1 sofr2      sofr  12 sofr3      sof1   
9  
sol1       sol1  15 solid2     sol1   5 sonh1      sonh   1 sonh2      son1   
4  
sonh3      son2   1 sorr1      sorr   6 sort2      sor1   1 sot4       sot4   
2  
spopu1     spop   2 sppul1     sppu   1 sr3        sr3    1 sr4        sr4    
1  
strab3     stra   1 suge4      suge   1 suja1      suja   3 suja4      suj1   
3  
tbpaj2     tbpa   1 tc4        tc4    1 teim2      teim   1 teim3      tei1   
1  
terr1      terr   1 tgov4      tgov   2 tmare1     tmar   6 tmin1      tmin   
6  
to4        to4    1 toler3     tole   1 trab1      trab   1 trab2      tra1  
10  
trab3      tra2   5 tran1      tra3   1 tranq1     tra4   5 tranq2     tra5   
2  
tranq3     tra6   1 trans4     tra7   1 trist2     tris   6 trit2      tri1   
1  
tru2       tru2   1 tsen3      tsen   1 tur1       tur1   7 uni4       uni4   
1  
usin1      usin   7 usin2      usi1   1 vale2      vale   4 valor1     val1   
1  
valor2     val2   1 valor3     val3   4 valor4     val4   9 vant3      vant   
1  
venc2      venc   2 verd3      verd   2 verg1      ver1   1 vhist3     vhis   
1  
viol1      viol  22 viol2      vio1  11 viol4      vio2  13 visi4      visi   
1  
viv2       viv2   1 vmal3      vmal   1 von2       von2   1 von3       von1   
1  
von4       von2   1  
Nombre de mots entr‚s        1623  
Nombre de mots diff‚rents    481  
 
Impression des tris … plat 
 
Question 015 Position  15    Code-max.   2 
Tot.    1    2  
1623  892  731  
 100 55.0 45.0 
 
Question 016 Position  16    Code-max.   3 
Tot.    1    2    3  
1623  623  369  631  
 100 38.4 22.7 38.9 
 
Question 017 Position  17    Code-max.   2 
Tot.    1    2  
1623  253 1370  
 100 15.6 84.4 
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ANEXO 3    BANCO DE DADOS 
 
 
 
132bonit1 marav1 espec1 pobre1 suja1 bom2 ruim2 marav2 orgu2 humil3 estud3 
capaz3 bom3 desenv4 viol4 bom4 marav4* 
132marav1 spopu1 peq1 discr1 bom2 discr2 pobre2 deson2 marav3 trab3 pesq3 
cult3 gpou3 valor4 melh4* 
132priv1 limp1 valor1 boa1 bom2 orgu2 inteli2 bata2 dig2 valor3 impor3 
desenv3 deseq4 suja4 viol4 med4* 
132tmin1 acolh1 marav1 grand1 alavc1 orgu2 praz2 cora2 grand2 orgu3 praz3 
bonit3 difi3 valor4 difer4 sala4 oport4* 
132marav1 viol1 acolh1 desig1 praia1 cida2 nord2 esp2 gent2 hom2 pesq3 
praz3 amad3 cult3 valor3 limp4 organ4 valor4 invest4* 
122natu1 praia1 fest1 cult1 tranq1 orgu2 ater2 defe2 valor2 sbras2 educ3 
pesq3 eimpo3 conh3 valor3 nterr4 pdife4 desenv4 mdesig4* 
122bonit1 peq1 bom2 bata2 passi2 ous2 prat2 difi3 impac3 marav3 inco3 nada3 
desenv4 maior4 difer4 oport4 viol4* 
132bonit1 viol1 spopu1 praia1 sol1 bom2 praz2 cora2 acolh2 amig2 bom3 
estud3 desenv3 ler3 praz3 maior4 desenv4 econ4 trans4 popu4* 
132marav1 bonit1 sorr1 boa1 feliz2 huma2 solid2 trist2 orgu3 paci3 bom3 
econ4 desenv4* 
132marav1 bonit1 boa1 ener1 apraz1 bom2 impor2 fort2 feliz2 simp2 conh3 
desenv3 prat3 desco3 inteli3 sr4* 
132bonit1 tranq1 amor1 sorr1 coraj2 fort2 amig2 bata2 feliz2 amig3 idea3 
comp3 dina3 viol4 desenv4 maior4 suja4* 
132esta1 nord1 natu1 tmare1 bonit1 nord2 orgu2 tranq2 scama2 tbpaj2 ater3 
eimpo3 desenv3 npol3 hone3 belo4 nbel4 ncul4* 
122acolh1 bonit1 marav1 natu1 bata2 feliz2 coraj2 acolh2 desco3 eimpo3 
sonh3 cult3 inter3 frio4 viol4 suja4 deseq4 agit4* 
132esta1 sol1 praia1 tur1 feliz2 atra2 marav2 discr2 solid2 pesq3 respon3 
bom3 inteli3 quest3 agit4 maior4 menor4 desenv4 mov4* 
122parai1 sol1 esta1 praia1 pobre1 marav2 orgu2 med2 tranq2 deson2 pesq3 
eimpo3 espec3 paci3 inteli3 maior4 agit4 peq4 desenv4 mov4* 
132bonit1 marav1 riq1 praia1 tur1 feliz2 riq2 bonit2 bom2 comun2 marav3 
fam3 estud3 pesq3 respon3 maior4 peq4 mov4 agit4 desenv4* 
132bonit1 marav1 acolh1 praia1 inteli2 solid2 amig2 amav2 dedic2 conh3 
curi3 part3 dedic3 paci3 nbel4 ncul4 ntur4* 
132boa1 pmel1 tur1 praia1 acolh1 educ2 acolh2 pobre2 bata2 esper2 bom3 
conh3 inteli3 dedic3 curi3 desenv4 econ4 mdesig4* 
132paz1 pobre1 inseg1 monop1 ridi1 acolh2 passi2 coraj2 viol2 corrup2 priv3 
conh3 tsen3 estud3 nbel4 difer4 paisag4 viol4 opurt4* 
132tmin1 tmare1 respe2 feliz2 pobre2 esper2 respo2 compro3 bonit3 feliz3 
ater3 toler3 nterr4 visi4 cult4 aleg4 crer4* 
132praia1 natu1 suja1 feliz2 trab2 fome2 pobre2 desem2 pesq3 inteli3 curi3 
orgu3 inter3 organ4 viol4 desenv4 paz4* 
132pobre1 cap1 bonit1 organ1 passi2 cons2 hone2 orgu2 deson2 capaz3 hist3 
comp3 sabi3 trab3 belo4 comp4 marav4 desenv4 rico4* 
122bonit1 pobre1 viol1 corrup1 praia1 difi2 discr2 feliz2 conf2 compl3 lim3 
desin3 esfor3 desenv4 oport4 dir4 educ4 igu4* 
132boa1 praia1 tmare1 cult1 sol1 feliz2 orgu2 viol2 eimpor3 hist3 exal3 
estud3 pesq3 organ4 rico4 frio4 maior4 desenv4* 
132praia1 natu1 bonit1 rece1 sol1 bom2 acolh2 educ2 carin2 feliz2 gratif3 
inter3 paci3 pesq3 dina3 nbel4 frio4* 
122tranq1 sol1 bonit1 desor1 pobre1 trit2 bata2 bom2 impor2 dina2 difi3 
inter3 quest3 bonit3 bata3 desenv4 organ4 econ4 clim4* 
122bonit1 praia1 natu1 sol1 anim1 bom2 anim2 amig2 hosp2 feliz2 ler3 dina3 
conh3 extr3 exalt3 fech4 viol4 frio4 seri4* 
132bonit1 sol1 praia1 fest1 orgu2 cora2 gen2 acolh2 marav2 extr3 marav3 
bom3 orgu3 feliz3 nbel4 viol4 ruim4 nao4 tc4* 
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122bonit1 acolh1 sonh1 bonit1 tmin1 bom2 orgu2 bom3 conh3 marav3 vant3 
desenv4 maior4 comp4* 
132boa1 sati1 bonit1 acolh1 bom2 orgu2 praz2 orgu3 honra3 tranq3 praz3 
ling4 clim4 cult4 opurt4* 
132esta1 tmin1 tmare1 orgu2 feliz2 praz2 ater2 amig2 honra3 praz3 respon3 
dig3 aben3 sot4 cost4 desenv4 clim4 econ4* 
132bonit1 pobre1 viol1 esper1 boa1 bom2 orgu2 respe2 feliz2 deson2 coraj3 
estud3 bom3 preoc3 quest3 expl4 gast4 viol4 ment4* 
132bonit1 viol1 prec1 jus1 infort1 passi2 esper2 trab2 coraj2 amav2 conh3 
pesq3 cult3 educ3 exal3 maior4 desenv4 oport4 bom4* 
132bonit1 praia1 tur1 acolh1 viol1 pobre2 mpag2 tru2 sr3 desenv4 paga4 
oport4 organ4* 
132praia1 natu1 pan1 amav2 bron2 genti2 amig2 bom2 difi3 coraj3 bom3 hab3 
arro3 nbel4 mpol4 canav4 popu4* 
122bonit1 pobre1 praia1 corrup1 sppul1 bata2 coraj2 estud2 trist2 aband2 
decep3 gpou3 hone3 inteli3 marav3 oport4 desenv4 sau4 valor4* 
122bonit1 parai1 sorr1 tranq1 bom2 inter2 feliz2 cons2 mm2 marav3 inteli3 
impor3 quest3 verd3 desenv4 inter4 cord4 melh4 mcor4* 
132pobre1 cult1 bonit1 passi1 boa1 pobre2 frac2 deson2 lou3 bata3 bom3 
comp3 capaz3 bom4 desenv4 capaz4 mavav4 hum4* 
112tmin1 cult1 praia1 tmare1 viol1 br2 bata2 trist2 discr2 pobre2 discr3 
bata3 inteli3 pobre3 ldir4 pensa4 econ4 limp4 atra4* 
122praia1 natu1 caj1 tmin1 hosp2 hone2 pobre2 inteli2 pres2 respon3 priv3 
verd3 conh3 esfor3 desenv4 desp4 discr4 suge4 mov4* 
132tmare1 viol1 corrup1 acolh1 peq1 orgu2 acolh2 passiv2 viol2 consc3 eimp3 
estud3 maior4 econ4 educ4 organ4 paga4* 
132bonit1 praia1 sorr1 sol1 natu1 orgu2 praz2 coraj2 feliz2 orgu3 pesq3 
praz3 gratif3 incen3 nbel4 frio4 npas4* 
122praia1 educ1 gov1 tran1 trab1 bom2 difi2 desa2 const2 feliz2 coraj3 
estud3 compro3 quest3 preoc3 desenv4 invest4 viol4 gast4 expl4* 
132sorr1 viol1 suja1 peq1 desem2 pobre2 coraj2 trist2 feliz2 pess3 discr3 
pobre3 strab3 consc3 educ4 prog4 seri4 invest4 paga4* 
122tur1 caren1 corrup1 polit1 gov1 trist2 bom2 discr2 pobre2 viol2 eimpo3 
discr3 gpou3 trab3 inteli3 melh4 tgov4 desenv4 fut4 hone4* 
132bonit1 sorr1 praia1 tur1 tranq1 bom2 coraj2 orgu2 probre2 educ3 estud3 
eimpo3 ler3 ajob3 paga4 desenv4 belo4 educ4* 
132bonit1 polit1 corrup1 viol1 tur1 bata2 trist2 sonh2 pobre2 gpou3 pesq3 
estud3 dedic3 discr3 melh4 desenv4 tgov4 seri4* 
122bonit1 pobre1 desig1 viol1 corrup1 passi2 sonh2 viol2 bom2 bata2 humil3 
estud3 decor3 gpou3 discr3 maior4 desenv4 nbel4 educ4* 
132corrup1 viol1 pobre1 desig1 bonit1 inteli2 acom2 pobre2 riq2 desig2 
vmal3 estud3 decor3 eimpo3 humil3 melh4 maior4 desenv4 fut4* 
122parai1 bonit1 liv1 praia1 criat2 educ2 simp2 mhum2  hab2 comp3 bata3 
ater3 exal3 estud3 maior4 peq4 nbel4 capaz4* 
212lind1 corrup1 olig1 viol1 viol2 corrup2 mach2 despo2 bata3 consc3 escl3 
cid3 cresc3 desenv4 democ4 poli4* 
212probl1 pen1 gue1 fol1 praia1 trab2 sofr2 pobre2 desem2 criat2 difi3 
estud3 atua3 cid3 pesq3 hist4 grand4 lag4 praia4 natu4* 
212praia1 hist1 colo1 rica1 fort2 criat2 bata2 domi2 inteli2 difi3 gratif3 
aleg3 pesq3 uni4 parai4 hist4 desenv4 madm4* 
212 praia1 pobre1 aleg1 hist1 gue1 cult1 sofr2 luta2 acolh2 trab2 aleg2 
difi3 mre3 frus3 desco4 agi4 frio4 hist4 cult4* 
212atras1 olig1 clas1 mach2 viol2 corrup2 retr2 despo2 consc3 compro3 escl3 
sofr3 bata3 poli4 democ4 desenv4 belo4 hone4* 
211lind1 discr1 rica1 pobre1 vale2 despo2 inteli2 acolh2 sofr3 desa3 coraj3 
reso3 malu3 valor4 desenv4 npra4 ince4* 
221lind1 acon1 atras1 olig1 acolh2 mach2 viol2 inteli2 corrup2 consc3 
compro3 pesq3 belo4 frio4 aber4 desenv4 democ4* 
211lind1 cao1 discr1 atras1 sofr2 trab2 luta2 sort2 venc2 aza3 malu3 gar3 
frus3 deses3 ferr4 desenv4 poli4* 
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212cult1 laz1 corrup1 lind1 verg1 ing2 luta2 sonh2 aleg2 conf2 bom3 bata3 
sofr3 gue3 aleg3 atpub4 desenv4 crit4 econ4* 
212cult1 laz1 clas1 corrup1 discr1 aleg2 pobre2 luta2 capaz2 discr2 valor3 
inteli3 fiel3 consc3 gue3 desenv4 atpub4 econ4 viol4* 
212atras1 clas1 olig1 viol1 despo2 corrup2 arro2 pobre2 mre3 desa3 bata3 
escl3 inde4 poli4 cons4 hone4* 
212lind1 praia1 atras1 fol1 cao1 fort2 despo2 luta2 von2 inteli2 gratif3 
difi3 fort3 von3 bom3 desenv4 econ4 maior4 hone4* 
212praia1 clas1 pobre1 discr1 desem1 solid2 sofr2 descr2 acolh2 viol2 sofr3 
mre3 difi3 frus3 bata3 valor4 atpub4 oport4 empr4 educ4* 
211praia1 cama1 sert1 pesc1 usin1 luta2 sofr2 fort2 aleg2 acolh2 difi3 
coraj3 comp3 bonit3 respon3 carn4 maior4 pobre4 belo4 desenv4* 
221ama1 atras1 pobre1 fol1 fort2 frus2 esper2 criat2 domi2 sofr3 criat3 
deses3 frus3 pers3 valor4 desenv4 feliz4 real4 * 
221lind1 sol1 boa1 grand1 praia1 luta2 fort2 reli2 gratif3 desa3 sofr3 
reco3 feio4 prepo4 pobre4 maior4* 
211praia1 sol1 lind1 parai1 inteli2 bonit2 educa2 corrup2 prof3 comp3 
respon3 aleg3 carn4 desenv4* 
211lind1 parai1 grand1 viol1 sol1 fort2 mach2 acolh2 capaz2 pobre2 conh3 
inteli3 gratif3 ilu3 se4 ba4 ce4 to4 ma4* 
222dif1 empr1 praia1 lag1 usin1 sofr2 recu2 luta2 bron2 usin2 bata3 gue3 
mre3 malu3 frus3 empr4 atpub4 educ4 econ4 desenv4* 
212usin1 olig1 atras1 corrup1 pobre1 sofr2 viol2 mach2 corrup2 arro2 desa3 
difi3 consc3 malu3 frus3 frio4 melh4 poli4 atu4 desenv4* 
212rica1 lind1 acon1 sol1 praia1 educa2 aleg2 calm2 amig2 acolh2 inter3 
pesq3 consc3 part3 gratif3 atpub4* 
212lind1 pobre1 probl1 desem1 clas1 aleg2 sofr2 luta2 venc2 ing2 discr3 
bata3 sofr3 malu3 desenv4 inter4 corrup4 car4* 
211lind1 peq1 praia1 pobre1 clas1 ana2 corrup2 sofr2 luta2 amig2 consc3 
sofr3 frus3 esper3 trab3 grand4 limp4 alfa4 econ4 desenv4* 
222praia1 hist1 lind1 usin1 mhb1 corrup2 acolh2 pobre2 mach2 vale2 difi3 
mre3 prof3 amig3 apren3 corrup4 belo4 maior4 manc4 pobre4* 
211popu1 peq1 discr1 pobre1 viol1 luta2 esper2 corrup2 discr2 domi2 gratif3 
sofr3 info3 aten3 dedic3 desenv4 belo4 carn4 empre4 civi4* 
212lind1 acon1 viol1 aleg1 praia1 inteli2 trab2 acolh2 aleg2 amig2 bom3 
bonit3 inteli3 aten3 amig3 fam4 viol4 desam4 corrup4* 
211lind1 peq1 sol1 boa1 viol1 vale2 capaz2 art2 fort2 bonit2 difi3 trab3 
cansa3 bom3 gratif3 feio4 npra4 frio4 chat4 mono4* 
211lind1 cao1 olig1 usin1 viol1 esper2 aleg2 compen2 crit2 vhist3 consc3 
abr3 compen3 prec4 desenv4 sjt4 cult4 atpub4* 
212liv1 usin1 boa1 aleg1 acon1 amig2 bom2 vale2 solid2 acom2 br3 pers3 
coraj3 inteli3 desenv4 ames4 sot4 hist4 luta4* 
211boa1 cao1 lind1 pobre1 acon1 despo2 pobre2 ing2 frac2 teim2 difi3 frus3 
atras3 irre3 inep3 desenv4 poli4 infor4 cons4* 
212lind1 popu1 atras1 acon1 aleg2 trab2 sofr2 educa2 criat2 difi3 gratif3 
pers3 atua3 desenv4 oport4* 
211sol1 praia1 pobre1 rica1 cult1 pobre2 trab2 discr2 aleg2 difi3 gratif3 
discr3 desg3 educ4 perc4 resp4 acre4 inf4* 
212parai1 lind1 ama1 acon1 aleg1 escr2 aleg2 viv2 sofr2 deson2 bom3 rec3 
consc3 ama3 feio4 crit4 prepo4 frio4* 
212lind1 acon1 mist1 pobre1 atras1 bonit2 educa2 inteli2 impre2 saud2 
deses3 discr3 inep3 pers3 bata3 cult4 valor4 luta4 difer4 astu4* 
232terr1 ama1 lind1 grand1 acon1 educa2 corrup2 poe2 desa3 coraj3 teim3 
criat3 frus3 maior4 valor4 melh4 alunc4 ince4* 
232lind1 chat1 educ1 mca1 acon1 acolh2 pobre2 capaz2 trab2 educa2 inteli3 
sint3 pers3 medu4 long4 desenv4 grand4 agi4* 
212lind1 hist1 div1 probl1 clas1 sofr2 aleg2 fort2 desen2 abus2 desb3 
criat3 consc3 conh3 ama3 hist4 cult4 hone4 educ4* 
212nord1 probl1 discr1 viol1 rica1 luta2 preg2 capaz2 ali2 aleg2 frus3 
inter3 difi3 impr3 impr4 von4 mc4 nex4 esta4* 
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212viol1 lind1 peq1 boa1 cao1 aleg2 trab2 sonh2 amig2 bom2 bom3 nec3 apren3 
inteli3 mul3 desenv4 atpub4 feio4* 
212viol1 usin1 olig1 praia1 pobre1 mach2 retr2 viol2 corrup2 desa3 mre3 
consc3 real3 desenv4 hone4 poli4 belo4* 
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ANEXO 4 
 
                   TRI-DEUX Version 2.2                    
   Analyse des ‚carts … l'ind‚pendance -      mars 1995    
  Renseignements Ph.Cibois UFR Sciences sociales Paris V   
                12 rue Cujas - 75005 PARIS                 
                     Programme ANECAR                      
 
 
Le nombre total de  lignes  du tableau est de  86  
Le nombre total de colonnes du tableau est de  7  
Le nombre de  lignes  suppl‚mentaires est de  0  
Le nombre de colonnes suppl‚mentaires est de  0  
Le nombre de  lignes  actives est de  86  
Le nombre de colonnes actives est de  7  
 
M‚moire disponible avant dimensionnement 497920  
M‚moire restante aprŠs dim. fichiers secondaires 493822  
M‚moire restante aprŠs dim. fichier  principal 491406  
 
AFC : Analyse des correspondances 
********************************* 
 
Le phi-deux est de :      0.343306 
 
Pr‚cision minimum (5 chiffres significatifs) 
 
Le nombre de facteurs … extraire est de    5 
 
Facteur   1 
 
Valeur propre =  0.293557 
Pourcentage du total = 85.5 
 
 
Facteur   2 
 
Valeur propre =  0.025267 
Pourcentage du total =  7.4 
 
 
Facteur   3 
 
Valeur propre =  0.020150 
Pourcentage du total =  5.9 
 
 
Facteur   4 
 
Valeur propre =  0.004331 
Pourcentage du total =  1.3 
 
 
Facteur   5 
 
Valeur propre =  0.000000 
Pourcentage du total =  0.0 
 
Coordonn‚es factorielles (F= ) et  contributions pour le facteur (CPF) 
Lignes du tableau 
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*---*------*----*------*----*------*----*------*----*------*----* 
ACT.    F=1  CPF    F=2  CPF    F=3  CPF    F=4  CPF    F=5  CPF 
*---*------*----*------*----*------*----*------*----*------*----* 
acol    787   20   -114    5    -26    0    -22    1     -0   27   acolh1     
aco1   -134    1    -92    6     64    4    -74   22      0    4   acolh2     
aco3   -666   15    -48    1   -167   14   -165   64      0   39   acon1      
ale1   -887   38    -45    1   -272   53     90   27      0   50   aleg2      
amig     36    0   -125    7   -160   14     25    2     -0    1   amig2      
atpu   -767   14    126    5   -270   26    -41    3      0   26   atpub4     
atr2   -820   21    111    5     48    1    -54    6      0   13   atras1     
bata    524   11    325   47      7    0     79   16     -0    9   bata2      
bat1   -289    4    262   33   -312   59     28    2     -0    0   bata3      
belo   -284    3    -56    1    197   18    -78   13     -0    1   belo4      
boa1    138    1   -288   44     79    4    -11    0      0    0   boa1       
bom2    603   27    170   25     -1    0     -4    0     -0   28   bom2       
bom1    184    2   -193   24   -176   25     10    0     -0    2   bom3       
boni    761   63     83    9     30    1    -13    1     -0  105   bonit1     
cap1   -551    6   -274   18     12    0    -34    2      0    5   cap1       
clas   -849   18    -11    0   -370   49     72    9      0   35   clas1      
comp     90    0   -189    9    261   21     85   10     -0    0   comp3      
con1    420    7    144    9     78    3     24    2     -0   15   conh3      
con4   -603   17    -56    2   -127   11     23    2      0    3   consc3     
cor1    782   17    -73    2    -15    0    -20    1     -0   36   coraj2     
cor2   -152    1   -157    7    118    5    -35    2      0    1   coraj3     
cor4    175    1    279   35   -128    9     14    0     -0    2   corrup1    
cor5   -653   18    -28    0     69    3    -88   22      0    0   corrup2    
cult   -159    1     -2    0   -153   10    147   41     -0    0   cult1      
cul2   -326    2   -190    9   -189   11     54    4      0    0   cult4      
des1   -722   11    -30    0     55    1   -154   34      0    6   desa3      
es11      8    0     74   12     78   17     -1    0     -0    3   desenv4    
es18    531    6   -113    3   -124    5    -14    0     -0    2   deson2     
es21   -948   19   -102    3   -108    4    121   21      0   47   despo2     
dif3   -509   15     58    2    -47    2     40    7      0   38   difi3      
disc   -768   14   -219   14     87    3    136   31     -0    0   discr1     
dis1    -48    0     62    1    129    7    180   61     -0    0   discr2     
dis2     17    0    121    5    -44    1    147   41     -0    0   discr3     
econ     86    0    -27    0   -121    9     26    2     -0    0   econ4      
edu3     80    0    162   10      6    0    -49    5     -0    3   educ4      
edu4   -602    8   -198   10   -246   19   -209   62      0    3   educa2     
eim1    718   13    405   47    123    5      2    0     -0    5   eimpo3     
esp4   -135    0   -273   18    462   65     -3    0      0    0   esper2     
est3    674   22    -90    5    -62    3    -18    1     -0   10   estud3     
feli    776   38    -31    1     -3    0    -19    1     -0   67   feliz2     
fort   -598   12    -90    3    351   63     -8    0      0    8   fort2      
frio    -58    0    104    4     87    4    -15    1      0    0   frio4      
fru1   -790   22      5    0    152   12   -105   26      0   76   frus3      
gra3   -667   17   -164   12    204   23     68   12      0   15   gratif3    
hon2   -541    6    221   12   -422   54     34    2      0    1   hone4      
inte   -298    3    -33    0     73    3     14    0      0    3   inteli2    
int1    101    1    121    9    -94    7     27    3     -0    1   inteli3    
int3    230    1    218   12   -128    5      9    0     -0    3   inter3     
lind   -855   61    -66    4    117   17    -27    4      0   32   lind1      
luta   -895   34     18    0    124    9     11    0      0   23   luta2      
mach   -758   14    195   11     27    0   -117   23      0   10   mach2      
maio    380    9    132   13    120   13   -105   47     -0   15   maior4     
mara    810   21   -279   28    -74    2    -30    2     -0   11   marav1     
mar2    718   13    405   47    123    5      2    0     -0    5   marav3     
melh    427    4     49    1    -88    3   -120   24     -0    0   melh4      
mre3   -582    7    377   35   -334   34   -229   75      0    2   mre3       
natu    743   17    216   17     69    2     -7    0     -0   10   natu1      
nbel    787   20   -114    5    -26    0    -22    1     -0   27   nbel4      
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olig   -841   17     58    1    -73    2     -4    0      0    3   olig1      
opor    355    4    238   18    -73    2      6    0     -0   13   oport4     
org1    799   13   -196    9    -50    1    -26    1     -0    3   organ4     
org2    794   35   -166   18    -41    1    -25    2     -0   34   orgu2      
org3    832   15   -444   48   -121    4    -38    2     -0    2   orgu3      
para   -245    1    390   37    329   33    120   21     -0    1   parai1     
peq1     51    0     13    0    209   24     79   16     -0    1   peq1       
pes1    409    9   -103    7    -49    2    -44    7     -0   10   pesq3      
pobr   -160    2     57    3    129   19     49   13      0    6   pobre1     
pob1    120    1   -119   11    -15    0     -2    0      0    0   pobre2     
poli   -924   21    -79    2   -174   11    109   20      0    7   poli4      
prai    112    2     93   13     22    1     -0    0     -0    4   praia1     
pra5    832   15   -444   48   -121    4    -38    2     -0    2   praz3      
res4     90    0   -189    9    261   21     85   10     -0    0   respon3    
sofr   -857   31     18    0   -164   16     34    3      0   14   sofr2      
sof1   -935   28      5    0    354   57      4    0      0   25   sofr3      
sol1     58    0    -92    7    144   21     27    4      0    0   sol1       
sorr    799   13   -196    9    -50    1    -26    1     -0    3   sorr1      
tmar    702   10   -356   31   -167    9    106   16     -0    4   tmare1     
tmin    636    8    139    5    -25    0    129   24     -0    3   tmin1      
tra1   -480    8   -191   15   -175   16    -14    0      0    9   trab2      
tris    636    8    139    5    -25    0    129   24     -0    3   trist2     
tur1    803   16   -232   15    -60    1    -28    1     -0    2   tur1       
usin   -758   14    195   11     27    0   -117   23      0   10   usin1      
val4    -48    0    -59    1     93    4   -116   28     -0    0   valor4     
viol    -47    0   -144   19    -47    2     88   40     -0    0   viol1      
vio1    -76    0    143    9    -98    5    -34    3     -0    1   viol2      
vio2    523   12     90    4    -58    2     -5    0     -0   10   viol4      
*---*------*----*------*----*------*----*------*----*------*----* 
*   *      *1000*      *1000*      *1000*      *1000*      *1000* 
*---*------*----*------*----*------*----*------*----*------*----* 
 
Modalit‚s en colonne 
*---*------*----*------*----*------*----*------*----*------*----* 
ACT.    F=1  CPF    F=2  CPF    F=3  CPF    F=4  CPF    F=5  CPF 
*---*------*----*------*----*------*----*------*----*------*----* 
0151    631  240      6    0     34   10     73  218      0  167    
0152   -715  272     -6    0    -39   12    -83  247     -0   28    
0161   -680  214     -3    0   -108   79     98  300     -0  592    
0162    260   16    455  584    190  129    -58   56     -0  119    
0163    585  147   -254  322      9    0    -72  152     -0   59    
0171   -709   92   -191   78    492  646     43   23     -0   34    
0172    136   18     37   15    -95  124     -8    4     -0    1    
*---*------*----*------*----*------*----*------*----*------*----* 
*   *      *1000*      *1000*      *1000*      *1000*      *1000* 
*---*------*----*------*----*------*----*------*----*------*----* 
 
Fin normale du programme 
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ANEXO 5 
Entrevista /Tópico-guia 

 
 As representações sociais dos professores sobre o Estado de Alagoas 
e suas relações com a prática pedagógica. 
 
Objetivo principal: compreender as representações dos professores sobre Alagoas 
e como essas representações se relacionam com suas práticas pedagógicas 
 

I) Situando o professor 
 

Começar a entrevista conversando sobre os seguintes aspectos: 
 
Ano da formatura (conclusão) 
Por qual instituição de ensino obteve diploma? Níveis médio ou superior, conforme o 
caso. 
Tempo de docência na educação básica  
Disciplina que ensina 
Lugar que nasceu (cidade/Estado) 
 
 

II) Conhecendo o sentimento de pertença do professor em relação 
a Alagoas 

 
 
a) O que o professor pensa e sente sobre Alagoas 
 
      1) Para você, quais os pontos positivos e quais os negativos de Alagoas? 
      2) Como você descreveria Alagoas para alguém que não a conhece? 
      3) O que, para você, melhor representa Alagoas? Por quê? 
 
b) O que o professor pensa sobre o que é ser alagoano? 
 
      4) O que você acha da frase: “errar é humano, permanecer no erro é alagoano”? 
      5) O que há de positivo no alagoano e o de negativo? 
      6) O que ou quem melhor representa os alagoanos? Por quê? 
      7) Você alguma vez sentiu vergonha de ser alagoano? Em caso afirmativo, em 
que situação? 
      8) Você alguma vez já sentiu orgulho de ser alagoano? Em caso afirmativo, em 
que situação? 
       
c) Alteridade 
 
      9) Você tem orgulho de ser brasileiro? Por quê? 
      10) Você tem orgulho de ser nordestino? Por quê? 
      11) Se você pudesse escolher, qual o Estado brasileiro você escolheria para 
nascer? 
      12) Você acha que outros Estados nordestinos são melhores que Alagoas? Por 
que? 
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      13)  na sua opinião o que falta para Alagoas melhorar? 
 
 
 
d) Ser professor em Alagoas 
 
      14) Nos cursos de formação (inicial ou continuada) que você participou, a 
história de Alagoas foi abordada? Quais os conteúdos ensinados? 
      15) Você lembra como lhe foi ensinada a história de Alagoas (no ensino Primário 
ou no seu curso de formação inicial)? Fale da sua experiência 
      16) Como continuaria essa frase? Ser professor em Alagoas significa... 
 
e) Como apresenta Alagoas a seus alunos 
 
      17) Você acha importante o ensino de história de Alagoas nas séries do Ensino 
Fundamental? 
      18) Você fala aos alunos sobre os pontos negativos de Alagoas? Em caso 
afirmativo, quais os assuntos e como você fala sobre eles? Em caso negativo, por 
que você não fala? 
      19) Que conteúdos de história de Alagoas você acha que é importante ensinar 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental?  
      20) Quais são os livros-textos que você utiliza?  
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ANEXO 6  

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA JADE 

 

 

Qual a sua escolaridade? 

Superior. 

 

Você se formou em quê? 

Em Psicologia. 

 

Quando e em que instituição de ensino você concluiu o seu curso superior?  

A minha formatura foi em 1969. Eu fiz o curso superior no Cesmac (Centro de 

Estudos Superiores de Maceió).  

 

Em que escola você começou a ensinar? 

Comecei a ensinar no interior de Minas Gerais, onde morava. 

 

Tendo em vista que você se formou em Psicologia, você sentiu muita 

dificuldade em ensinar? 

 Cheguei em Minas e fui direto pra sala de aula, sem saber de nada. Comecei a 

ensinar na primeira série. Os meninos estavam fora da faixa etária. Foi 
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traumatizante, mas consegui fechar o ano com eles, mas tive vontade de 

abandonar. Com dois meses eu já queria sair, os meninos eram horríveis. 

 

Atualmente, você gosta de ser professora?  

Me  sinto bem como professora, mas é um trabalho mal remunerado. Eu tenho o 

curso superior e pós-graduação, mas ganho como nível médio porque o curso 

superior que eu fiz retirou a licenciatura do currículo. A turma deveria ter 

entrado com uma ação, mas não fizemos nada. Eu vejo que a escola pública não 

avançou muito, ela não oferece instrumentos para o professor. Por exemplo, eu 

tenho um livro didático que não corresponde à realidade do aluno. Eu tenho no 

livro didático textos com três páginas, quando meu aluno só dá conta de uma. 

História é melhor porque o livro é fino, é simples e a gente completa com as 

datas históricas. O nosso apoio é o livro didático, se não tiver o livro, vamos 

fazer o quê com os alunos? O trabalho do professor é muito importante pra 

sociedade porque ele influencia o aluno. Por exemplo: quando meu aluno me 

pergunta o nome de uma capital da América do Sul e quando sei responder eu 

vejo que ele olha diferente para o professor. Ele vai juntando informações, o 

professor pode fazer pessoas mais informadas e podemos também motivar o 

aluno a querer saber. 

 

Você, quando era estudante, cursou História de Alagoas? 

Estudei... 
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Você se lembra de como eram as aulas de História de Alagoas? 

Como eram as aulas de história de Alagoas?  

 

Sim... 

Ah, lembro. No Primário eu nem vi história de Alagoas, mas no Magistério 

pude estudar e conhecer um pouco os personagens e as datas comemorativas. 

Eita... faz tanto tempo... mas me lembro. Fiz magistério no interior e lá tive bons 

professores. Sempre que penso em história de Alagoas, vejo um mapa. Recursos 

áudio-visuais não teve nenhum, mas tenho uma boa lembrança, porque aprendi 

a identificar o mapa de Alagoas no mapa do Brasil, e quando morei em outro 

Estado, gostava de ver o mapa, o lugar que nasci. 

 

 

Para você, quais os pontos positivos e quais os negativos de Alagoas? 

Alagoas é um lugar muito bonito... Acho que o mais bonito do Nordeste. 

Alagoas está tentando. Tem tudo pra dar certo, se estruturar o turismo. Na 

década de 80, João Pessoa não existia no calendário turístico, mas deslanchou, 

Rio Grande do Norte também, Ceará e Pernambuco nem se fala, tudo é muito 

bem estruturado. Alagoas tem praias lindas, tem tudo lindo, mas vai na frente, 

vê logo os esgotos... Alagoas deixou de crescer, está atrás dos outros Estados. 

No sentido político, social e econômico está atrás de todos. Os outros Estados 



 

 

284

sabem fazer do turismo um sustentáculo pra seu crescimento. É difícil admitir 

que os outros estão melhores que a gente... A minha família me faz querer ficar 

aqui, e me faz querer sair o fator econômico e social porque ser professor em  

outros estados soa de uma forma, aqui é diferente, soa de outra forma. Por 

exemplo, ser professor em Minas Gerais (onde tive uma experiência) é ser um 

profissional de respeito, é ser um profissional de continuada formação, é ser um 

trabalhador da educação. Existe todo um respeito com a categoria, é alguém que 

detém o conhecimento no sentido amplo da palavra. 

 

Como você se sente como professora em Alagoas? 

Ser professor em Alagoas... a primeira coisa que se pensa é que é um sofredor e 

eu acho isso humilhante. Ser professor em Alagoas é humilhante. Isso só 

acontece em Alagoas... eu acho... pelo menos com professor do ensino 

fundamental, é ! Eu já levei uma lixeirada de um aluno e eu disse à escola que 

não ficaria com esse aluno que não me respeita em sala de aula, e a escola disse 

que talvez fosse comigo... quando o pai chegou disse: a minha mãe, minha avó, 

minha sogra foram professoras, eu sei que são sofredoras. Com isso ele quis 

diminuir ainda mais  a figura do professor e talvez justificar o problema do filho 

dele. Eu me sentia melhor quando falava: sou professora estando em Minas. 

Aqui eu tenho até vergonha. É como se aqui eu fosse menor. Não sei se é em 

todos os graus. Com Ensino Fundamental, minha experiência tem sido essa. É 

muito angustiante ser professora... Eu já disse lá em casa que eu vou mudar de 
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profissão, que vou ser enfermeira... Prefiro cuidar das feridas do corpo dos 

doentes do que dessas feridas daqui da escola. Ser professor em Alagoas 

significa um desafio porque é você dar o máximo com o mínimo possível, 

porque são 38 alunos na sala pra você prender a atenção só com o livro didático 

e a fala, sem mais nenhum instrumento. Não é fácil. 

Eu faço leituras em sala de aula, porque história e geografia são textos 

informativos. Tem que ter cuidado durante a leitura com a dispersão na sala 

senão os alunos não prestam atenção. A gente tem que pegar o momento x do 

aluno, se for aquele dia que estão inquietos ninguém consegue nada. Por 

exemplo, segunda e sexta não se pode fazer nada. 

 

Você considera importante o ensino de história de Alagoas nas primeiras 

séries do Ensino Fundamental? Em caso afirmativo quais os assuntos e como 

você fala sobre eles, em caso negativo por que você não fala sobre eles? 

Acho importante, mas a gente encontra muitas dificuldades, porque não tem o livro 

didático, e se não tiver o livro didático, vamos fazer o que com os alunos...eu só falo 

de Alagoas, pela ocasião de algumas datas. Aí a gente fala de Zumbi, de Marechal 

Deodoro, e  por aí vai... 

 

Você fala com seus alunos sobre os pontos positivos e negativos de Alagoas? 

Eu falo para meus alunos sobre os problemas de Alagoas. Até porque vem nos 

livros que o Sudeste é mais desenvolvido ou que Alagoas é campeã de 

analfabetismo. Aí não posso fazer nada, é o livro que tá dizendo; o livro de 
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história do Brasil, porque o de história de Alagoas não existe. Digo que Alagoas 

estagnou, que não tem jeito de mudar, que há séculos permanece com os 

mesmos problemas... É isso que eu digo para os meus alunos. Mas mesmo 

sabendo da malandragem de Alagoas da pobreza imensa, da violência e dos 

crimes praticados pelos poderosos da terra, eu evito dizer isso para os meus 

alunos, porque isso não vai levar a nada, e depois Alagoas tem tanta coisa 

bonita pra se falar... tem uma beleza natural incrível. Por que então eu vou 

passar para eles uma imagem negativa? Não, nada disso. A gente deve destacar 

o que temos de bom.  

 

Na Matriz curricular está previsto o ensino de História de Alagoas nas 3ª e 4ª 

séries. Qual é o texto que você utiliza? 

Eu trabalho com o livro didático da 4ª série, que fala da história do Brasil. Não temos 

livros que fale exclusivamente da história de Alagoas, e isso faz muita falta. 

 

Que conteúdos de história você acha que é importante ensinar nas séries 

iniciais do ensino fundamental? 

Eu acho que as datas comemorativas, os personagens, a origem e a situação 

geográfica. 

 

Como você descreveria Alagoas para alguém que não a conhece? 

Eu diria tenha cuidado quando sair na rua. Olhe para os lados. Se não quiser ver 

miséria ande somente nessa faixa entre o início de Jaraguá e Ponta verde. Diria que 
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tivesse cuidado com o que fala porque estamos rodeados de gabirus e aqueles que 

apareceram na TV são os mais descarados, mas aqui tem gabiru em toda parte, 

você nem pode se mexer. Diria também que tem lindas praias, uma cultura muito 

rica. Ah, e tem muita violência... essa violência diferente que é feita por quem teve 

educação, carro novo e faz parte de família poderosa. Aqui é preciso ter cuidado 

com isso... Ontem, saí com minha filha. Quando ela foi atravessar a rua meu marido 

teve medo e acenou para o carro pedindo que diminuísse a velocidade, sabe o que 

o motorista fez? Deu uma banana, aí meu marido retribuiu. Eu disse a ele que 

tivesse cuidado porque pra ele puxar uma arma não custa.  

 

 

O que, para você, melhor representa Alagoas? Por quê?  

Acho que o que melhor representa Alagoas, além das belezas naturais, é a 

violência. Aqui em Alagoas matar é normal. É a cultura. Há uma cultura que faz isso 

ser normal. Acho que Alagoas é mais representada pela roubalheira e pela 

violência. A desonestidade termina cobrindo o que ela tem de bonito. Alagoas é 

diferente dos outros lugares. Veja o exemplo: quando fui me apresentar numa 

escola aqui, a primeira pergunta que a diretora me fez foi: de quem você é filha? 

Mas em Minas, quando fui me apresentar numa escola lá, a diretora me perguntou 

qual a experiência que eu tinha. Ta vendo que diferença!  Nem em Aracaju, que 

também é pequena eu acho que isso aconteça. É o jeito de ser de Alagoas... A 

gente tem que se acostumar. 

 

O que você diz da frase: errar é humano, permanecer no erro é alagoano 
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Acho que essa frase faz sentido (risos), porque realmente os anos passam e a 

gente não se acerta. 

 

Mas você não acredita que Alagoas ainda pode dar a volta por cima? 

Eu acho difícil. São muitos problemas. Eu acho que só existe uma alternativa para 

nós alagoanos: é se acostumar. A gente tem mesmo que se acostumar. Não adianta 

querer mudar o que não tem jeito. Eu não vejo saída para cobrir as carências de 

Alagoas. Não vejo ninguém fazer nada para mudar. Entra ano e sai ano, entra 

governo e sai governo e a situação continua a mesma. Alagoas é terra sem 

governo, terreno de quem pode, de quem tem força e tem dinheiro. Acho que nada 

acontece em favor, e nada vai mudar nunca. 

 

O que há de positivo ou negativo no alagoano 

O que há de positivo é que o alagoano é um povo alegre apesar de tudo, e de 

negativo é que há muita briga de família, seguida de morte, muitos bandidos na 

impunidade e o alagoano tem uma natureza violenta. 

 

O que ou quem melhor representa os alagoanos. Por quê? 

As belezas naturais, o litoral alagoano e os gabirus, que são a expressão da 

desonestidade contida em todas as esferas de alagoas. Outra coisa que representa 

Alagoas, são os políticos envolvidos em assassinatos e nada acontece de mal a 

eles. 

 

Você alguma vez sentiu vergonha de ser alagoano. Em caso afirmativo, em 

que situação 
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Sim. Nesses momentos em que a imprensa inteira e todo o noticiário fala dos 

desmandos e da bandidagem de Alagoas, como se todo mundo fizesse parte dela... 

aí eu tenho vergonha. Tanto que quando tava em Minas, sempre que pude, evitei 

dizer que era alagoana. 

 

Você alguma vez sentiu orgulho de ser alagoano? Conte uma situação. 

Não, não lembro de nenhuma situação que eu tenha tido orgulho de ser alagoana, 

mais não posso dizer que não é um orgulho para mim, ter nascido num lugar tão 

bonito.  

 

Você tem orgulho de ser brasileiro? Por quê? 

Tenho, apesar dos maus políticos, é um país bom de se viver. 

 

Você tem orgulho de ser nordestino? Por quê? 

Não tenho muito orgulho, porque apesar de ser uma região bonita, é muito atrasado 

economicamente e culturalmente. 

 

Se você pudesse escolher, qual o Estado brasileiro você escolheria para 

nascer? 

Se eu pudesse escolher onde teria nascido, seria em Minas Gerais, não seria em 

Alagoas, não. 

 

O que falta para Alagoas melhorar? 
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Para Alagoas melhorar teria que acabar e começar tudo de novo porque eu nem 

acredito que possa ir muito além, porque em todos os pontos, sem exceção, tem 

que melhorar, então... só acabando, né...(risos)  

 

 

Você acha que outros Estados nordestinos são melhores que Alagoas? Por 

quê? 

Os outros Estados mesmo com dificuldades, não têm os índices tão baixos como 

Alagoas. Tenho a impressão que até Sergipe é melhor, pelo menos as notícias dos 

outros Estados não são tão negativas como as de Alagoas. É difícil admitir que os 

outros são melhores do que a gente... é constrangedor ser alagoano e admitir que o 

Estado não é dos mais interessantes. Eu sinto isso, mas não quero admitir... 

Alagoas é o pior Estado do Brasil. Porque é atrasado, tem muitos analfabetos, 

políticos descomprometidos e uma população muito acomodada. Só tem belezas 

naturais e mais nada. 
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