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Resumo: 

 

Este trabalho foi desenvolvido com intuito de discutir o perfil dos alunos ingressantes na Faculdade 
Lions, dos cursos sequenciais na unidade Fama, afim de identificar qual o motivo de escolha por um 
curso de curta duração. Para identificação do perfil dos acadêmicos, foi aplicado um questionário 
com 52 alunos matriculados nos cursos sequenciais de complementação de estudos da Faculdade 
Lions. Os dados analisados, permitiram detectar que os alunos estudantes dos cursos sequencias 
já estão inseridos no mercado de trabalho e são mais experientes, porém,  estão em busca de novas 
oportunidades; justifica-se  também a escolha de um curso de curta duração, pois atualmente a 
atividade exercida no trabalho não está relacionada ao curso escolhido, e como motivação desejam 
atuar na área relacionada ao curso matriculado.  
 
 

Palavras-chave: Discentes. Ensino Superior. Mercado de Trabalho. 

 

Abstract 

 
This work was developed to discuss the profile of incoming students at Lions College, the sequential 
courses at the Fama unit, in order to identify the reason for choosing a short course. To identify the 
profile of the academics, a questionnaire was applied with 52 students enrolled in the sequential 
courses of complementation of studies of the Faculty Lions. The data analyzed, allowed to detect 
that the students students of the sequences courses are already inserted in the labor market and are 
more experienced, however, are in search of new opportunities; It is also justified to choose a short 
course, since currently the work activity is not related to the chosen course, and as motivation they 
wish to act in the area related to the enrolled course. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os cursos sequenciais de complementação de estudos foram 

regulamentados em 1998 pelo Conselho Nacional de Educação. Estão organizados 

por campos do saber em diferentes níveis de abrangências. De acordo com sua 

especialidade, os cursos sequenciais são estritamente de caráter profissionalizante. 

Podem oferecer oportunidades para quem não teve acesso à faculdade tradicional 

e deseja ampliar seus conhecimentos.  

Os alunos beneficiados por este tipo de formação concluíram 

recentemente o ensino médio, e desejam uma formação em curto tempo com rápida 

inserção no mercado de trabalho, com a obtenção de uma qualificação superior 

(MARTINS, 2004, p.60 ). 

 O governo brasileiro enfatizou esta proposta de ensino superior 

como mostra o Portal Brasil (2011, p.2)  

“Os cursos sequenciais estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e são supervisionados pela Secretaria de 

Educação Superior (Sesu). Foram criados em duas modalidades: formação 

específica e complementação de estudos”. 

Zapparoli (2007, p.11), destaca diferentes elementos ordenadores 

dos cursos sequencias: 
 

(1) A diversidade e complexidade da vida atual;  
(2) Interferência de modelos historicamente constituídos em âmbito 
internacional; 
(3)Necessidade de que a ação político-educacional atenda às prioridades 
do Banco Mundial e ampliações de nível educacional acrescentando-se 
índices de população universitarizada;  
(4) Presença da lógica mercantil no ensino superior e a necessidade de 
auferir lucros e especulação financeira, sobretudo devido ao imenso 
percentual de instituições privadas que implantam os cursos sequenciais; 
(5)Necessidade de manter, pela desigual escolaridade, as desigualdades 
sociais também no âmbito superior e não apenas nos graus anteriores. 

 

Percebe-se aqui uma população de alunos que necessita de um 

curso superior e não teve condições de fazer um curso tradicional de graduação 

anteriormente. Essas condições incluem-se a carga horária de um curso tradicional 

e o fator financeiro, o alto valor das mensalidades dos cursos de graduação 

cobrados nas IES. Nesse sentido, este artigo analisa o perfil dos alunos dos cursos 

sequenciais de complementação de estudos da Faculdade Lions da unidade Fama 

na cidade de Goiânia, pioneira nessa modalidade em Goiás.  
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2 METODOLOGIA 

 

Para identificação do perfil dos discentes matriculados no curso 

sequencial da Unidade Fama, foi realizada uma pesquisa de campo por 

amostragem, com a população-alvo de 52 estudantes regularmente matriculados 

nos cursos sequenciais em 2013. A pesquisa foi realizada no mês de novembro e 

dezembro de 2013, com alunos do turno noturno e alunos que estudam aos 

sábados. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário, em que os resultados 

obtidos foram analisados e tabulados em percentagem, o modelo está apresentado 

Apêndice A.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A FORMULAÇÃO DOS CURSOS SEQUENCIAIS 

 A criação de cursos sequenciais foi apresentada pelo senador 

Darcy Ribeiro (PDT/RJ). O “curso sequencial” foi incorporado pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional- LDB, como uma das modalidades de ensino 

superior no Brasil. Em sua fase de tramitação do Projeto na Câmara dos Deputados 

e Senado Federal que culminou na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, usou-

se a denominação “Pós-Médio” para esse tipo de atividade, que posteriormente 

denominou-se “cursos sequenciais” (SOUZA, 2004). 

Na reformulação da Lei nº 9.394 em sua fase final, no processo de 

discussão, o Senador Darcy Ribeiro modificou o texto e inseriu o curso sequencial 

com validade para todos os efeitos práticos e legais, conforme o Art. 44 - A 

educação superior abrangerá os:   

cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelas instituições de ensino[...]. Os cursos foram 

organizados em duas modalidades, sendo cursos superiores de formação 

específica com obtenção de um diploma e cursos superiores de 

complementação de estudos com certificados. (BRASIL, 1996, p.19)  

Os cursos sequenciais fazem parte de um processo de expansão e 

diferenciação da organização escolar e atendem as necessidades das 
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transformações nas relações de trabalho e exigências do mercado, de formação 

específica com o objetivo de formação em curto tempo. 

Segundo autora Zapparoli (2007, p.15): 

                                       

                                      Os cursos seqüenciais surgem no quadro do discurso pela “flexibilização” 

quando as transformações por que passa a sociedade – particularmente 

no âmbito da organização técnica e administrativa do trabalho, 

caracterizada pela passagem do chamado taylorismo ao pós-fordismo – 

exigem dos trabalhadores um conjunto de novas competências, 

habilidades e capacidades cognitivas.  

 

Com as transformações ocorridas no mercado de trabalho, no 

sistema capitalista brasileiro, surgiu a necessidade de qualificação dos profissionais 

para atuação no mercado cada vez mais exigente e competitivo, em que a formação 

do profissional, com a escolarização em nível médio, não atendia mais a demanda 

exigida nos últimos anos.  

Os cursos sequenciais de complementação de estudos surgem 

com um novo discurso o da “flexibilização” às transformações do mercado de 

trabalho, com novas exigências de capacitar os trabalhadores com formação de 

novas competências, habilidades e capacidades cognitivas. O perfil dos alunos que 

procuram esta opção é diferenciado, pois estão focados em sua capacitação 

profissional e dispensam a formação generalista que a graduação tradicional 

oferece.  Segundo Martins (2004, p. 32), os cursos sequenciais:  

 

                                    não formam bacharéis, nem licenciados, nem tecnólogos, mas conferem 

competências acadêmicas e técnicas de nível superior aos portadores de 

seus diplomas e certificados, significando uma qualificação diferenciada. 

 

O crescimento da oferta de cursos sequenciais com formação 

específica pode ser explicado devido à necessidade de mercado com a 

qualificação, e a possibilidade de atender as demandas de formação que não eram 

atendidas pelos cursos tradicionais. De acordo com a autora Zapparolli (2005, p, 4)  

“O curso sequencial atende à flexibilidade do sistema de ensino superior, permitindo 

inovações e expansão com vistas às demandas sociais, se expressando de acordo 

com a realidade e a necessidade do mercado”. 
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 Os alunos que se ingressam em uma instituição de nível superior, 

com a escolha de um curso sequencial , geralmente são pessoas que não tiveram 

oportunidades de ingressar antes em algum curso superior, por motivos financeiros 

ou pessoais, ou são profissionais que já concluíram o ensino médio, e buscam de 

imediato uma formação em curso superior, para ter maior empregabilidade no 

mercado de trabalho.  Isso comprova as palavras de Martins (2004, p. 60): 

 

                                             Que apresenta situações para se ingressar em um curso sequencial: 

primeiro, para aquelas pessoas que concluíram o ensino médio 

recentemente e desejam estar inseridos no meio profissional mais 

rapidamente; segundo ponto, para aquelas pessoas que já concluíram o 

ensino médio há um tempo e não tiveram condição ou oportunidade 

naquele momento e hoje pensam em recuperar o tempo perdido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Faculdade Lions é uma instituição privada sem fins lucrativos, o que se 

difere das entidades particulares de educação superior , pois cria condições de fácil acesso 

à educação superior, com mensalidades  mais competitivas que as praticadas no mercado. 

Em relação ao perfil dos alunos ingressantes nos cursos 

sequenciais da Faculdade Lions- Unidade Fama, dos 52 alunos respondentes, a 

maioria (44%) estuda no curso de Gestão de Segurança Pública, 17%  Gestão 

Imobiliária, Gestão hospitalar  13%, Gestão de Pessoas e Vendas e Marketing 

representam 8% cada, em Logística 6%, e  Gestão em Segurança do Trabalho 4%. 

Desses alunos, 83% residem em Goiânia, e 69% estudam no período noturno. 

A renda familiar predominante dos alunos é de até três salários 

mínimos por mês, sendo representado em sua maioria por (50%). Fato relevante a 

ser considerado em relação à amostra, onde (25%) declaram receber até um salário 

mínimo, parcela da amostra importantíssima, pois demonstra o investimento 

realizado para custear o curso superior na modalidade sequencial.  O salário 

mínimo considerado na época de aplicação do questionário equivalia a R$678,00. 

TABELA 1- Renda familiar dos alunos por faixas em salários mínimos e indicação da quantidade de 

pessoas que dependem da renda. 

Renda familiar por faixas  

Número de 

respondentes (%) 
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Até um salário mínimo 13 25% 

Entre 01 e 3 salários 26 50% 

Entre 03 e 5 salários 9 17% 

Entre 05 e 7 salários 1 2% 

Entre 07 e 10 salários 1 2% 

Mais que 10 salários mínimos 2 4% 

Total 52 100% 

Cabe destacar que é extremamente importante a caracterização do 

nível socioeconômico dos alunos e, consequentemente, o processo de escolha da 

rede de ensino, pois a maioria dos alunos do curso sequencial está na classe  social 

C, onde são considerados de baixa renda.  

 

FIGURA 1 – Renda média mensal familiar 

 

FONTE: ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa  

O que confirma Cartola (2012, p.):  

Entrar em uma universidade pública é tarefa difícil. Os vestibulares mais 
concorridos atraem quem tem mais condições para pagar bons cursinhos 
preparatórios e dedicar grande parte do tempo aos estudos. Por isso, os 
jovens de classes menos abastadas acabam encontrando nas 
universidades particulares uma saída para cursar o ensino superior.  

Quanto à área de atuação profissional dos alunos entrevistados, 

65% não trabalham na área relacionada ao curso, percebe-se que há um desejo de 

mudança de área de atuação, onde o objetivo inicial é de se profissionalizar na área 

desejada, para que posteriormente consiga concorrer vagas, com candidatos na 

mesma área de atuação. Os resultados demonstraram que estudar em um curso 

superior, mesmo que não seja graduação, significa preparar para o mercado, com 

http://www.abep.org/
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o intuito de apreender conhecimentos aplicados de forma imediata à sua realidade 

profissional.  

No regime de trabalho, em sua maioria com representatividade de 

79%, os alunos estão empregados conforme Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) , e 12% são profissionais autônomos. 

Segundo Souza (2004), “as inovações representadas pelos cursos 

sequenciais possibilitariam, por exemplo, a concessão de diplomas e certificados 

diferenciados, com o objetivo de atender demandas por ensino, oriundas dos mais 

diversos setores sociais”. A sociedade encontrou nas IES privadas, à oportunidade 

de cursar um ensino superior com a modalidade dos cursos sequencias. Isso 

possibilitou atender as expectativas das empresas, na formação e qualificação dos 

funcionários, tendo em vista que estes já estão inseridos no mercado de trabalho, 

e buscam de uma qualificação profissional de formação específica para atuação na 

área desejada. Na  tabela 2, percebe-se isso: 

 

TABELA 2 – Relação entre atividade funcional e curso ingresso dos alunos do sequencial 

Atividade funcional esta relacionada ao curso 

Número de 

respondentes (%) 

Sim 18 35 

Não 34 65 

Total 52 100% 

Situação Funcional  

Número de 

respondentes (%) 

Empresário 3 6% 

Autônomo liberal 6 12% 

Empregado 41 79% 

Estagiário 2 4% 

Total 52 100% 

Fonte: Dados elaboração do autor 

A maioria dos alunos (63%), afirmou cursar o ensino médio em 

escola pública, 23% responderam cursar a maior parte do ensino médio em escola 

particular. Sobre a modalidade de ensino médio cursado, 92% dos alunos  

estudaram educação regular na escola. E, 6% obtiveram o ensino médio em 

escolas profissionalizantes, e 2% somente cursaram o ensino de Educação de 
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Jovens e Adultos- EJA. Notou-se a identificação de que eles apesar  da maioria dos 

alunos concluir o ensino médio em escolas públicas, eles optaram em estudar em 

uma rede particular, tendo como escolha  os cursos sequencias da Faculdade 

Lions. 

Após a conclusão do ensino médio, geralmente por necessidade 

financeira, o aluno do curso sequencial entra no mercado de trabalho, isso prejudica 

a continuação de sua carreira acadêmica.   Na tabela 3, são evidenciados 

resultados correspondes à formação e o tipo de ensino médio cursados pelos 

alunos. 

 

TABELA 3- Tipo de escola que os alunos do sequencial estudaram na formação do ensino médio. 

Cursou o Ensino médio 

Número de 

respondentes (%) 

Todo em escola pública 33 63% 

Maior parte em escola pública 12 23% 

Todo em escola particular 2 4% 

Maior parte em escola particular 5 10% 

Total 52 100% 

 

Conclui o ensino médio 

Número de 

respondentes (%) 

Educação Geral 48 92% 

Profissionalizante 3 6% 

Centro de Educação de Jovens Adultos 1 2% 

Total 52 100% 

Conclui o ensino médio 

Número de 

respondentes (%) 

Fonte: Dados elaboração do autor 

Encontrou-se uma considerável diferença estatística em relação ao 

período de inclusão ao curso sequencial. Cerca de 49% concluíram o ensino médio 

no período de 3 a 15 anos, e estão retornando as IES,  com objetivo de aumentar 

seu nível de escolaridade, com a formação de um curso superior, garantindo maior 

empregabilidade nos dias atuais, onde há esta exigência por parte do mercado. 

Cerca de 42%  concluíram o ensino médio no período de 1 a 3 anos, e  escolheram 

se ingressar em um curso sequencial  de curta duração. Verifica-se que apenas 
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10%, concluíram o ensino médio em  menos de um ano, e já ingressaram em um 

curso sequencial.  

De acordo com  Souza (2004, p.6): 

                                                                               Com as transformações ocorridas no sistema capitalista brasileiro, 
durante os anos cinquenta e sessenta, aumentou a demanda por 
trabalhadores especializados, cuja qualificação exigida ultrapassava o 
âmbito da escolarização em nível médio. 

 

Com as exigências mercadológicas ocorridas nas últimas décadas, 

os alunos dos cursos sequencias, após conclusão do ensino médio, escolheram o 

curso sequencial como oportunidade de formação para se especializar na área de 

atuação conforme exigências, (Tabela 4) :  

 

Tabela 4- Período de inclusão dos alunos da Faculdade Lions nos cursos sequenciais, após 

conclusão do ensino médio.  

A quanto tempo conclui ensino médio 

Número de 

respondentes (%) 

Entre 1 ano 5 10% 

Entre 1 e 3 anos 22 42% 

Entre 3 e 5 anos 7 13% 

Entre 5 e 7 anos 5 10% 

Entre 7 e 10 anos 2 4% 

Entre 10 a 15 anos 5 10% 

Mais de 15 anos 6 12% 

Total 52 100% 

Fonte: Dados elaboração do autor 

 

A partir da análise quanto às expectativas dos discentes, foram 

analisadas as questões relacionadas à motivação dos alunos em relação aos 

cursos na modalidade sequencial, e às suas preferências por ser curso de curta 

duração. Assim em sua maioria, 35% informaram que buscam melhores 

oportunidades de emprego, pois com a formação em um curso superior, poderão 

almejar outras oportunidades de emprego. Cerca de 19%, escolheram o curso 

sequencial por possuir maiores perspectivas de renda no trabalho, pois enxergam 

possibilidades de crescimento com a obtenção da formação. Com 15%, os alunos 
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informaram que estão em busca de uma profissão, e escolheram a formação de um 

curso sequencial com objetivo de adquirir a formação de nível superior, onde 

possam construir um perfil profissional interessante, já que a formação superior 

tornou-se um pré-requisito fundamental para inserção com sucesso no mercado de 

trabalho. 

Observou-se que os alunos dos cursos sequenciais buscam uma 

adequação profissional de acordo com as novas exigências de especialização da 

mão de obra no mercado de trabalho, buscam adquirir conhecimentos, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades para uma melhor colocação no 

mercado, com competências essenciais a serem exploradas no meio corporativo, 

com possibilidade de maior empregabilidade. De acordo com  Balassiano  et al. 

(2005, p 35) a empregabilidade: 

 

vem sendo diretamente associada à questão da qualificação profissional, 
sendo esta representada por um conjunto de atributos que incluem 
aspectos relativos à educação formal, à capacidade de aprender 
permanentemente, de empreender, além de um conjunto de atitudes como 
iniciativa, autonomia e versatilidade. Esses atributos garantiriam aos 
trabalhadores a decantada empregabilidade, isto é, a capacidade de 
permanecer no mercado de trabalho. 

 

Conforme exigências de mercado, cada vez mais, as empresas 

estão em busca de profissionais qualificados com habilidades já adquiridas para 

atuação profissional, à utilização do conhecimento é um diferencial competitivo. 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Motivação dos alunos a decisão do curso superior na modalidade sequencial 
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Fonte: Dados elaboração do autor 

 

Na ótica dos alunos, com percentual expressivo 83 %, informaram 

que optaram pelo curso sequencial porque gosta da área de atuação do curso 

escolhido, sendo um fato relevante a ser considerado já que 65% dos alunos 

informantes da pesquisa mencionaram que não atuam na área escolhida do curso 

conforme identificado na Tabela 1. Podemos considerar que há o desejo de 

mudança da área de atuação dos discentes do curso sequencial da Unidade Fama, 

pois almejam melhores perspectivas na área escolhida para atuação, e com a 

obtenção do certificado de nível superior na área, poderão ir atrás da área tão 

sonhada para atuação. 

Os motivos que levaram os alunos a decisão por um curso 

sequencial na unidade fama podem ser observados na tabela 5. 

 

 

 

 

TABELA 5- Motivos que levaram os alunos à escolha do curso na Unidade Fama 

Como você se decidiu pelo curso 

Número de 

respondentes (%) 

19%

35%

8%

10%

15%

13% Perspectiva de melhor renda
no trabalho

Busca de melhor emprego

Perspectiva de
empreendimento próprio

Aprimoramento do
conhecimento

Busca de uma profissão

Cursos de curta duração, com
formação em 1 ano
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Após orientação vocacional 2 4% 

Por que gosta da área de atuação do curso que 

está matriculado 43 83% 

Após ler material de divulgação dos cursos da 

Fac Lions 1 2% 

Porque profissionais egressos deste curso têm 

boa colocação no mercado de trabalho 3 6% 

Pelo valor da mensalidade 2 4% 

Pelo regime de aulas do curso 1 2% 

Total 52 100% 

Fonte: Dados elaboração do autor  

Quando se perguntou sobre o motivo de se estudar na Fac Lions, 

37% dos alunos responderam que a instituição oferece os cursos de gestão 

exigidos pelo mercado, com isso, atende-se às necessidades dos alunos. Outro 

motivo  também relevante na escolha , foi a possibilidade de realização de um curso 

de curta duração na instituição Lions, com percentual de  21%. Com 17%, os alunos 

respondentes escolheram a instituição por confiar na qualidade de ensino que a 

Faculdade oferece aos alunos. 

Com o resultado da pesquisa, e identificado que de acordo com o 

objetivo da instituição, “os Cursos Sequenciais tem como foco principal promover a 

construção de um ensino ligado à realidade, permitindo o exercício da crítica 

independente, visando à auto-realização e à qualificação para o trabalho, 

incorporando a necessidade de uma atualização permanente, com a finalidade de 

sensibilizar sobre os problemas mais agudos da sociedade como parte do exercício 

da cidadania, através da valorização e respeito à diversidade e à ética”. (FAC 

LIONS, 2014). Atualmente a Faculdade Lions possui uma grande competitividade 

as demais IES que possui a modalidade de cursos sequenciais, pois possui quinze 

opções de cursos de gestão a serem oferecidos aos alunos de acordo com suas 

expectativas. Os motivos que levaram os alunos a escolha da instituição Lions ,  

para o ingresso nos cursos sequenciais são apresentados, conforme  gráfico 2. 

 

 

 

Gráfico 2- O que levou à escolha da faculdade FAC LIONS, para o ingresso em um curso 

sequencial na unidade Fama. 
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Fonte: Dados elaboração do autor 

 

CONCLUSÃO 

Nas condições explicitadas, a Lei 9394/96 cumpriu com a dimensão 

em sua proposta de disseminação do ensino superior sequencial, em especial em 

Goiânia, na Fundação Educacional de Goiás, Faculdade Lions, percebe-se que a 

ideia de formar profissionais adaptáveis às demandas do mercado de trabalho com 

novos paradigmas é  a principal proposta dos cursos sequenciais da Instituição. 

De acordo com os dados obtidos, pode-se afirmar que os alunos 

ingressantes dos cursos sequenciais da Unidade Fama, são classificados 

economicamente na classe C, pela faixa salarial de um a três salários recebidos e 

tiveram sua formação básica no ensino público,  buscam com a formação de nível 

superior, nos cursos sequenciais, maiores perspectivas em um novo emprego, 

aumento de sua renda, busca de uma profissão e acreditam que os cursos de curta 

duração possam atender suas expectativas com a formação.   

Em relação às escolhas das áreas existentes dos cursos de gestão 

da Faculdade Lions na Unidade Fama, evidenciado um fator importantíssimo com 

a realização desta pesquisa, identificado pela amostra que os alunos optaram pela 

escolha do curso porque gostam da área de atuação, porém em sua maioria, a 

atividade funcional desenvolvida não tem relação com a área escolhida, onde 

percebemos que há o desejo da mudança de área de atuação.  Com isso, podemos 
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concluir que o aluno do curso sequencial da Unidade Fama, busca adquirir 

conhecimentos evidenciando: a formação específica, aprimoramento de 

conhecimento, habilidades e maior empregabilidade na área de atuação escolhida.  
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 ANDRAGOGIA: 
A percepção dos professores e alunos sobre os interesses e dificuldades dos alunos 

adultos do Curso Superior Sequencial de Gestão em Segurança Pública da 

Faculdade Lions na Região Nordeste de Goiás. 
ANDRAGGIA: 

The perception of teachers and students about the interests and difficulties of the 

adult students of the Sequential Upper Management Course in Public Safety at 

Lions College in the Northeast Region of Goiás. 

 
Carlos Antonio Ferreira de Oliveira 

Profa Dra Rosiane Dias Mota (Orientadora) 
Resumo: 

A universidade possui papel fundamental como entidade organizadora na 
construção do conhecimento científico dos indivíduos que se propõem a buscá-lo. 
Na universidade os jovens e os adultos buscam na realidade acadêmica uma 
compreensão que vai além dos conhecimentos teóricos expostos em sala de aula. 
A própria realização pessoal e profissional vem com sedimentos de erros e acertos 
em sua vida que já possui experiência e faz dele um indivíduo com potencialidades 
de agregar ao ambiente escolar uma desenvoltura capaz de gerar conhecimentos 
práticos para sua participação na sociedade, daí a importância da andragogia em 
sua formação. Neste contexto, objetivou-se com esta pesquisa investigar a 
percepção dos professores e dos alunos sobre os interesses e dificuldades dos 
alunos adultos das turmas do Curso Sequencial de Complementação de Estudos, 
tendo em vista as metodologias e didáticas utilizadas no ensino de alunos da fase 
adulta em um Curso Superior Sequencial. Teve-se como metodologia a abordagem 
tanto quantitativa quanto qualitativa na pesquisa realizada. Os resultados obtidos 
demonstram que o aluno adulto possui clareza sobre os seus objetivos profissionais 
e pessoais. 
Palavras-chave: Educação. Adultos. Andragogia. 

Abstract 

The university has a fundamental role as an organizing entity in the construction of 
the scientific knowledge of the individuals who propose to seek it. At university, 
young people and adults seek in academic reality an understanding that goes 
beyond the theoretical knowledge exposed in the classroom. Personal and 
professional fulfillment itself comes with sediments of errors and correctness in his 
life, which already has experience and makes him an individual with the potential to 
add to the school environment a resource capable of generating practical knowledge 
for their participation in society, hence the importance of Andragogy in their 
formation. In this context, this research aimed to investigate the perception of 
teachers and students about the interests and difficulties of adult students in the 
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classes of the Sequential Course of Complementation of Studies, considering the 
methodologies and didactics used in the teaching of adult students In a Sequential 
Upper Course. The methodology used included both quantitative and qualitative 
approaches. The results obtained demonstrate that the adult student has clarity 
about his professional and personal goals. 
Keywords: Education. Adults. Andragogy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O vocábulo andragogia foi utilizado pela primeira vez em 1833 por Alexander 

Kapp, professor alemão, quando tentava descrever a Teoria da Educação de Platão. O termo foi 

pouco utilizado no meio social, em especial na área da educação até a década de 1970. Na 

mesma época o crédito dessa ciência foi atribuído a Malcolm Knowels nos Estados Unidos, com 

o conceito voltado para a educação de adultos (CAVALCANTI & GAYO, 2005). 

Ensinar o adulto consiste em uma tarefa diferente de educar quando comparado 

ao ensino de uma criança, justamente pela experiência de vida do educando e a sua percepção 

do que está a sua volta, que se traduz como autonomia. Cavalcanti & Gayo (2005) ressaltam que 

o adulto ao buscar conhecimento por meio da educação acadêmica, possui um comportamento 

direcionado para a satisfação de suas necessidades na maioria das vezes profissional.  

Nessa busca, esse aluno expõe sua busca pelo saber, pois na fase adulta ele já 

possui perspectivas para sua vida em sociedade e tenta se preparar para isso. Sendo 

responsável por suas decisões, ele conduz o seu aprendizado de uma forma mais ativa, diferente 

da passividade apresentada pelas crianças e adolescentes no processo de ensino e 

aprendizagem. O processo de ensino voltado para o adulto é coordenado e aplicado de forma 

atender as necessidades sociais, em específico a profissionalização do aluno em atender as 

exigências do mercado de trabalho.  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é significativa no Brasil, não somente por 

questões educacionais, mas por condições econômicas, uma vez que o mercado de trabalho se 

comporta de forma exigente na busca por profissionais que apresentem conhecimentos e níveis 

escolares mais elevados. De acordo com a coleção produzida pelo Ministério da Educação 

“Educação para Todos” (BRASIL, 2007), os alunos que já se encontram no mercado de trabalho 

ou desejam no mesmo ingressar, percebem a necessidade de um diploma com a função de 

conservar a sua situação profissional. Diante dessa perspectiva, a escolarização da educação 

básica já disponibiliza o Ensino de Jovens e Adultos, que visa justamente resolver sua situação 

escolar por meio de um ensino que o ajude a recuperar os estudos que não efetuaram na idade 

própria. 

  

Embora nem sempre se disponha de estatísticas confiáveis, constata-se que os 
programas de EJA têm sido crescentemente procurados por um público heterogêneo, cujo 
perfil vem mudando em relação à idade, expectativas e comportamento. Trata-se de um 
jovem ou adulto que historicamente vem sendo excluído, quer pela impossibilidade de 
acesso à escolarização, quer pela sua expulsão da educação regular ou mesmo da 
supletiva pela necessidade de retornar aos estudos. Não é só o aluno adulto, mas também 
o adolescente; não apenas aquele já inserido no mercado de trabalho, mas o que ainda 
espera nele ingressar; não mais o que vê a necessidade de um diploma para manter sua 
situação profissional, mas o que espera chegar ao ensino médio ou à universidade para 
ascender social e profissionalmente. (BRASIL, 2007, p.19). 
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A continuidade da educação básica é a formação superior, dessa forma os 

Cursos Superiores Sequenciais Complementação de Estudos por sua característica 

flexibilizadora, condiz com o atendimento da necessidade do aluno que precisa de uma formação 

superior com menor tempo de duração, justamente para atender as condições que o mercado 

de trabalho impõe, seja através dos concursos públicos, seja pela iniciativa privada.  

Art. 3º Os cursos seqüenciais são de dois tipos: I – cursos superiores de formação 
específica, com destinação coletiva, conduzindo a diploma; II – cursos superiores de 
complementação de estudos, com destinação coletiva ou individual, conduzindo a 
certificado. § 1º Os cursos referidos no caput deste artigo estão dispensados de obedecer 
ao ano letivo regular e podem ser encerrados a qualquer tempo pela instituição que os 
ministra, a critério desta, desde que assegurada a conclusão dos estudos, no próprio 
curso, dos alunos nele matriculados. (BRASIL. MEC. RESOLUÇÃO CES N.º 1, DE 27 DE 
JANEIRO DE 1999). 

 

O ensino andragógico e a postura do aluno dos Cursos Superiores Sequenciais 

na modalidade Complementação de Estudos da Faculdades Lions, em cidades do nordeste do 

Estado de Goiás (Posse, Iaciara e Campos Belos) é o principal tema desta discussão. O método 

de ensino andragógico dos alunos destes cursos é marcado pelo perfil dos alunos nos quais 

possuem necessidades específicas em relação a sua formação acadêmica, bem como 

dificuldades pontuais na aprendizagem. Uma necessidade específica indicada é a preparação e 

a habilitação para realizarem concursos públicos na área da Segurança Pública. 

Uma característica dos métodos de aprendizagem voltados para adultos está 

centrada na forma como o professor conduz o processo de ensino aprendizagem. Para Karolczak 

& Karoczak (2009, p. 70), o professor precisa possuir uma postura capaz de não somente ensinar 

conteúdos teóricos, como também “treinar” o aluno para a vida profissional e pessoal. O 

treinamento exigirá do docente a condição de avaliador das trajetórias individuais, dos valores, 

da cultura, das singularidades pessoais e suas perspectivas. 

Para Cavalcanti & Gayo (2005, p. 47), de acordo com características 

psicológicas dos adultos, a Andragogia, diferentemente da pedagogia, o aluno é sujeito do 

processo de ensino/aprendizagem sendo este considerado como agente capaz, autônomo, 

responsável, dotado de inteligência, consciência, experiência de vida e motivação interna. 

Neste contexto, a presente pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar a 

percepção dos professores e dos alunos sobre os interesses e dificuldades dos alunos adultos 

das turmas do Curso Sequencial de Complementação de Estudos, tendo em vista as 

metodologias e didáticas utilizadas no ensino de alunos da fase adulta em um Curso Superior 

Sequencial. 

 

2. METODOLOGIA 
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A pesquisa foi realizada por meio da pesquisa descritiva e utilizando de 

abordagens quantitativas e qualitativas. Os instrumentos metodológicos foram aplicados em três 

etapas. Na primeira realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de consultas em legislações, 

em escritos da administração geral, da pedagogia, andragogia, dos estudos motivacionais e de 

outros materiais publicados nos últimos 15 anos sobre o tema.  

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, 
esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, 
dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos 
formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como 
discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela Internet (GIL, 
2010, p. 29). 

 

Na segunda etapa delimitou-se o recorte espacial, solicitou-se autorização para 

realizar a pesquisa (Anexo A), definiu-se os sujeitos de pesquisa e elaborou-se os questionários 

(Apêndices A e B). O recorte espacial escolhido foram as turmas do Curso Superior Sequencial 

de Gestão em Segurança Pública da Faculdade Lions nas Cidades de Campos Belos, Iaciara e 

Posse, situadas na Região Nordeste do Estado de Goiás. A escolha dessas cidades se deu pelo 

fato de estarem em uma região do Estado de Goiás conhecida pelas recentes ações e taxas de 

desenvolvimento econômico, associadas à instalação de empresas de mineração e fronteiras 

agrícolas. Com isso surgiu a necessidade de profissionais com um nível educacional melhor, o 

que obrigou os adultos a voltarem a estudar. A dificuldade percebida é justamente a 

heterogeneidade das turmas. 

Escolheu-se como sujeitos de pesquisa cinco professores e 60 alunos das 

turmas do curso de Gestão em Segurança Pública modalidade Sequencial das cidades citadas. 

Estas foram pesquisadas no período de setembro de 2013 a janeiro de 2014. 

Os questionários foram elaborados com intenção de obter respostas incisivas e 

objetivas em relação ao interesse do fato observado tanto para alunos quanto para os docentes. 

A intenção deste instrumento esteve voltada para confirmar ou não às dificuldades no processo 

de ensino e aprendizagem e a compreensão das metodologias e didáticas ideais para ensinar 

esses alunos adultos nas turmas da Faculdade Lions na Região Nordeste de Goiás. A última 

etapa consistiu no tratamento, tabulação e discussão dos resultados obtidos. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os Cursos Superiores Sequenciais de Complementação de Estudos de Gestão 

em Segurança Pública, ministrados na Região Nordeste do Estado de Goiás, aconteciam por um 
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período de doze meses, com aulas aos sábados em período integral, cada disciplina era aplicada 

em quatro encontros em um total de 10 disciplinas.  As disciplinas foram divididas em 02 núcleos 

sendo um núcleo comum e um núcleo específico. As disciplinas do núcleo comum são 

obrigatórias da grade do Curso de Graduação em Administração da Faculdade Lions, pois o 

Curso Superior Sequencial é vinculado ao Curso de Graduação de Administração autorizado e 

reconhecido pelo MEC, conforme o artigo 6º da Resolução 01/99. 

Os cursos superiores de complementação de estudos com destinação coletiva, que 
poderão ser oferecidos por instituição de ensino com um ou mais cursos de graduação 
reconhecidos, não dependem de prévia autorização nem estarão sujeitos a 
reconhecimento (BRASIL, 1999, s/p).  

 

As disciplinas do núcleo específico possuem em suas ementas a destinação ao 

conhecimento específico da área de Segurança Pública, no qual o aluno tem a oportunidade de 

lidar com conhecimentos vinculados a essa temática. 

Ao realizar a pesquisa com os professores dos Cursos Sequenciais, as 

perguntas foram direcionadas com intuito de investigar a percepção destes profissionais com 

relação às dificuldades dos alunos e a melhor metodologia e didática para a efetiva consolidação 

do processo ensino e aprendizagem. Neste contexto observou-se que o professor desempenha 

papéis diversos, como: líder, conselheiro, agente de socialização conforme Gil (2008). Ele 

descreve que tais posturas vão em encontro as performances naturais de um professor: 

relaciona 27 papéis dos professores universitários: Administrador, especialista, aprendiz, 
membro de equipe, participante, didata, educador, diagnosticador de necessidades, 
conferencista, modelo profissional, modelo de professor, facilitador da aprendizagem, 
assessor do estudante, mentor, avaliador, assessor de currículo, preparador de material, 
elaborador de guias de estudo, líder, agente de socialização, instrutor, animador de 
grupos, pesquisador, pessoa, planejador de disciplina, coach, conselheiro. (Op. cit. p.22-
25). 

 

Na região onde a pesquisa foi desenvolvida tais funções são fundamentais para 

a orientação de alunos quanto aos objetivos e dúvidas profissionais. Assim o conceito de 

Andragogia é pertinente para o processo ensino/aprendizagem. Segundo GIL (2008) a 

Andragogia fundamenta-se nos seguintes princípios: 

1. Conceito de aprendente. Este conceito é adotado como alternativa ao de “aluno” ou 
“formando”. O aprendente, ou aquele que aprende, é autodirigido, o que significa que é 
responsável pela sua aprendizagem e estabelece e delimita o seu percurso educacional. 
2. Necessidade do conhecimento. Os adultos sabem melhor do que as crianças da 
necessidade de conhecimento. Eles se sentem muito mais responsáveis pela sua 
aprendizagem e pela delimitação de seu percurso educacional. 3. Motivação para 
aprender. O modelo andragógico leva em conta as motivações externas, como melhor 
trabalho e aumento salarial, mas valoriza, particularmente, as motivações internas, 
relacionadas com a sua própria vontade de crescimento, como auto-estima, 
reconhecimento, autoconfiança e atualização das potencialidades pessoais. 4. O papel da 
experiência. Os adultos entram num processo educativo com experiências bastante 
diversas e é a partir delas que eles se dis- põem a participar ou não de algum programa 
educacional. Por isso, essas experiências devem ser aceitas como fonte de recursos a 
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serem valorizados e partilhados e servir de base para a formação. Os conhe- cimentos do 
professor e os recursos instrucionais, como os livros e as projeções, são fontes que por si 
só não garantem o interesse pela aprendizagem. Devem ser vistos como opções que são 
colocadas à disposição para a livre escolha do aprendiz. (GIL, 2008, p. 12 – grifo nosso). 

 

A definição de Andragogia por Gil é pertinente diante das características dos 

alunos da Faculdade Lions na região pesquisada, visto que uma parte significativa desse alunado 

é composta por jovens adultos e adultos. Lecionar para o público adulto influência na percepção 

dos docentes quanto a didática a ser adotada no processo de ensino. 

 

3.1 Percepção do docente 

 

Ao refletir sobre os resultados obtidos a partir da percepção dos docentes, 

indagou-se sobre as dificuldades de aprendizagem observadas nos discentes. A maioria (70%) 

dos professores que ministraram aulas nas turmas pesquisadas afirmaram que mais de 50% dos 

alunos apresentam dificuldades como interpretação e compreensão de textos, ortografia 

deficiente, limitações na exposição de ideias. Os docentes atribuem tais dificuldades a uma 

formação deficiente nas fases anteriores e em poucos casos a associam a uma possibilidade de 

desinteresse pela vida acadêmica. 

Sobre a má formação estudantil em fases anteriores ao ensino superior, 

Vasconcelos (2004 apud ALVARENGA e SALES, 2012), apresentam alguns fatores que 

comprometem a rede pública de educação básica, pois o conjunto da vida estudantil representa 

a continuidade na escolarização do aluno: 

infraestrutura, material de apoio didático, segurança nas escolas, motivação discente e 
docente (práticas pedagógicas adequadas), remuneração e atualização de profissionais 
da área. Tais fatores de natureza complexa estimulam o surgimento de obstáculos ao 
desenvolvimento do setor, reduzindo a “competitividade” do aluno de origem de escola 
pública quando comparado ao aluno de escola particular (ALVARENGA & SALES, 2012. 
p.57). 

 

Neste contexto o ensino superior é a continuação dos outros níveis de ensino na 

vida acadêmica e a má formação em níveis anteriores possui reflexos diretos na preparação do 

aluno adulto que possui consciência de que precisa ingressar no mercado profissional e se 

depara com a sua própria realidade, uma formação deficiente em fases anteriores representando 

uma desconexão entre o aprender e a colação de grau na passagem dos níveis escolares. 

(KAROLCZAK & KAROLCZAK, 2012, p. 79). 

Indagou-se em seguida se o docente atua como um treinador que entusiasma e 

orienta seus alunos para que alcancem seus objetivos profissionais. Tal questionamento é 

fundamental para a discussão da presente pesquisa, visto que educar adultos é diferente de 
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ensinar crianças. No primeiro (processo andragógico), o professor tem o papel que, segundo Gil 

(2008), deve se levar em conta as motivações externas, como melhor trabalho e aumento 

salarial, mas valoriza, particularmente, as motivações internas, relacionadas com a sua própria 

vontade de crescimento, como autoestima, reconhecimento, autoconfiança e atualização das 

potencialidades pessoais; já no segundo, no processo pedagógico, o docente atua como agente 

capaz de contribuir para que uma pessoa venha manifestar aumento da capacidade para 

determinados desempenhos em decorrência de experiências pelas quais ele passou, no caso as 

experiências do próprio processo de ensino-aprendizagem (GIL, 2008). 

A maioria dos professores (90%) afirmou que se comportam como treinadores, 

motivando seus alunos e orientando-os para os desafios profissionais. As aulas nos Cursos 

Sequenciais, neste sentido, consistem em uma oportunidade de produzir conhecimento e 

compartilhar informações profissionais. 

As experiências profissionais e pessoais relatadas pelo docente em sala de aula, 

acompanhado de uma didática que relaciona com a subjetividade do aluno, ou seja, seus 

motivos, suas aspirações profissionais e pessoais, são de extrema importância para o processo 

de ensino. Para o professor Libâneo (2011), a subjetividade e a experiência sociocultural do 

discente é significativo, pois representa o ponto de partida para a orientação de aprendizagem. 

Insistimos bastante na exigência didática de partir do nível de conhecimentos já alcançado, 
da capacidade atual de assimilação e do desenvolvimento mental do aluno, dos motivos do 
aluno. Ou seja, não existe o aluno em geral, mas um aluno vivendo numa sociedade 
determinada, que faz parte de um grupo social e cultural determinado, sendo que essas 
circunstâncias interferem na sua capacidade de aprender, nos seus valores e atitudes, na 
sua linguagem e suas motivações. Ou seja, a subjetividade (os motivos) e a experiência 
sociocultural concreta dos alunos são o ponto de partida para a orientação da 
aprendizagem. Um professor que aspira ter uma boa didática necessita aprender a cada dia 
como lidar com a subjetividade dos alunos, seus motivos, sua linguagem, suas percepções, 
sua prática de vida. Sem essa disposição, será incapaz de colocar problemas, desafios, 
perguntas, relacionados com os conteúdos, condição para se conseguir uma aprendizagem 
significativa. (Libâneo, 2011. p.6) 

 

A sala de aula é apresentada como um ambiente de transformação, e de acordo 

com Buzzi (1991, apud KAROLCZAK & KAROLCZAK, 2012, p.10) este é um lugar “privilegiado! 

Pois é ainda possível a devoção ao estudo, aqui ainda é possível formar uma comunidade, 

professores e alunos, comprometida com o cultivo do pensamento, sensível aos méritos da 

conversação e do diálogo”.  

 

Todavia, a sala de aula é também um ambiente heterogêneo com ideias e faixas 

etárias distintas. Sobre este último indagou-se ao docente se este encontrava alguma dificuldade 

para ensinar alunos com mais idade (adultos). Cerca de 70% dos professores informam que não 

encontram dificuldade no ensino de adultos, 30% admitiram eventualmente se depararem com 
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situações que exigem maior desenvoltura na atividade docente. Outra vez, Gil (2008) identifica 

a existência de diferentes papéis de professores universitários. Destaca-se que estes são 

essenciais na melhoria da desenvoltura do docente que ensina adultos. São os papéis principais: 

Didata: a didática deve ser entendida não apenas como ciência e técnica, mas também como 
arte do ensino. 
Diagnosticador de necessidades: cabe ao professor identificar as necessidades dos alunos para 
que os conteúdos ministrados correspondam às suas expectativas. 
Modelo profissional: os estudantes aprendem não apenas o que os professores dizem, mas 
também o que fazem em sua prática profissional e os conhecimentos, habilidades e atitudes que 
exibem. 
Coach: também é um profissional que se compromete no âmbito da escola, a apoiar os alunos, 
ajudando-os a descobrir seu potencial de trabalho e a superar obstáculos, tais como crenças, 
atitudes e condutas que possam atrapalhar o caminho para a realização profissional e social. 
(GIL, 2008, p.22-25). 

 

No que se refere ao papel do professor, este é citado nesta pesquisa como 

motivador. Questionou-se aos docentes se estes perceberam em suas aulas a existência de 

motivação por parte dos alunos dos Cursos Sequenciais em utilizarem a formação superior como 

ferramenta em favor do crescimento e da consolidação da vida profissional. 

De acordo com a percepção dos professores, mais de 50% dos alunos dos 

cursos sequenciais da Faculdade Lions na região, apresentavam motivados. Esta percepção foi 

captada pelo interesse dos alunos em concluírem o curso sequencial com a função de habilitá-

los a participarem de concursos públicos em cargos nos quais exijam formação superior em 

qualquer área. Em especial, destaca-se os concursos em Segurança Pública do Estado de 

Goiás, estes em seus editais aceitam tal formação acadêmica. 

Em meio ao contexto de motivação, questionou-se aos professores se estes 

acreditavam que os acadêmicos possuíam consciência de que eles são atores ativos no 

processo de desenvolvimento da sociedade. De acordo com os docentes a metade dos alunos 

possui tal consciência, mas os demais não. 

 

 

3.2 Percepção do aluno 

 

No questionário aplicado aos discentes foram elaboradas perguntas que 

objetivam saber a origem (ensino) desse aluno, como qual rede de ensino frequentada há quanto 

tempo encerrou o ensino médio, qual o motivo o levou a escolher um curso superior sequencial 

e se percebeu alguma contribuição pessoal e profissional por ser aluno dessa modalidade de 

formação superior. 



 
 
 

8 
 

Indagou-se inicialmente de qual rede de ensino o aluno é oriundo. Cerca de 95 

% dos alunos formaram-se na rede pública de ensino, destes 15 % no Programa EJA, 

desenvolvido especialmente para que estudantes, os quais não concluíram determinados níveis 

de ensino, possam completar as etapas educacionais em menos tempo. 

A formação deficiente nos níveis anteriores pode ser um dos indicadores mais 

contundentes sobre as dificuldades percebidas pelos professores e dos próprios alunos no 

ensino superior. Iwasso (2010) em sua coluna no Jornal Estadão escreve sobre a diferença entre 

as escolas públicas e privadas, e afirma:  

O fosso que separa as escolas públicas das privadas no País aumentou nos últimos três 
anos. A distância entre as pontuações obtidas pelos estudantes das duas redes, que 
chegava a 109 pontos em 2006, cresceu e atingiu até 121 no Pisa 2009. Mais do que 
pontuações diferentes, os números indicam níveis de conhecimento distintos em leitura, 
matemática e ciência, Isso quer dizer que enquanto o aluno que estuda numa escola 
particular alcança 519 pontos em média - o nível 3 na escala de proficiência (patamar 
considerado razoável pelos organizadores da avaliação) -, o da pública (federal, estadual 
e municipal) faz 398 pontos e não sai do primeiro nível de desempenho (IWASSO, 2010, 
p.1). 

 

Além da formação na rede pública de ensino, a maioria (60%) dos alunos 

estavam há mais de 5 anos fora do ambiente escolar, 20% há mais de 3 anos e somente 20% 

encerraram o ensino médio nos últimos doze meses. O retorno aos estudos depois de muitos 

anos ausente da sala de aula implica na organização de horários em adaptar a vida profissional 

e particular, e em superar as dificuldades de aprendizagem. Este último consiste na maior 

ocorrência de problemas relatados pelos alunos com maior idade e há mais tempo ausente do 

ambiente escolar. 

Indagou-se sobre o fator motivacional no qual levou os acadêmicos a escolherem 

um curso superior sequencial. A maioria (80%) afirmou ser com o objetivo de adquirir 

conhecimento e habilitação para concursos públicos, ou alguns para melhorarem seus currículos 

profissionais, e o restante descreveu ser para satisfação pessoal. Quanto à empregabilidade na 

esfera pública que a maioria busca, o certificado de formação superior habilita o seu possuidor a 

participar dos certames e oportunidades reservados para aqueles que o detém. 

Contudo, ao questionar os alunos dos cursos sequenciais se após o término este 

continuaria estudando em uma graduação, 70% afirmaram que perceberam a importância dos 

estudos em sua vida e que vão efetivar sua matrícula em um curso superior a nível de graduação. 

Questionou-se ao aluno se este percebeu mudanças intelectuais e 

comportamentais desde o início das atividades acadêmicas. As respostas para a questão 

possibilitavam inúmeras alternativas as quais se complementavam com a intenção de obter o 

máximo de informação acerca da percepção do aluno quanto a sua participação no processo 

ensino aprendizagem no curso superior sequencial. 
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A maioria (90%) dos alunos respondeu que a experiência de vida deles contribui 

para que entendam melhor as disciplinas ministradas pelos professores. Eles afirmaram que os 

conteúdos ensinados quando de fácil percepção na vida social, se tornam mais atraentes e 

possibilitam melhor entendimento. Foram categóricos em afirmar que os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula os auxiliarão na convivência profissional e pessoal e também na 

melhor compreensão da dinâmica da vida em sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, os  professores percebem que as 

dificuldades de aprendizagem demonstradas em sala de aula pelos alunos da Faculdade Lions 

na região nordeste do Estado de Goiás, são reflexos da formação em níveis anteriores 

(fundamental e médio), causados, principalmente, pela qualidade do ensino nessas fases.O 

resultado da pesquisa com os alunos demonstrou que quase a totalidade dos alunos são 

oriundos da escola pública. Mesmo com as dificuldades básicas que o aluno apresenta, a maioria 

dos professores investem em orientações buscando a motivação dos seus alunos, encorajando-

os para os desafios da vida profissional, destacando que realmente adotam um comportamernto 

de treinador. 

A forma como os alunos adultos percebem o aprendizado é fundamental na 

construção do conhecimento, pois a visão crítica do discente possibilita uma visão construtiva do 

saber, a partir da facilitação do professor no processo de ensino no ambiente escolar, dessa 

forma novamente os docentes da Faculdade Lions não encontraram maiores dificuldades em 

trabalhar com esse segmento de alunos. 

Existe a necessidade de que o professor tenha atuação de liderança e orientação 

dentro do ambiente acadêmico para preparação dos discentes para a vida profissional. O 

educador é um agente que necessita reunir atribuições que venha a contribuir na vida do aluno 

adulto, principalmente quando, de acordo com a percepção dos professores, cerca da metade 

dos alunos intentam participarem de concursos públicos. 

Os Cursos Superiores Sequenciais representam uma oportunidade para alunos 

que desejam ingressar no mercado de trabalho, ou nele se valer de melhorias internas da 

organização, onde a exigência de escolaridade (nível superior) é um requisito. A Flexibilidade do 

processo de aplicação do curso e a sua duração, são fatores que representam um diferencial na 

escolha por esse tipo de ensino. Esse aspecto foi visto por 80% dos alunos da Faculdade Lions 
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na região nordeste de Goiás como fator principal para sua participação nessa modalidade de 

ensino superior. 

Observou-se que a maioria do alunado, percebem que a sua experiência de vida 

contribui para a assimilação do conhecimento, conclui-se então que, mesmo diante das 

deficiências em fases anteriores de ensino, eles são concientes que sua a atual fase de 

aprendizagem é facilitada pela compreensão  dos fatos que a vida lhes proporcionou. 
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O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES (1978-1985)  E A GUERRA FRIA NA AMÉRICA 

LATINA1 

Isabella de Faria Bretas 

 

1. - Introdução 

 Os estudos atuais comprovam o alcance mundial da chamada Guerra Fria que, na história 

(re)conhecida como oficial, ainda é associada ao conflito restrito entre Estados Unidos e União Soviética. 

MacMahon (2012) em seu livro “Guerra Fria” realiza apontamentos que comprovam as influências 

políticas, lutas armadas, relações econômicas em países de Terceiro Mundo que fizeram parte desse cenário 

de disputas, no qual tudo girava entre as duas vertentes opostas: capitalismo e comunismo. 

 Poucas regiões do globo conseguiram passar imunes à Guerra Fria e novos pontos de embates 

políticos despontaram, principalmente, nas décadas de 50 e 60 como possíveis interesses estratégicos de 

americanos e soviéticos e novas guerras irromperam no solo do Terceiro Mundo. O medo americano da 

ousadia soviética era o que impulsionava a política cujos objetivos resumiam-se, basicamente, em dois: 

conter a União Soviética e proteger o acesso da Europa Ocidental aos suprimentos de petróleo. Os impactos 

gerados nos outros países vão desde a pressão aos movimentos de independência do Terceiro Mundo para 

“escolherem” um campo ideológico até a expansão da produtividade capitalista na Europa. Guiados por um 

visceral anticomunismo combinado com o medo permanente de uma insurgência esquerdista na América 

Latina, como resultado da Revolução Cubana em 1959, os políticos americanos cultivaram laços estreitos 

com líderes militares dessa localidade. 

 Essa proximidade entre Estados Unidos e países da América Latina durante a Guerra Fria resultou 

numa série de influências na política e na atuação dos militares em países localizados nessa região como, 

por exemplo, o Brasil. Schmidli (2013) cita, em seu livro “The fate of freedom elsewhere”, generosas 

transferências de equipamentos militares e a criação e implantação de extensivos programas de treinamento 

                                                           
1 Ensaio apresentado para conclusão da disciplina “História da Guerra Fria na América Latina” ministrada pelo Professor Doutor 
Carlo Patti, no Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás.  
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destinados a combaterem uma possível insurgência comunista, resultando num sistema de aliança 

hemisférica sem precedentes com os Estados Unidos firmemente no comando. 

 Ao analisar tais fatos justifica-se o surgimento de mais de 16 ditaduras militares na América Latina 

no período entre 1960 e 1980. Impossível de ser considerada mera coincidência a implementação de golpes 

de governo e a tomada do poder por um militar assegurou certo conforto aos EUA cujo temor principal era 

o avanço do comunismo em países do Terceiro Mundo. Nesse contexto surge o objeto de estudo do presente 

ensaio: o Movimento dos Trabalhadores (MT), organização que vigorou entre os anos de 1978 a 1985 e foi 

uma das muitas formas de resistência do regime militar instaurado no Brasil em 1964. 

 Este ensaio, portanto, será dividido em quatro momentos. O primeiro discorrerá a respeito da 

metodologia utilizada, especialmente, sobre História Oral cujo objetivo é embasar as informações recebidas 

por meio de entrevistas orais. Os três posteriores analisarão, primeiramente, a conjuntura da Guerra Fria na 

América Latina e, posteriormente, o chamado MT que, defende-se, surgiu da influência das novas 

demandas sociais em decorrência do regime militar. Analisar-se-á, também, como a própria União, o 

Estado, percebia o MT, para compreender a real importância de movimentos parecidos na realidade que se 

vivia durante o período. Para a realização desses objetivos considerou-se a relevância de alguns textos e 

documentos e contou-se com o auxílio de um dos líderes do movimento referido que cedeu entrevistas 

explanando ideias e forneceu materiais, também físicos, importantes. 

 

2. - Pressupostos metodológicos 

Para a viabilização deste ensaio o trabalho foi dividido em algumas etapas: a primeira referente a 

levantamentos bibliográficos em livros, artigos, teses, dissertações, jornais locais e regionais entre outros. 

Tanto em relação à Guerra Fria quanto também sobre o tema a respeito da política e conjuntura nacional 

no período entre 1950 a 1990 que propiciaram o surgimento de movimentos sociais. A segunda etapa foi o 

contato com um dos ex-integrantes e ex-líder do Movimento dos Trabalhadores, Alberto Gomes de 

Oliveira. Houve a realização de entrevistas por meio do Skype, devidamente documentadas. 

A entrevista como técnica de coleta de dados busca resultados qualitativo-descritivos e, na 

concepção de Dencker (2001, p. 137), é o momento de “obter as informações sobre a realidade”. A 

entrevista, de acordo com a autora, consiste na relação entrevistador e entrevistado, em que o entrevistado 

responde perguntas previamente elaboradas pelo entrevistador e este registra suas respostas para posterior 

análise. Acredita-se, também, na utilização de entrevistas narrativas, nas quais uma frase é estrategicamente 

dita, por parte do pesquisador, de maneira a instigar o entrevistado para que ele fale sobre o assunto 

abertamente. Conversas informais também podem ser relevantes porque o entrevistado se sente à vontade 

e não como se devesse responder à questões metódicas obrigatoriamente, desde que aceitas e reconhecidas 

da forma devida pelo Conselho de Ética, que já foi contatado. 
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A História Oral fornece técnicas para a utilização de fontes orais para a pesquisa que foram tomadas 

para a compreensão do passado e do histórico do MT, ao lado de documentos escritos e outros tipos de 

registros. A escolha dos entrevistados não deve ser e não foi orientada por critérios quantitativos e sim a 

partir da posição do entrevistado no grupo, do significado de sua experiência. Nessa perspectiva escolheu-

se um dos líderes cujo acesso foi facilitado pela ferramenta Skype e por estar disposto a fornecer dados e 

informações relevantes para a pesquisa. 

Ainda sobre a História Oral, Thompson (1992, p. 22) revela: 

 

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso depende do espírito com 

que seja utilizada. Não obstante, a história oral pode certamente ser um meio para transformar tanto 

o conteúdo quanto a finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria 

história e revelar novos campos de investigação. Pode devolver às pessoas que fizeram e 

vivenciaram a história um lugar fundamental mediante suas próprias palavras. 

 

 Queiroz (1998, p. 15) também fornece sua contribuição sobre o assunto e destaca a História Oral 

como instrumento fundamental e “como técnica útil para registrar o que ainda não se cristalizara em 

documentação escrita, o não conservado, o que desapareceria se não fosse anotado; serve, pois, para captar 

o não explícito, quem sabe mesmo o indizível”. Para a realização da pesquisa é necessário elencar algumas 

fontes que subsidiaram a pesquisa bem como onde foi possível encontra-las. Vale ressaltar que o caminho 

da História Oral foi trilhado de maneira satisfatória em virtude do contato com o ex-líder do MT que 

auxiliou na compreensão de algumas abordagens e no fornecimento de informações relevantes a respeito 

do tema. Devido a este fato, foi possível o acesso ao acervo histórico e bibliográfico dessa organização. 

 Tal acervo é composto por inúmeros escritos dos próprios integrantes que detalham suas ações 

políticas, além de boletins informativos a respeito do que já foi realizado e do que seriam as futuras 

movimentações da classe. Documentos como passagens de viagens também podem ser encontrados, o que 

comprova o deslocamento dos líderes para outros territórios de atuação e, dessa forma, há uma compreensão 

sobre a influência exercida pelo Movimento em variados locais. Cartas de alguns integrantes destinadas a 

outros membros também contribuem para o entendimento a respeito de seus projetos e ideologias, o que 

auxilia na formulação de hipóteses. O acesso ao material mencionado possibilitou a percepção sobre as 

ações divulgadas pelo Movimento e aquelas suposições e determinações não oficiais existentes entre os 

próprios membros. 

 Além desses documentos próprios da extinta organização consultou-se o site “Memórias Reveladas” 

que possui uma riqueza de documentos sobre o período, principalmente da ditadura militar, e auxilia 

pesquisadores, intelectuais e pessoas comuns a encontrarem fatos até então encobertos pelo sistema. Assim, 

pode-se concluir que este ensaio é produto de pesquisas minuciosas em documentos, textos, livros e sites 

mas também de três entrevistas realizadas com o ex-líder citado. Tais procedimentos visaram fundamentar 
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os dados aqui fornecidos e embasar a opinião da autora que acredita numa ligação, ainda que distante, entre 

Guerra Fria na América Latina e o Movimento dos Trabalhadores no Estado de Goiás. 

 

3. - A Guerra Fria na América Latina 

 Até o final dos anos 1970 as considerações a respeito da Guerra Fria dominaram a política dos 

Estados Unidos e seus esforços foram em direção a América Latina. Na verdade, o treinamento militar 

americano na região ao longo da década de 1960 nos países tidos como principais devido à localização 

desempenhou um papel significativo na criação das condições para os golpes de estado de maneira geral. 

A intenção parecia ser facilitar o uso sistemático de táticas extralegais contra possíveis subversivos que 

poderiam ser percebidos após a tomada do poder pelos militares. 

 Na Argentina, por exemplo, de acordo com Schmidli (2013), a Assembleia Permanente para os 

Direitos Humanos informou que até o final de 1977 pelo menos seis mil desaparecidos tinham sido 

“sugados” pela campanha desenfreada da junta militar para erradicar subversivos percebidos, e estimou que 

o número real estivesse entre dez e vinte mil. Esses fatos não eram incomuns durante esse período na 

América Latina de maneira geral. Green (2009) em sua obra “Apesar de vocês: oposição à ditadura 

brasileira nos Estados Unidos, 1964-1985”, por meio de uma significativa pesquisa documental, associada 

a mais de cem entrevistas, também apresenta um acervo importante sobre as lutas, os confrontos, as 

alianças, os boicotes no cotidiano da política dos Estados Unidos, na relação com o regime militar brasileiro. 

Nesse sentido, percebe-se o alcance global da chamada Guerra Fria, assim como as consequência do 

conflito no cenário da América Latina. 

 Um dos documentos analisados para a confecção deste ensaio é relacionado ao depoimento de 

Claudio Antônio Guerra na Comissão Nacional da Verdade, no qual é possível identificar o mesmo contexto 

de desaparecimento de corpos citado anteriormente por Schmidli (2013) na Argentina. Nessa perspectiva, 

os regimes militares na América Latina tiveram muitos pontos em comum e foram influenciados pela 

política dos Estados Unidos cuja preocupação maior era uma possível manifestação comunista que 

ganhasse adeptos na região. O profundo anticomunismo que guiou a política externa dos EUA desde o final 

dos anos 1940 combinado com o medo de insurgências de esquerda exemplificam uma característica da 

relação latino-americana durante a Guerra Fria: o cultivo de laços fortes dos americanos com líderes 

militares da América Latina. Este fato tinha como objetivo proteger a segurança nacional dos Estados 

Unidos. 

 Esse aprofundamento dos laços entre os EUA e os militares latino-americanos ressalta o grau de 

importância que os regimes ditatoriais possuíam para a superpotência preocupada em se defender em 

relação aos avanços comunistas. Esse contexto foi o resultado de acontecimentos políticos locais, como 

coalizões de grandes proprietários de terras e militares conservadores, religiosos e líderes industriais em 

países da América Latina que lançaram, com sucesso, movimentos repressores contra os revolucionários. 
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As preocupações com a segurança nacional durante a Guerra Fria dominou a política externa dos EUA e 

desempenhou um papel fundamental na promoção dos interesses dos conservadores latino-americanos, 

cultivando as aspirações políticas desses líderes políticos, militares e conservadores da América Latina. O 

avanço nas preocupações referentes à segurança definiu as relações entre a potência capitalista e os países 

de terceiro mundo durante um vasto período de Guerra Fria. 

 Ainda por este motivo, os Estados Unidos concluíram que deveriam proporcionar programas de 

assistência militar e treinamento intensivo na América Latina, voltados para a segurança interna. Na luta 

global para conter as revoltas comunistas a Administração Kennedy considerou a região referida para 

constituir um campo de batalha central. Os Estados Unidos com comprometeram a auxiliar a América 

Latina no seu crescimento econômico, mas o impacto mais significativo a longo prazo foi o aumento dos 

programas de assistência militar e o fornecimento de equipamentos para melhorar a segurança interna da 

América Latina. Além de prevenir revoltas comunistas os militares latino-americanos assumiram papéis de 

liderança no desenvolvimento socioeconômico nacional mas, também, implantaram regimes ditatoriais 

violentos.  

 De acordo com Schmidli (2013), em 1967, os Estados Unidos tinham missões militares em todos os 

países da América Latina, com exceção do Haiti e México, e, em 1968 mais de 25.000 soldados latino-

americanos já haviam sido treinados desde o fim da II Guerra Mundial pelos EUA. A principal missão era 

reorientar os militares latino-americanos para a segurança interna, o que aguçou o apetite desses oficiais 

pelo poder político e criou condições e razões para os golpes militares. Os programas de contra insurgência 

e ação cívica podem ter sido entendidos, pelos líderes militares latino-americanos, como suporte implícito 

dos Estados Unidos para a implantação de regimes autoritários e anticomunistas. 

 De maneira geral, a necessidade dessa associação dos EUA com líderes militares da América Latina 

seria útil para lidar com o problema com o qual os americanos estavam preocupados que era a segurança 

interna. Mas isso gerou consequências nos países localizados na região referida e a implementação de 

regimes ditatoriais gerou uma serie de movimentos a favor dos Direitos Humanos e das causas sociais; 

entre eles, no Brasil, está o Movimento dos Trabalhadores (MT). 

 

4. - O surgimento do Movimento dos Trabalhadores (MT) 

 Como visto anteriormente, os regimes ditatoriais na América Latina, durante o período de Guerra 

Fria, foram impulsionados pela política externa dos Estados Unidos devido à preocupação com a segurança 

nacional e com o avanço do comunismo. Sabe-se que a ditadura militar em qualquer dos países da região 

referida baseou-se no medo, na tortura e até na morte de cidadãos considerados subversivos. Nessa 

perspectiva, houve movimentos contrários a implementação da ditadura e mais preocupados com as causas 

sociais. O Movimento dos Trabalhadores surge nesse cenário político brasileiro. 
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 Em 1964, com o golpe militar, houve a ofensiva contra todos os movimentos sociais no Brasil, um 

combate significativo às Ligas Camponesas no nordeste, ao movimento operário, ao movimento estudantil, 

à lita de Trombas e Formoso em Goiás, ao nascimento dos sindicatos sob a influencia do Partido Comunista 

do Brasil na região de Inhumas, Itauçu, Vale do São Patrícia, etc. A ofensiva do Estado para controlar as 

organizações sindicais da classe trabalhadora ocorreu, drasticamente, como aponta Maciel (2004): 

 

Na primeira frente de ação, aprofundou-se o processo de subordinação de trabalho ao capital, pela 

política extremamente repressiva desencadeada sobre o movimento dos trabalhadores, 

particularmente o movimento operário e pela contenção salarial (MACIEL, 2004, p. 38). 

 

 

 Devido a esses e outros fatores, em 1967, cresceu no país a reação ao regime militar, mobilizando 

diversos setores sociais e políticos e cujas expressões podem ser vistas em variados protestos, como por 

exemplo, a Passeata dos Cem Mil, entre outros. Setores radicais de esquerda começaram a atacar o governo 

com ações clandestinas armadas, como assaltos a bancos, sequestro de diplomatas e atentados contra 

autoridades e unidades militares. 

 Diante da crescente movimentação, principalmente, por parte dos estudantes e da classe operária, 

entre os anos 1968 e 1970 o próprio governo toma a iniciativa de fundar sindicatos de trabalhadores rurais 

e, em Goiás, isso ocorre em Catalão, Anápolis, Nova Veneza e Bela Vista. A Federação de Trabalhadores 

no mesmo estado é fundada e os Sindicatos de Trabalhadores rurais nesse período também foram 

organizados por iniciativa do governo e, na maioria das situações, em parceria com a Igreja Católica. Ambos 

queriam ficar livres do “fantasma do comunismo” que influenciou os movimentos camponeses. 

 Concomitantemente a essas ocorrências, o Estado de Goiás passava por um período de transição, as 

iniciativas de modo de produção capitalista no campo estavam se fortalecendo com as construções de usinas 

de açúcar e álcool, plantação de soja, milho, algodão, entre outras culturas de forma mecanizada. Houve 

uma grande transformação no modo de produção rural e consequentemente da propriedade da terra, uma 

vez que meeiros e pequenos proprietários passaram a ser assalariados rurais residentes nas periferias da 

cidade. Em relação aos centros urbanos, os movimentos sociais também passaram por um controle estatal, 

seja por meio da repressão ou pela cooptação. Programas como a “Aliança para o Progresso” eram, 

teoricamente, destinados a acelerar o desenvolvimento econômico e social mas ao mesmo tempo visavam 

frear o avanço das correntes socialistas e comunistas. O governo possuía, entre outros objetivos, o de conter 

as massas “revolucionárias”. 

“Naquele momento, parte dos integrantes do movimento esquerdista tinha sido exilada, a outra parte 

estava presa nos porões da ditadura e alguma resistência de grupos armados que ainda houvesse, fazia uma 

autocrítica de sua política e prática” (Alberto Gomes Bacurau, entrevista concedida em 9 de julho de 2016). 

Entre os anos 1970 e 1975 alguns grupos e raras diretorias de sindicato, influenciados pelas reflexões 

críticas promovidas pelas comunidades eclesiais de base da Diocese de Goiás, iniciam uma análise da 
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política Sindical dos Trabalhadores rurais e também da estrutura fundiária do Brasil. Este e outros 

acontecimentos marcaram o início de novas iniciativas nos movimentos de Trabalhadores Rurais em Goiás 

e, a partir de 1974, trabalhadores rurais de diversos municípios iniciam a formação de grupos de oposição 

sindical. 

Nesse contexto nasce o Movimento dos Trabalhadores com as seguintes bases como elementos 

fundadores: Movimento de luta dos moradores de Ceilândia – DF, Movimento de luta do Jardim Nova 

Esperança (ocupação em Goiânia), Oposição Sindical dos Trabalhadores na construção civil de Goiânia, 

outras lutas populares na mesma cidade, diversos movimentos de trabalhadores rurais do interior de Goiás. 

Toda a conjuntura nacional influenciou nesses movimentos e, inclusive, no surgimento do MT e o 

entrevistado e ex-líder do movimento complementa: 

 

O certo é que a ditadura militar influenciou toda a esquerda brasileira, provocando uma profunda 

autocrítica quanto aos seus projetos e propiciando o nascimento de novas formas de organização dos 

trabalhadores em todo o Brasil de Norte a Sul. No interior do campo popular se estabelecia uma 

consciência generalizada da necessidade de uma autocrítica pois avaliava-se o isolamento da 

esquerda durante a ditadura militar, mas também as antigas convenções principalmente em relação 

a Partido e Movimentos Sociais. Discutia-se a necessidade de lutar pela independência e autonomia 

dos movimentos sociais não só em relação ao Estado, mas também em relação aos partidos, e outras 

coisas. É inserido nesse contexto que nasce o Movimento dos Trabalhadores (Alberto Gomes 

Bacurau, entrevista concedida em 9 de julho de 2016) 

 

  

Nesse sentido, o Movimento dos Trabalhadores (MT) foi uma organização baseada nas concepções 

leninistas e que avançou na formulação a respeito da independência dos trabalhadores. Fundado no final do 

ano de 1978 por Augusto Franco e Alberto Gomes de Oliveira (mais conhecido como Bacurau) entre outros, 

o MT valorizava, sobretudo, o autonomismo que nega, na prática, a necessidade de intervenção organizada 

no Movimento. Nega a subordinação do movimento à instâncias exteriores a ele, como o Estado, partidos 

e outras organizações. 

O projeto autonomista, segundo documentos oficiais da própria organização (1983) revela a crença 

na possiblidade das massas organizarem-se, de maneira espontânea, em função da transformação 

revolucionária da sociedade. Evidentemente, a questão da autonomia é a questão do poder. O Movimento 

tem autonomia na medida em que tem poder de se organizar e de se administrar por si mesmo, e é tanto 

menos autônomo, quanto mais recebe de instâncias externas, as normais as quais se submete. Os membros 

do Movimento já não acreditavam na luta a partir de um centro organizando as ações revolucionárias. 

O MT era, então, uma organização política revolucionária cujo objetivo era, simultaneamente, a 

destruição do estado burguês e a construção das bases da nova hegemonia e do novo poder político do 

proletariado rumo a uma sociedade sem classes sociais e sem estado (Regimento Interno, 1980). Os 

integrantes do movimento deveriam formar e manter em funcionamento as organizações independentes e 
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autônomas dos trabalhadores, cuja sigla é OIAT. Consequentemente, haveria a construção de “estruturas 

de autonomia” no interior do movimento capazes de possibilitar as lutas não lineares. 

O seu declínio ocorreu devido ao fato dos próprios integrantes descobrirem a impossibilidade de 

uma ação significativa sem que houvesse uma efetiva organização que centralizasse as discussões e 

norteasse as lutas das massas de trabalhadores. A proposta inicial do Movimento, de conquista da autonomia 

foi, possivelmente, o que contribuiu para que sua existência se desfizesse anos após o seu surgimento.  

 

5. - O Movimento dos Trabalhadores e a União 

 O objetivo do Movimento dos Trabalhadores não era o embate direto com a União mas sim defender 

seus ideais na perspectiva de fortalecer organizações independentes e autônomas dos trabalhadores. Ainda 

que o confronto entre MT e Estado não tenha ocorrido, alguns fatos “incomodaram” o poder público que 

estava ciente da organização e seus objetivos. Alberto Gomes, o já citado Bacurau, discorre durante a 

entrevista: 

 

Não chegamos a ter embates diretos com o Estado, a União e seus órgãos repressivos. Esta ausência 

de embate direto talvez tenha acontecido por algumas razões como por exemplo, o MT nasce com 

esta identidade já no final da década de 70 quando outras articulações nacionais ocupavam as 

preocupações da ditadura militar como as diretas já, articulações para fundação da CUT, PT, etc. O 

MT nasce mais como articulação de grupos de base que participavam de lutas sociais no campo, 

periferia da cidade e luta operária. Mais especificamente, grupos que atuavam pela base na oposição 

sindical dos trabalhadores rurais de Goiás, Associações de Moradores em Goiânia (Parque 

Amazônia), Oposição Sindical da construção civil em Goiânia. Lutas de ocupação urbana como 

Areião, e desde o início da ocupação do Jardim Nova Esperança, que depois de um período 

romperam com o MT. No começo do Jardim Nova Esperança houve uma união de lutas na prática 

em que trabalhadores de diversos lugares enviaram mantimentos e participaram de mutirões para 

ajudarem na resistência. Também participaram agrupamentos ligados a luta dos moradores de 

Ceilândia em Brasília. E posteriormente, grupos ligados à luta de periferia de Belém do Pará. Como 

podemos observar os atores que estabeleciam confrontos e reivindicações com o estado e seus 

aparelhos, eram outros movimentos sociais, diretamente. O MT nunca teve como objetivo o 

confronto com o Estado, diretamente. Partíamos de uma crítica às organizações estatais e às próprias 

organizações de esquerda que sempre trataram os instrumentos de lutas dos trabalhadores, 

sindicatos, associações, como correia de transmissão dos instrumentos considerados superiores 

como partido ou mesmo os aparelhos do estado. Então tanto a direita quanto a esquerda tradicional 

escolheram o estado e os partidos como organismos superiores e os organismos menores como mera 

correia de transmissão e o lugar onde buscar militantes para ações de vanguarda. No entanto, as lutas 

das quais participamos teve confrontos seríssimos, por exemplo, no Jardim Nova Esperança foi 

morta uma criança entre outras coisas em outras lutas (Alberto Gomes Bacurau, entrevista concedida 

em 21 de julho de 2016) 

 

 

 Em Carmo do Rio Verde assassinaram o Nativo que era dirigente, também do Movimento dos 

Trabalhadores e, de acordo com o entrevistado e alguns documentos da organização essa morte foi 

planejada por prefeitos de duas cidades e associações patronais. Em Itaberaí assassinaram Tacísio Satil de 

Medeiros, também integrante do MT no período. Ao acessar essas informações, conclui-se que, de uma 

maneira ou de outra, o movimento era uma espécie de ameaça ao poder público e este atuou de forma 

repressiva como era o costume durante a ditadura militar no Brasil. 
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 O MT teve atuação, também, no nascimento da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e 

participou, então, do ENOS (Encontro Nacional de Oposições Sindicais), posteriormente, participou do 

ENTOES (Encontro Nacional de Trabalhadores de Oposições Sindicais) e ainda da ANAMPOS 

(Articulação Nacional de Movimentos Populares e Sindicais). O MT defendeu a construção de uma central 

que não fosse apenas sindical, mas sim pela base e articulasse movimentos sindicais e populares. O 

entrevistado contribui: 

 

A primeira direção da CUT, Central Única dos Trabalhadores em Goiás, contou com a participação 

de representantes de lutas populares de periferia, de oposições sindicais, e de diretorias de 

Sindicatos. Depois também participamos da fundação do PT, onde defendemos prioridade aos 

núcleos de base e defesa das bandeiras sociais, como por exemplo, “TERRA PARA QUEM NELA 

TRABALHA”. Quanto às pessoas, o movimento era mais conhecido pelas lideranças e quadros do 

que massivamente, até porque quem era conhecido da massa era o sindicato, as lutas, o PT, que é 

ainda o Partido dos Trabalhadores e outros. Na verdade a gente tentou né, lutar pelos nossos ideais, 

aquilo que a gente acreditava e pelas causas sociais dos operários e trabalhadores do campo 

principalmente. A situação não estava fácil. Pode ser que sem a existência da ditadura o MT existisse 

da mesma forma, não sei, imagino que lutaríamos de todo jeito por melhores condições mas talvez 

não fosse tão urgente assim, o ideal comunista, não sei. Difícil saber. (Alberto Gomes Bacurau, 

entrevista concedida em 29 de julho de 2016). 

 

 Nessa perspectiva conclui-se que a ditadura militar brasileira influenciou na organização do MT, 

nos seus ideais defendidos e objetivos. Como já foi constatado, anteriormente, a Guerra Fria na América 

Latina influenciou as instaurações de governos autoritários ligados aos líderes militares, portanto, existe 

uma conexão sólida e perceptível entre o conflito global e a existência do Movimento dos Trabalhadores 

(1978-1985). 

 

6. – Considerações Finais 

 Os movimentos sociais surgidos entre 1960 a 1980 foram a resposta da insatisfação popular frente 

ao regime autoritário que se implantou no Brasil nesse período. A Guerra Fria gerou consequências na 

América Latina, a preocupação dos Estados Unidos com a segurança nacional fez com que 16 países 

implantassem governos cujos líderes militares eram responsáveis por conter os supostos subversivos. 

 O Movimento dos Trabalhadores surgido no final da década de 1970 também recebeu essa 

influência das correntes comunistas que cresciam em todo o mundo devido ao conflito entre EUA e União 

Soviética. A hipótese, que parece se comprovar refere-se ao fato do MT ter sido influenciado pela ditadura 

militar que, por sua vez, foi influenciada pelos programas de treinamento impostos pelos EUA para garantir 

a segurança nacional e conter o avanço do comunismo. 

 Nesse sentido existe uma rede em que todos os acontecimentos se interligam e se justificam. O 

Movimento dos Trabalhadores surgido em Goiás teve parte de sua base fundamentada em ideias originadas 

em outros países e que se propagaram com o conflito da Guerra Fria.  
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 As metodologias apontadas no inicío deste ensaio se mostraram essenciais para as interpretações e 

hipóteses levantadas porque permitiram uma análise baseada em aspectos levantados pelo próprio ex-

integrante da organização. Nesse sentido, documentos analisados contribuíram para a compreensão do que 

foi, de fato o MT, e o contexto no qual esteve inserido. 

 Conclui-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado de maneira exitosa mas que se está longe de 

obter resultados absolutos, sendo que novas análises possibilitarão, possivelmente, novas hipóteses e novas 

interpretações. 
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A RELIGIÃO COMO CONSTRUÇÃO DE MUNDO 

 

Fernando da Rocha Rodrigues2 

 

Todo o mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece 

principalmente de religião: para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da 

loucura. No geral. Isso é que é a salvação da alma... Muita religião, seu moço! 

(Guimarães Rosa). 

 

 

A religião, ao lado das artes, da política, do trabalho e das ciências, constitui as múltiplas 

manifestações culturais que o ser humano inventa e reinventa para dar sentido a sua existência. 

Trata-se, portanto, de um fenômeno da cultura que serve de referência para que o homem possa 

ser e estar no mundo, ou seja, a religião oferece um sistema de símbolos e signos que orientam 

o modo como ele constitui a si mesmo, aos outros e a sua percepção das coisas. Assim sendo, 

o fenômeno religioso, com todos os seus elementos fundantes: o sagrado, os ritos, os mitos, os 

símbolos, pode ser tomado como objeto de investigação das ciências humanas. 

Esse texto propõe distinguir as diferenças entre as construções de mundo, a partir do 

universo simbólico criado pelo homem, tendo a religião como parte integrante do simbolismo 

para engendrar valores e cosmogonias.  

Enquanto elemento cultural, a religião auxilia na construção de sentido para o homem em 

sua dimensão social, constituindo-se por elemento propulsor do encaixe do hominis sociales ao 

grupo a que ele pertence. Esse fenômeno construtivo atravessa as transformações sociais, 

fazendo da religião uma instituição coerente em sua própria reconfiguração, harmonizando-se 

com aspectos da secularização e da racionalização. 

No entanto, antes de refletir acerca da religião, faz-se necessário distinguir as diferenças 

entre a constituição do mundo pelo homem e a inexistência desta dimensão cultural nos demais 

animais. Os animais nascem com um organismo essencialmente completo, ingressa no mundo 

                                                           
2 Licenciado e Bacharel em História, especialista em História de Goiás e Região e em Gestão Estratégica em Educação, Mestre em 
Ciências da Religião pela PUC – Go. Professor do Instituto Federal Goiano, Membro da Rede Goiana dos Escritores.  
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com impulsos altamente especializados e firmemente dirigidos; vive num mundo fechado em 

termos de possibilidades linguísticas, programado pela própria constituição do animal e 

determinado pela estrutura de seus instintos. Em outras palavras, os animais são essencialmente 

naturais, todos os seus atributos se constituem por aspectos da Natureza. 

O ser humano é, todavia, inacabado ao nascer. A estrutura dos instintos humanos é 

insuficientemente especializada e não dirigida a um ambiente que lhe seja específico. Ele precisa 

construir seu próprio mundo e a si mesmo no mundo, por meio da linguagem e, 

consequentemente, da cultura. A esse processo de construção de ‘si’, do ‘mundo’ e de ‘si no 

mundo’ fez com que os humanos se inventassem mutuamente e reinventassem tanto a si quanto 

as construções simbólicas que fundamentam o sentido da sua existência. A religião, como parte 

integrante do universo simbólico da humanidade, compreende as manifestações da cultura que 

orientam as construções cosmogônicas na busca do sentido existencial. 

Pierre Bourdieu (1998) demonstra que a religião é um conjunto de práticas e 

representações revestidas de caráter sagrado, uma linguagem, um sistema simbólico de 

comunicação, pensamento e representação do mundo. Integram-se dois universos: o natural e 

o social, formando ambos, um cosmos, operante na atribuição de sentido. Tudo o que existe ou 

pode existir recebe significado ao se integrar numa ordem cósmica, ou seja, a religião opera na 

constituição de vínculos entres os homens e a(s) divindade(s). Daí advém o sentido etimológico 

do termo re-ligar, do qual deriva a palavra religião. 

 Ainda de acordo com Bourdieu (1998), é possível verificar uma função sócio ideológica 

do fenômeno religioso, na qual se justifica a existência do mesmo dentro de condições culturais 

concretas, conferindo a ele legitimação social. Nesse caso, ele se torna um elemento estruturado 

a partir dos aspectos normativos, físicos e burocráticos por um lado; e pela sua dimensão 

simbólica por outro.  

A religião, enquanto elemento estruturado,  torna-se também um agente estruturante, no 

momento em que os aspectos burocráticos/físicos estão em harmonia com a dimensão 

simbólica, sendo intrinsecamente imbricados, justificando, portanto, a validação e a legitimação 

de determinadas máximas religiosas. Se por um lado, têm-se os aspectos físicos- burocráticos 

da ação religiosa, por outro, só será possível a efetivação dos mesmos, se eles estiverem 

concatenados com os mitos, os símbolos, os ritos e a fé. Essa imbricação é o que se considera 

a dimensão simbólica da religião, ou seja, uma expressão religiosa é considerada válida quando 

os aspectos físicos e burocráticos estão em harmonia com mitos, ritos e fé.  
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Para compreender a função religiosa, é relevante, a priori, apresentar um dos seus 

aspectos fundantes essenciais: os mitos, a fim de que, posteriormente, seja possível observar 

como essa categoria se articula na vida dos agentes sociais para a construção de sentido, 

fazendo da religião uma categoria estruturante das relações sociais. 

 

1. O Mito 

 

Para Mircea Eliade (1972), o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, ampla 

e está ligada a uma narrativa, logo conta uma história sagrada. Mas, o mito vai além da comum 

confusão que se faz em relacioná-lo com a ficção ou a fatos fantasiosos, ele continua vivo na 

sociedade e muitos deles servem para organizá-la. A partir do momento em que é atribuída, ao 

mito, uma significação não fictícia, percebendo-o como verdadeiro dentro do universo 

significativo de dada comunidade, ele oferece uma visão de mundo e faz com que o homem seja 

o que é hoje, isto é, um ser social, histórico e, culturalmente, constituído.  

O autor afirma que os mitos ‘vivos’ fundamentam e justificam todo o comportamento e toda 

a atividade do homem, servindo para explicar a criação de tudo que existe e para fazer o homem 

entender – dentro de uma proposta cultural – como os seres foram criados, a partir da intervenção 

direta do ser maior, ‘o criador’ e, por isso, tudo que existe faz sentido, uma vez que esse ser 

divino criou tudo dentro de circunstâncias específicas. (ELIADE, 1972).  

Esses mitos, considerados sagrados, devem ser recitados num espaço de tempo 

igualmente sagrado porque não pertencem ao mundo cotidiano. A importância do mito está nas 

histórias primordiais que constituem o homem existencialmente. 

  

Os mitos, efetivamente, narram não apenas a origem do mundo, dos animais, das plantas 
e do homem, mas também de todos os acontecimentos primordiais em consequência dos 
quais o homem se converteu no que é hoje – um ser mortal, sexuado, organizado em 
sociedade, obrigado a trabalhar para viver, e trabalhando de acordo com determinadas 
regras. Se o mundo existe, se o homem existe, é porque os entes sobrenaturais 
desenvolveram uma atitude criadora no princípio. (ELIADE, 1972, p.12). 

 

O mito tenta explicar como as coisas vieram à existência, relatando a criação de entes 

sobrenaturais, e também institui o lugar onde encontrar a divindade e o sentido do sagrado, 

fazendo com que essas dimensões transcendentes reapareçam quando desaparecerem. Aquilo 

que os seres humanos têm em comum revela-se no mito, eles fornecem sentido à vida e as suas 
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histórias. Todo mito está ligado à criação, ou seja, contam sempre como algo veio a existir e se 

referem a entes sobrenaturais.  

Essas histórias sagradas são vistas como verdadeiras, sendo o rito a reprodução de tudo 

o que se conhece dos mitos, ambiente em que esses dois elementos, o homem e o mito, se 

encontram e se misturam totalmente.  O mito torna-se vital à civilização humana, longe de ser 

uma fabulação vã.  Ele é, ao contrário, uma realidade viva, a qual se recorre incessantemente, 

não sendo uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da 

religião primitiva e da sabedoria prática. (ELIADE, 1972, p. 24).  

Para compreender essa intersecção entre religião e cosmogonia, torna-se pertinente a 

percepção de que os mitos integram parte do sistema simbólico, sendo esse o ponto em que a 

religião assuma um caráter compreensível e plausível. Tomando por base os apontamentos de 

Clifford Geertz (1989), o homem produz uma teia imaginária e, posteriormente, acaba por estar 

preso a ela. Entendendo essa teia por cultura, o homem cria a cultura e, doravante, a cultura 

recria o homem. Nessa construção de mundo produzida por diferentes culturas e religiões, cabe 

aqui observar que o homem construiu a ideia de que seres sobrenaturais criou tudo que existe 

em separadas circunstâncias. O imaginário criado passa a ser criador, pois as organizações 

sociais e culturais se apoiam nesse imaginário para justificar pontos profundos na construção e 

interpretação de mundo. Nesse sentido, quando se afirma que o mito é algo real, vivo, vale dizer 

que essa realidade que expressa os mitos se evidenciam sob o olhar da cultura, ou seja, é 

verdade para dada cultura que assim o interpreta. 

 

2. Os Símbolos 

 

Na perspectiva de Guy Rocher (1971), existe, nas relações sociais, uma necessidade de 

se demonstrar, por meio de condutas observáveis, a adesão de um valor, enquanto ideal, pelos 

integrantes do grupo. Surgem modelos que servem de expressões simbólicas para demonstrar 

a adesão externa, como uma analogia, por exemplo, à interiorização do indivíduo aos mesmos 

valores que o grupo compartilha. (ROCHER, 1971). Os modelos e os valores são, na verdade, 

um universo simbólico no qual participam os atores sociais, os grupos, as coletividades, as 

civilizações. Disso decorre, a conclusão de que as ações sociais acontecem dentro do 

simbolismo. O autor define símbolo como sendo “qualquer coisa que substitui e evoca outra coisa 

e assegura-lhe assim presença e ação contínua”. (ROCHER, 1971, p.155). 



 
 
 

28 
 

Independentemente do tipo de comunicação, os símbolos têm outras modalidades de 

influência sobre a vida social, principalmente, porque servem para concretizar, tornar visuais e 

palpáveis realidades abstratas, mentais ou morais da sociedade. O significante, objeto, desenho 

ou ícone que toma o lugar do outro, e o significado, conceito da coisa que o significante 

representa, constituem o símbolo religioso. O sentido decorrente da compreensão entre o 

significado e significante é que deve ser apreendido e interpretado para quem é destinado. 

Quando os símbolos apresentam uma relação convencional com seu significado, como acontece 

nas relações sociais, é necessário outro elemento para que se estabeleça a relação: um código 

que defina esta relação, um signo.  

Para Rocher (1971), a evolução da humanidade só foi possível porque os seres humanos 

conseguiram entender a importância do significante e do significado e, assim, se desenvolveu 

uma necessidade de se compreender o simbolismo da sociedade de acordo com suas 

características sociais. Essa capacidade conferiu ao homem um poder sobre o mundo 

inversamente proporcional à sua força física e não deriva de uma evolução biológica, mas, 

sobretudo, da evolução sócio-cultural. A função de comunicação é possível através da linguagem 

falada, linguagem escrita e linguagem não-verbal que utiliza o gesto, a posição do corpo e a 

mímica do rosto. Primeiramente, essa comunicação estabelece conceitos que serão 

representações mentais das coisas, as quais os símbolos representam. Esses conceitos são 

essencialmente sociais e possuem um estreito laço com a linguagem. (ROCHER, 1971, p.162) 

A eficácia dessa comunicação depende de várias condições a considerar. Deve haver 

uma adequação do significante e do significado, é necessária a utilização dos símbolos mais 

apropriados por parte de quem irá transmitir a mensagem. A mensagem, por sua vez, deverá ser 

transmitida completamente e sem interferências e, por fim, a interpretação relativa do receptor. 

É necessária uma eficácia que depende de um conjunto de eventos simultâneos e que eles 

tenham o mesmo significado para as partes. A função de participação do símbolo possibilita que 

as realidades abstratas, mentais e morais se concretizem. Assegura a participação adequada 

dos membros, segundo a posição e o papel que cada um ocupa, para manter a ordem social 

natural e a solidariedade que ela implica. Dito de outra maneira: 

 

Os valores podem ser considerados como formas simbólicas dos valores; e a orientação 
da ação, conforme a certos modelos, testemunha também, duma maneira simbólica, a 
adesão do sujeito a dados ‘valores’; finalmente a própria adesão aos valores simboliza, 
aos olhos do sujeito e dos outros atores, a sua participação nesta ou naquela coletividade 
ou sociedade. (ROCHER, 1971, p.168) 
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De acordo com a perspectiva de Rocher (1971, p.168), dentre as funções sociais do 

simbolismo serão consideradas fundamentais as quatro seguintes: o simbolismo favorecendo a 

solidariedade; os símbolos que definem a organização hierárquica das coletividades; os símbolos 

que ligam o presente ao passado; e os símbolos que atualizam as forças e os seres 

sobrenaturais. 

Os símbolos, favorecendo a solidariedade, “não só ajudam a representar concretamente 

coletividades, como podem também servir para prover ou alimentar o sentimento de pertença e 

a solidariedade dos membros” (ROCHER, 1971, p.169). Esses símbolos constroem, nos agentes 

sociais, o sentimento de compartilhamento da sociabilidade erigida em determinada coletividade. 

Para o autor, “todas as hierarquias sociais são acompanhadas dum simbolismo muito 

rico, como se fosse particularmente importante alardear as distinções de posição e poder.” 

(ROCHER, 1971, p.172).  Esse aparelho simbólico é característico de todas as burocracias. 

Os símbolos que ligam o presente ao passado fornecem à coletividade uma parte da sua 

identidade, pois define suas origens, suas histórias e acontecimentos que a marcaram. 

Representa a memória coletiva, que é um dos agentes de solidariedade mais poderoso, porque 

as recordações evocadas por esses símbolos estão carregados de afetividade comunitária. 

Nesse sentido, eles são também fontes de comunhão psíquica e quase biológica, oferecendo 

uma explicação ou, pelo menos, uma racionalização da situação atual, e, por último, propõem 

lições para o futuro. 

Os símbolos que atualizam as forças e os seres sobrenaturais são de ordem diferente 

dos anteriores. A sua função é ligar o homem a uma ordem sobrenatural. Percebe-se que as 

relações entre os homens e o sobrenatural têm semelhanças com as relações sociais e são, em 

grande parte, relações interpessoais. É certo que o simbolismo religioso se alimenta do contexto 

social, exprime realidades sociais, tem alcance e consequências sociais. Esses símbolos 

servirão para distinguir fiéis de não-fiéis, o sagrado do profano. Nesse sentido, a magia é, 

essencialmente, simbólica e permite que o homem manipule as forças sobrenaturais, invisíveis 

e inatingíveis quando se recorre aos símbolos apropriados e assim possa manter contato com 

esse universo. 

Outro elemento fundante da religião é o rito. Ele está fundamentado na construção e na 

consolidação de vínculos que liga seres humanos a outros seres humanos, bem como une esses 

à divindade. Para estabelecer e perpetuar esses vínculos atualizados, organizam-se os ritos, 

uma espécie de rememoração perene do sentimento religioso que dilui a distância entre passado 

e presente. O rito, por ser um dos elementos que compõe a religião, trabalha também como 
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elemento auxiliador na construção de sentido bem como permite o deslocamento das atividades 

rituais do campo sagrado para o campo profano, ou seja, os rituais profanos seguem certa 

fundamentação dos rituais religiosos.    

 

3. O Rito 

 

O rito, por sua vez, é uma ação com comportamento estereotipado, repetitivo, seguida 

de consequências reais, mas que também podem iluminar a parte misteriosa que a humanidade 

tem de si. (CAZENEUVE, s/d). Nesse caso, ele pode ser executado individualmente ou 

coletivamente, pode ter certa flexibilidade, mas deve permanecer fiel às regras que permitem 

manter a sua essência.  

Noutras palavras, o rito se ocupa de questões referentes ao sobrenatural, mas também 

pode se ocupar de simples hábitos sociais, usos e costumes. São importantes pela sua eficácia, 

como também pelo que representa a sua repetição. A repetição é dada na própria essência do 

rito. (CAZENEUVE, s/d). Os ritos sociais são representações dos modelos, aos quais se deseja 

evocar. O que diferencia os ritos de religiosos e mágicos dos ritos de costumes é a eficácia que 

se imagina terem os primeiros. Nota-se, em geral, que o termo rito originalmente está 

concatenado com o universo sobrenatural, pois o rito religioso é visto como algo eficaz, ou seja, 

em diversas religiões os aspectos ritualísticos podem determinar o sucesso ou fracasso de dada 

ação religiosa.  

Todavia, o termo, observado atualmente, alterou em partes seu universo semântico, 

portanto, torna-se possível observar os ritos profanos, que estão ligados a atos cotidianos, 

remetem à repetições que podem ser observadas desde a forma como alguém organiza seus 

objetos de trabalho toda manhã, até a abertura de uma assembleia política. Esse termo 

experienciou mudanças no universo das significações, é o que Émile Durkheim (1989) atribuiu à 

noção de ritos positivos (no caso dos ritos sagrados) e ritos negativos (no caso de ritos profanos). 

No rito sagrado torna-se compreensível tudo aquilo que se conhece dos mitos, pois este é o 

momento em que esses dois elementos se encontram e se misturam mutuamente. 

 

4. O homem, a sociedade e o sagrado 
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Para pensar a construção de significado no mundo a partir da religião, observa-se que o 

aspecto sagrado fora de grande importância na atribuição de valores e sentido existencial do 

homem frente ao cosmo. Com o advento da racioanalização e tecnificação da sociedade, outros 

aspectos imaginários também se ocuparam da produção de valores e construção de mundo. 

Porém, o ambiente religioso continuou atuante e latente na configuração da modernidade.  

Diversos pensadores e estudiosos do fenômeno religioso, ainda hoje, sentem-se 

desafiados a compreender a permanência da religião em meio ao mundo da técnica moderna. 

Autores como Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Max Weber, resguardadas todas as nuanças 

individuais de cada autor, dentre outros apontavam que, com o avanço da técnica, o homem 

naturalmente se penderia para uma construção de mundo cada vez mais ateísta e indiferente ao 

fenômeno religioso. De fato, o ateísmo e a indiferença religiosa estão presentes no mundo atual, 

porém, o percentual dos crentes, ao que parece, supera completamente o quantitativo dos não 

crentes. Uma questão relevante que instiga a reflexão do estudioso seria os motivos, pelos quais 

a crença no sagrado e os aparelhos simbólicos das religiões continuam presentes em meio a 

sociedades racionalizadas. Como se poderia explicar a religião, no processo de construção de 

mundo mesmo tendo esse mundo pendido para o universo da técnica e racionalização? 

Para Peter Berger (1985), tudo aquilo que se remete ao sagrado e que, de certa forma, 

tenta responder a determinadas condições da vida humana é considerado religião, desde que 

tenha um rito e um mito e que faça sentido para uma determinada parcela da sociedade. Na base 

de todos os sistemas de crenças e de todos os cultos deve, necessariamente, haver certo 

número de representações fundamentais e de atitudes rituais que, apesar da diversidade das 

formas que umas e outras puderam assumir, apresentem, por toda parte, o mesmo significado 

objetivo exercendo as mesmas funções simbólicas. São esses elementos permanentes que 

constituem o que existe de eterno e de humano na religião. Eles formam todo o conteúdo objetivo 

da ideia que se exprime quando se fala da religião em geral. 

 Para o autor, nem sempre a ideia de religião esteve ligada à noção de “deus”, pois as 

religiões mais primitivas não trabalhavam com essa perspectiva da divindade, porém, uma 

análise desse sistema antigo (totêmico), contribui para a compreensão da religião moderna, na 

grande parte das vezes com divindades éticas presentes.  

Desde os tempos mais remotos, é notável que o homem produziu sistemas de 

representações do mundo e de si mesmo  e essas representações foram e continuam a ser de 

origem religiosa. Não há religião que não seja, ao mesmo tempo, a cosmologia e a especulação 

sobre o divino e o transcendental. Se a Filosofia e as ciências nasceram da religião é porque a 
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própria religião, no princípio, fazia, às vezes, o papel de ciência e de filosofia. Mas, o que foi 

menos observado é que ela não se limitou a enriquecer, com certo número de ideias, um espírito 

humano previamente formado, antes ela contribuiu para formá-lo. Os homens não lhe deveram 

apenas grande parte da matéria dos seus conhecimentos, mas também a forma pela qual esses 

conhecimentos são elaborados.  

Nesse caso, o mesmo espírito especulativo utilizado para pensar as interfaces da 

divindade foi também utilizado para a construção de uma especulação científica. Ainda que um 

cientista se considere ateu, mesmo sem saber ao certo, ele, na verdade, se apoia na estrutura 

especulativa oriunda das religiões em sua configuração ainda não racionalizada.  

Em outras palavras, pode-se dizer que a relação existente entre religião e as categoria do 

intelecto seria o fato de que a religião é coisa eminentemente social e busca resolver ou fornecer 

respostas às grandes perguntas do que é considerado desconhecido. Esse lugar foi, 

posteriormente, ocupado pela ciência, sobretudo, no Ocidente. Durkheim (1989) se remete a isso 

através do sistema totêmico. Os ritos são maneiras de agir que surgem unicamente no seio dos 

grupos reunidos e que se destinam a suscitar, a manter, ou a refazer certos estados mentais 

desses grupos.  

Nesse sentido, as práticas religiosas, bem como o imaginário social, vão se encontrar 

dentro de aspectos que esse grupo considera como sagrado, o amor, o sexo, o casamento, vida 

e a morte. O ser humano é um ser inacabado e tudo o que se desenvolve na perspectiva 

societária é fruto do imaginário e da cultura, pois o homem é um ser, eminentemente, cultural, 

assim sendo, essa característica o diferencia dos outros animais, já que os animais acarretam 

em si o fator biologicamente determinado do ser. Já o homem é uma espécie que precisa 

construir o seu “ser” dentro de categorias cosmogônicas. Dessa forma, produz-se o que 

chamamos de bens simbólicos, ou seja, atribuímos significados às coisas e aos ritos como sendo 

de fundamental importância para a organização da sociedade. De acordo com Berger (1985, p. 

17): 

 

[...] O homo sapiens ocupa uma posição peculiar no reino animal. Essa peculiaridade se 

manifesta na relação do homem com seu próprio corpo e com o mundo. A diferença dos 

outros mamíferos superiores, que nascem com um organismo essencialmente completo, 

o homem é curiosamente inacabado ao nascer. Passos essenciais do processo de 

acabamento do desenvolvimento do homem, que já se verificaram no período fetal para 

os outros mamíferos superiores, ocorrem, no caso do homem, durante o primeiro ano após 

o nascimento. Isto é, o processo biológico de tornar-se homem ocorre num tempo em que 

o infante humano se encontra em interação com um ambiente exterior ao seu organismo, 

e que inclui o mundo físico e o mundo humano da criança [...]. 
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A religião juntamente com o trabalho consistiram nas primeiras formas de interação do 

homem com o meio. Foi através dessas duas modalidades culturais que a existência humana 

organizava a sociabilidade e a autoridade nas sociedades mais primitivas.   Considera-se por 

religioso tudo aquilo que é sobrenatural, ou seja, aquilo que vai de certa forma além do alcance 

de entendimento plausível. O sobrenatural é o mundo do mistério, do incompreensível. A religião 

seria, assim, uma espécie de formulações especulativas daquilo que não se consegue entender 

ou explicar, aquilo que escapa à ciência, e mais, geralmente, ao pensamento distinto, pois o 

homem produz os elementos simbólicos, os sacraliza e se sente inerte nessa característica 

cultural, podendo até se culpar se uma das regras que o próprio imaginário criou for 

transgredida. Isso porque ele não reconhece a religião como uma categoria profana e, sim, 

sagrada. Nota-se novamente a ideia de Geertz (1989) o homem é um animal preso a uma teia 

imaginária que ele mesmo teceu, embora não perceba essa dimensão profana que constituiu 

os aspectos sagrados. 

Berger (1985) afirma que no processo de construção do mundo, o homem, pela sua 

própria atividade, lapida seus impulsos e supre a si mesmo de estabilidade. Biologicamente 

privado de um mundo propriamente para o homem, assim como o rio o é para o peixe, ele 

constrói um mundo humano. Esse mundo, consequentemente, é a cultura. Quando se faz o 

exercício da reflexão acerca da religião, nesse caso, não existem religiões que sejam falsas. É 

possível perceber que todas tentam, ao seu modo particular, responder, ainda que de formas 

diferentes, às grandes questões da vivência humana coletiva ou individual. 

As representações coletivas advêm da cooperação que se estende não apenas no 

espaço, mas no tempo. Nesse aspecto, muitos imaginários acerca dos seres sagrados foram 

produzidos, misturados, ressignificados e, por isso, muitas gerações acumularam aí a sua 

experiência e seu saber. Com isso, podem-se demonstrar as transformações ocorridas na 

religião, já que essa é uma parte da cultura. Mesmo entendendo a cultura como uma segunda 

natureza para o homem, não se pode esquecer que essa é uma produção simbólica, ou seja, 

ela decorre da própria atividade humana e como a cultura tende-se a mudar, os aspectos da 

religião também seguem essa mesma tendência.  

A partir do momento em que os homens transformam sua cultura, eles reconstroem seus 

imaginários a fim de estabelecer a nomia com a sociedade, ou seja, fazer com que a maior parte 

do grupo social veja esses aspectos simbólicos como fundamentais para a sociabilidade. Os 

papeis sociais, construídos pela cultura, fazem com que a sociedade não apenas entenda esses 
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papeis, mas que os represente no dia-a-dia dentro de sua construção fundamental e 

organizacional. Isso é o que aponta Berger (1985, p.27). Para o qual: 

 

[...] A sociedade confere ao indivíduo não só um conjunto de papeis, mas também uma 
identidade designada. Em outras palavras, não só se espera que o indivíduo represente 
como marido, pai ou tio, mas que seja um marido, um pai ou um tio – e, ainda mais 
basicamente, que seja um homem, em termos de não importa qual ser isto implique na 
sociedade em questão. Desse modo, em última análise, a objetivação da atividade 
humana significa que o homem é capaz de objetivar uma parte de si mesmo em figuras 
que são geralmente disponíveis como elementos objetivos do mundo social. Por exemplo, 
o indivíduo como eu real pode conversar interiormente consigo mesmo como arcebispo. 
Na verdade, a socialização é possível, em primeiro lugar, somente através desse diálogo 
interno com as objetivações de si mesmo. 

  

A religião, portanto, constitui em mecanismo de objetivação e subjetivação do 

homem.  Para uma definição prévia do termo religião, Bourdieu (1998) afirma que, para 

pensá-la, é necessário compreendê-la como um conjunto de práticas e representações 

sociais revestidas de caráter sagrado, ou seja, o conteúdo das religiões demonstra como 

‘pano de fundo’ o mesmo conteúdo dos elementos profundos da sociedade, porém, com 

um discurso concatenado com o sagrado. Nesse caso, a religião em seu aspecto fundante 

(numa sociedade racionalizada) representa o ethos de dada sociedade. Pode-se pensar 

na religião como uma linguagem que integra um sistema simbólico e esse interfere em 

todas as instâncias no cotidiano da vida societária. Ao fazer o trânsito imaginário entre o 

mundo sobrenatural e o social, a religião produz um cosmo, que, na verdade, constitui 

uma ponte entre os elementos naturais e a dimensão do sagrado.  

Dessa forma, o sagrado também se torna partícipe do ethos social. Nesse caso, a 

religião opera atribuindo sentido à vida social e íntima, tudo o que existe ou pode existir 

recebe sentido ao se integrar numa ordem cósmica. Re-ligar ou ligar novamente a partir 

de elos profundamente característico entre aquilo que se vivencia e aquilo que faz parte 

do ambiente simbólico.  

Partindo da concepção de Bourdieu (1998), portanto, entende-se a religião como 

um sistema estruturado, pois estabelece uma totalidade coerente, capaz de construir 

experiência de ligação entre sagrado-profano, eterno-temporal, material-espiritual. Ao 

pensar a religião como “sistema” observa-se que ela está imbricada em diversos 

elementos analíticos, tais como os mitos, os ritos, os símbolos e esses, por sua vez, 

compõem o ethos. Para que se estabeleça um nexo entre esses elementos, eles precisam 

estar interrelacionados uns aos outros, por isso, sistema – sistêmico.  
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Esse sistema interpretativo está ligado diretamente a qualquer ordem social que se 

deseja investigar. Sendo a religião estruturada, observa-se também seu aspecto 

estruturante quando nota-se que, no ethos social, encontram-se todos os elementos 

ligados diretamente ao universo religioso. Quando qualquer palavra é pronunciada, 

observa-se que ela carrega em seu conteúdo aspectos imaginários da religião, mesmo 

que isso não seja perceptível diretamente.  

Para exemplificar esse aspecto estruturante da religião, pode-se observar que 

algumas palavras são revestidas de sentido religioso, tais como a questão de gênero na 

religião judaico-cristã. Ao abstrair os aspectos profundos do universo cultural dessa 

religião, observa-se que quando se diz “homem” e “mulher”, é possível analisar que essas 

palavras carregam em seu conteúdo fortes traços da religião, podendo ter seus sentidos 

nos mitos, ritos, experiência religiosa. O gênero masculino nessa dada cultura, está 

totalmente ligado ao mito fundante original: Deus, divindade, homem, bem como está 

ligado à noção de domínio, força, poder. Enquanto o gênero “feminino”, está ligado ao 

pecado original, profano, perigoso.  

A maioria das palavras existentes na cultura se torna significativa a partir desse 

universo religioso, logo, a religião é muito mais que uma confraria sacerdotal e ritualística, 

ela está imbuída de aspectos originários, do qual participa o ethos de dada sociedade. 

Nesse sentido, se na construção de mundo a partir da cultura judaica, a composição 

religiosa recebe do meio social fortes traços dos aspectos estruturais. Logo, se a 

sociedade de época foi estruturada dentro dos padrões patriarcais, a religiosidade como 

elemento profundo da cultura, revela, em seu universo, aspectos que reproduzem a 

construção de um mundo harmonizado com os aspectos sociais. Nesse caso, o homem 

cria a religião para, posteriormente, a religião recriar o homem a partir de seu universo 

simbólico. O conteúdo das religiões nesse sentido, encontra-se como o mesmo conteúdo 

das construções e interpretações que as sociedades tem de si mesmas, porém, revestido 

de caráter sagrado. 

Nesse sentido, a religião é parte do sistema simbólico da sociedade e dialoga 

totalmente com as realidades vivenciais existentes. Portanto, observa-se que, na maioria 

das teorias que versam sobre essa questão, acabam por criar consensos acerca dessa 

interpretação, como por exemplo, Bourdieu (1998), Durkheim (2003), Geertz (1989), entre 

outros. 

Pensando como a religião inscreve-se nas coisas e dão sentido a elas, pode-se 

tomar, como mecanismo de exemplificação a palavra “criança”. Observa-se que ela tem 

sentido religioso.  Pois essa demonstra em si aspectos originários de certa pureza, logo, 
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a criança é pura – a palavra pureza se opõe ao conceito de pecado. Se pensar a criança 

nesse campo semântico, afirmando-se que ela é pura, doravante, nota-se que a cultura 

social inscrita em dado ethos não valoriza a criança em si, mas, valoriza, entretanto, o 

conceito de pureza, que ela remete e que, por sua vez, se baseia em uma acepção 

religiosa.  Essas categorias interpretativas da religião e sua imbricação com a realidade 

social, no que tange à cultura, partindo dos pressupostos de Bourdieu (1998), podem ser 

deslocadas para pensar qualquer elemento que compõe a ordem social, tais como a 

vivência social íntima, familiar, educacional, política das relações de trabalho, do próprio 

mecanismo de análise e produção do pensamento, conforme afirmou Miguel de Unamuno 

(1996): “as ideias se têm, nas crenças se está”. 

Talvez a resposta que se busca desvelar neste ponto, se solidifique no fato de que 

mesmo em meio ao mundo da técnica e da ciência a religião se torna plausível, pois o 

campo interpretativo que o homem procura perceber acerca de si escapa as reflexões 

científicas. Logo, a ciência não pôde suplantar a religião, pois a ciência em sua 

composição profunda é composta de certa frieza e exatidão, o que não convence o 

homem que procura compreender, entre outros fatores, a transcendência. A religião por 

sua vez, utiliza dos aparatos científicos, se solidificando e secularizando, alterando e 

reinventando sua existenciabilidade seja na força do discurso, seja nas mídias ou no 

espaço mental imaginário do homem moderno.  

Na tentativa de estabelecer um nexo entre os aspectos simbólicos da religião e sua 

imbricação com as construções de mundo, tomar-se-á por análise aspectos dos rituais 

religiosos da cultura popular católica de Goiás e sua harmonia com a dimensão sagrada. 

De fato o que se busca observar no seguinte ponto, é a conexão entre a religião e a 

vivencia social e como a religião inscreve sentido na formação de mundo através do seu 

sistema simbólico.  

 

5. O Sagrado e o Sentido da Vida. 

  

Torna-se de fundamental importância observar que na dimensão religiosa se faz a 

distinção entre aquilo que compõe o universo religioso e o que não compõe, porém, mais 

importante seria perceber como um elemento religioso se inscreve nos elementos sociais não 

religiosos. Nesse caso, é válida uma breve discussão acerca do sagrado e o profano. Por 

sagrado, compreende-se aquilo que é especial, acontece num espaço de tempo menor e em 
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lugar específico, mas que, apesar disso, é altamente significativo. Nesse caso, o sagrado torna-

se algo saturado de significado. Se essa análise for feita a partir da dimensão religiosa, mesmo 

no interior de um culto, notam-se aspectos sagrados e profanos. Rudolf Otto (1985) se ocupou 

em analisar a dimensão não racional do sagrado estabelecendo pontos de profundidade e 

diversidade das manifestações sagradas no sentido geral. Mircea Eliade (1972) se ocupou em 

compreender o sagrado numa dimensão racional, analisando como este está imbricado nas 

construções de mundo e circunscrito no ethos social.   

 O presente ponto de discussão parte da análise desses dois autores para uma reflexão 

do sagrado tanto no aspecto racional quanto não racional, como elemento altamente significativo 

e de produção de sentido na vida social. Nesse sentido, o sagrado manifesto, mesmo ocorrendo 

em espaço de tempo menor, e mesmo ocupando uma pequena parcela daquilo que se considera 

corriqueiro, ele torna-se tão significativo que fornece sentido para todo o profano. Se o sagrado 

é algo amplamente especial, o profano é algo corriqueiro, que se desenvolve no cotidiano 

vivencial. Porem, conforme apontam os autores supracitados, o profano seria insuportável sem 

o sagrado. 

Edmilson Pereira (2002, p.64) observa que “se por um lado, o sagrado se manifesta e se 

mostra como alguma coisa absolutamente diferente do profano, por outro, é necessário 

considerar que os espaços do profano se abrem como possibilidades para receberem o sagrado”.  

Essa inter-relação entre o sagrado e o profano ocorre para que aconteçam os rituais, por 

exemplo, um objeto utilizado numa cerimônia em louvor a um santo, também pode ser utilizado 

em situações festivas de caráter profano que não almejem alcançar objetivos divinos. Ao passo 

que alguns objetos específicos e geralmente de valor inestimável não devem sair do seu local 

dentro de um templo sagrado, (PEREIRA, 2002).  

Ao analisar a Folia de Santo Reis no interior de Goiás, pode-se observar que os rituais e 

encenações dotados de grande beleza com apetrechos planejados e organizados previamente 

como bandeira, instrumentos, vestimentas, cantos e danças, fazem dos artesões que os 

desenvolveram o que se pode chamar de artistas devotos. Esse modelo de manifestação pode 

ser percebido em diversas expressões do catolicismo popular rústico, sendo a Folia de Santo 

Reis a mais conhecida. Esse artista trabalha na sustentação do sagrado, aquilo em que acredita 

em sua fé, como modelo de vida e sua abertura como objeto de fruição estética, pois quanto 

mais o devoto se revela, o mesmo fortalece a sensibilidade das pessoas que vivenciam a 

habilidade da criação. 

Pereira (2002, p. 87) discute essa atribuição da estética religiosa, exemplificando com o 

objeto mesa. Para ele, “o princípio da contradição que inspira essa estética ilumina também a 
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mesa como lugar de fartura e sacrifício, alegria e ascese, como núcleo de forças que se 

movimentam apesar da aparente inércia”. A mesa dos apóstolos apresentada no mito bíblico 

apresenta uma beleza encantadora onde todos se fartam de excessos e com grande 

simplicidade. Essa passagem é encenada com frequência no catolicismo popular e os artistas-

devotos tentam deixar tudo parecido com o real acontecido (as vestimentas, o enredo, o cenário, 

o alimento). Um bom devoto deve cumprir todas as suas funções acerca da sua religião, ou seja, 

a prática religiosa só adquire uma maior amplitude se o devoto representa a sua fé através da 

vestimenta, o canto e a dança, mas, tudo conforme a religião permite. Aquilo que Pereira (2002) 

chama de “o balanço do divino”, indica o desejo de apreender o sagrado e dar-se a ver aos entes 

exemplares, implica exteriorização de uma capacidade criadora, que tem como receptores os 

próprios devotos e outros espectadores. Nesse caso, o devoto vai estabelecendo relações 

vivenciais entre o sagrado e o profano, como um “balanço do divino”, ou seja, uma 

interdependência do sagrado e do profano. 

 Fica claro que a cultura de um povo só é produzida a partir de que uma experiência 

vivida que produziu sentido na vida de um indivíduo, ou para um grupo de indivíduos. Assim 

como afirma Pereira (2002, p. 66) “[...] aquilo que cada um realiza tem de ser suficientemente 

para si mesmo e para o crivo de avaliação dos outros devotos”. Portanto, a experiência do artista-

devoto é a busca do sagrado e da intervenção do sagrado no dia-a-dia dos indivíduos. Sendo 

uma experiência que o ato requer um grande significado, pois atua como mediador entre o 

imaginário e a realidade, então se pode observar a importância e o respeito com a individualidade 

de cada um, procurar a conhecer as diferenças das religiões e das culturas, fazendo do balanço 

do divino um exercício de apreensão estética da vida.  

Esse balanço se relaciona diretamente com o imaginário e os elementos simbólicos 

apreendidos pelos camponeses goianos na construção diária de sua cultura, ou seja, a tradução 

da vida enquanto aquilo que acontece, em valores sagrados experienciados pelo catolicismo 

popular rústico, tanto na forma de pensamento como de representações estéticas. 

 

Considerações finais 

 

 

Como se vê, a religião consiste numa manifestação da cultura e serve para nortear o 

imaginário de dada coletividade, constituindo, a partir de um universo simbólico, a cosmogonia 

individual que, por sua vez, serve de orientação ao modus vinvendi de determinado povo. 

Diferentemente dos animais, o homem não nasce em um ambiente naturalmente 

constituído para sua sobrevivência. A linguagem, a cultura e a sociedade de forma inter-
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relacional são construções/criações do homem para que ele se constitua para além de seus 

atributos biológicos e instintivos. Como ser social e cultural, o homem precisa de representações 

simbólicas para explicar-se no mundo, constituindo sua dimensão cosmogônica e sua visão de 

mundo. 

Grande parte dessas representações simbólicas são fornecidas pela religião. Como seu 

ambiente não está naturalmente pronto, o homem precisa dar sentido a sua existência porque 

possui necessidades metafísicas, logo necessita de explicações cosmogônicas que respondam 

aos seus anseios. 

De acordo com a perspectiva de Bourdieu (1998), pela religião, por meio de seu conjunto 

de práticas e representações simbólicas, é que o homem encontra seu lugar no mundo e, a partir 

desse lugar, pode explicar a si mesmo e responder aos seus anseios cosmogônicos, enfim, é 

pela religião que o homem atribui sentido a sua existência e elabora a explicações coerentes e 

convincentes para sua cosmogonia.   

 

  

REFERÊNCIAS 

 

BERGER, Peter. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. Trad. 
José Carlos Barcelos. São Paulo: Paulinas, 1985. 
 
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
 
CAZENEUVE, Jean. Sociologia do rito. Porto: Rès, s/d. 

 

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 
 
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

 

______:O sagrado e o profano: São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

 

GEERTZ, Clifford. “Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura”. In: A 
Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 
 
GOMES, Núbia, Edimilson, PEREIRA. Flor do não esquecimento: cultura popular e processos 
de transformação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002;  
 
 
OTTO, Rudolf. O sagrado. São Bernardo do Campo: imprensa Metodista, 1985. 

 



 
 
 

40 
 

ROCHER, Guy. Sociologia geral. Trad. Ana Ravara. Lisboa: Editrial Presença. 1971. 
 
UNAMUNO, Miguel de. Do Sentimento Trágico da Vida, nos homens e nos povos.. São 
Paulo, Martins Fontes, 1996. 
 
WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: UNB, 1991.  

 

 

 

 


