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RESUMO 

O presente estudo busca discutir o processo de modernização na região de 
Visconde de Mauá e seu impacto na identidade do Colégio Estadual Antônio Quirino 

(CEAQ) já que a escola sustenta-se à luz de tempos distintos: um colégio que 
valoriza as tradições passadas da localidade rural de Visconde de Mauá ao mesmo 
tempo em que incorpora mudanças globais vigentes e peculiares aos agentes na era 

moderna. Três são as indagações nucleares desta pesquisa: Em que medida esta 
dicotomia entre o local e o global gerou uma “crise de identidade” no CEAQ? Como 
a escola é vista pelos alunos neste momento de crise?  Por que os principais 

projetos desenvolvidos pela escola sofreram um processo de fragilização e de 
evasão nos últimos anos? Que significados têm essa evasão? A fundamentação 
teórica adotada utiliza Anthony Giddens, Celso Castro, Peter Berger, Roberto 

Cardoso de Oliveira, Stuart Hall, Thomas Lukmann e Zygmunt Bauman. Dez 
entrevistas foram realizadas a fim de mapear a crise de identidade no CEAQ, a 
gênese desta instituição escolar, bem como o processo de modernização da região 

de Visconde de Mauá. Este estudo apresenta duas suposições: as mudanças nas 
técnicas dos projetos e nas formas de trabalho da escola, sem alterar seus valores 
resolvem de modo superficial a crise de identidade do CEAQ, atingindo 

precariamente mudanças na cultura da instituição escolar. Na “crise de identidade” 
do CEAQ entre o “novo” e o “velho” os alunos tentam conciliar os valores tradicionais 
da localidade com as novas tecnologias no âmbito do cotidiano escolar.  

 
Palavras-chave: Modernização de Visconde de Mauá; Crise de identidade; 

Mudanças globais; Valores tradicionais; Escola rural.  



 

ABSTRACT 

The present study seeks to discuss the modernization process of Visconde 
de Mauá region and its impacts on the identity of the “Colégio Estadual Antônio 

Quirino” (CEAQ) as the school sustains itself between distinct times: a college that 
values the past rural traditions of Visconde de Mauá that at the same time 
incorporates actual global changes that are peculiar to the agents on the modern era. 

In wich measure this dichotomy between local and global generated a “identity crisis” 
in CEAQ? How the school is seen by the students in this moment of crisis? Why the 
main projects developed by the school suffered a weakening and evasion process? 

Which significations this evasion has? Anthony Giddens, Celso Castro, Peter Berger, 
Roberto Cardoso de Oliveira, Stuart Hall, Thomas Lukmann and Zygmunt Bauman 
compose the theoretical base of the study. Ten interviews were done seeking to: 

map the identity crisis of the CEAQ, the genesis of this scholar institution, as well as 
the Visconde de Mauá modernization process. This study presents two suppositions: 
the changes on the technique of the projects and in the ways of work of the school, 

without altering its values superficially resolves the CEAQ identity crisis, generating 
precarious changes in the culture of the scholar institution. In the CEAQ’s “identity 
crisis” between the “new” and the “old”, the students tries to conciliate the traditional 

values of the locality with the new technologies involved in the school daily life.  
 
Palavras-chave: Visconde de Mauá modernization, Identity Crisis, Global 

Changes, Traditional Values, Rural School 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta monografia busca discutir a “crise de identidade” presente no Colégio 

Estadual Antônio Quirino (CEAQ). A partir do ano de 2012, após a chegada de 

artifícios estruturais modernos na região de Visconde de Mauá tais como, asfalto, 

fácil acesso à internet, supõe-se que a escola sustenta-se à luz de tempos distintos: 

um colégio que valoriza as tradições passadas da localidade rural de Visconde de 

Mauá ao mesmo tempo em que incorpora mudanças globais vigentes e peculiares 

aos agentes na era moderna. 

Esta pesquisa teve sua gênese fundamentada em comentários de repúdio 

dos alunos acerca da escola após o ano de 2011. Comentários como, “a escola não 

é mais a mesma”, ou, “os projetos não são como antes”, e, ainda, “ninguém mais se 

anima em participar dos eventos” eram caracterizados como corriqueiros no 

cotidiano escolar segundo relatos de alunos. Neste sentido, este estudo veio com a 

iniciativa de entender e problematizar a frágil participação dos alunos nos projetos 

oferecidos pela escola através de uma discussão acerca da “crise de identidade” 

que o colégio perpassa nos últimos quatro anos.    

As mudanças na identidade do CEAQ constitui a temática central desta 

monografia, sendo relevante resgatar as alterações na localidade de Visconde de 

Mauá, onde se insere o Colégio. A discussão acerca do processo de construção da 

identidade e o impacto do fenômeno da globalização tem sido objeto de estudo de 

vários analistas no campo das Ciências Sociais. Nesta monografia as contribuições 

de Stuart Hall, Bauman e Giddens serviram para análise da temática em tela. 

Segundo Hall,  

O homem da sociedade moderna tinha uma identidade bem definida e 
localizada no mundo social e cultural. Mas uma mudança estrutural está 
fragmentando e deslocando as identidades culturais de classe, sexualidade, 
etnia, raça, e nacionalidade. Se antes as identidades eram sólidas 
localizações, nas quais os indivíduos se encaixavam socialmente, hoje elas 
se encontram com fronteiras menos definidas que provocam no indivíduo 
uma crise de identidade. (Hall, 2006, capa) 

 Percebe-se na própria história da sociologia que as indagações as 

curiosidades dos teóricos considerados clássicos -Marx, Durkheim e Weber- se 

deram mediantes mudanças na estrutura social, que, naquela época, por exemplo, 

estavam relacionadas à Revolução Francesa, à industrialização, à expansão 
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mundial do capitalismo, entre outras. Considerando esta ideia, é notável que as 

reflexões sociológicas desenvolveram-se em meio aos conflitos sociais, os quais  

procuravam entender, fazer apontamentos principais e buscar possíveis mediações, 

como Stuart Hall propõe em sua obra acerca da ‘identidade cultural na pós 

modernidade’.
1

 

A princípio é relevante destacar como e em que medida as mudanças 

ocorreram no contexto social pós-moderno, ou seja, o que se passa neste contexto 

pós-moderno que evidencia este problema da identidade cultural? Desta forma, um 

dos fenômenos que proponho analisar é o da globalização e seu vínculo com o 

processo de construção da identidade, empregando a obra supracitada de Stuart 

Hall. Na visão deste analista, a globalização suscita transformações sutis no estudo 

das identidades na sociologia, especialmente, no que se refere ao tempo e espaço 

na sociedade. Outro analista, Anthony Giddens afirma:  

A globalização implica um movimento de distanciamento da ideia 
sociológica clássica da sociedade como um sistema bem delimitado e sua 
substituição por uma perspectiva que se concentra na forma como a vida 
social está ordenada ao longo do tempo e do espaço. (GIDDENS, 1990, 
p.64). 

A questão que o autor traz é que a globalização rompe, por se caracterizar 

como um processo de integração do mundo moderno através dos meios de 

comunicação de massa, com a ideia de que a identidade do indivíduo está ligada ao 

local, a sua tradição. Nota-se que a identidade perpassa vários espaços sociais, 

sendo muitas vezes reconstruídas ou modificadas, o que leva Giddens a pensar 

sobre um conflito de pertencimento recorrente na sociedade pós moderna. 

Bauman, ao escrever sobre a identidade se aproxima dos pressupostos de 

Stuart Hall, no entanto, vai mais além ao enfatizar a influência das novas tecnologias 

sobre o homem moderno, e logo, sobre a sociedade moderna. Sua concepção 

acerca da identidade no mundo moderno globalizado é entendê-la como um 

“processo nas crises da modernidade” (BAUMAN, 2005). Portanto, Bauman 

compreende essa crise como um problema social, visto que o homem, em meio às 

mudanças e aos conflitos da era moderna busca um modo de se ser reconhecido. 

Diante desta necessidade de reconhecimento, Bauman coloca que a busca está 

                                                           

1 Cabe explicar que esta obra será referência fundamental nesta monografia.  
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relacionada a um grupo, um coletivo que seja capaz de lhe dar segurança suficiente 

para que se estabeleça uma ressignificação da identidade do homem ordem social 

moderna. 

A discussão exposta se aplica ao CEAQ diante das inovações modernas que 

Visconde de Mauá recebeu, ou seja: “como alcançar a unidade na (apesar da?) 

diferença e como preservar a diferença na (apesar da?) unidade?” (BAUMAN, 2005, 

p.48). Quando as dúvidas relacionadas às condições do sujeito contemporâneo na 

modernidade, sendo estas incertezas na questão do deslocamento, do 

pertencimento, da fragmentação ou da exclusão social, é notório um processo de 

transformação acerca da identidade neste período. (BAUMAN, 2005). 

No que diz respeito ao conflito de identidade que o colégio parece se 

vivenciar entre o local - tradição- e ao global - mudanças estruturais -, as indagações 

nucleares desta pesquisa são: Em que medida esta dicotomia entre o local e o 

global gerou uma “crise de identidade” no CEAQ? Como a escola é vista pelos 

alunos neste momento de crise?  Por que os principais projetos desenvolvidos pela 

escola sofreram um processo de fragilização e de evasão nos últimos anos? O que 

significa esta evasão? 

No ponto de vista dos professores o aluno da era moderna tem menos 

interesse pela escola que os alunos das gerações anteriores devido aos aparatos 

tecnológicos que este jovem tem acesso. Assim sendo segundo a professora Raquel 

“temos que pensar em atividades que despertem mais interesse que o celular”. Os 

alunos reconhecem que o acesso à internet mudou suas práticas cotidianas, no 

entanto, ressaltam ao mesmo tempo o valor que as práticas escolares têm quando 

perguntam se gostam deste ambiente. A maioria exalta esta instituição bem como as 

práticas desenvolvidas por ela. 

 Esse impasse entre a relevância da escola versus o destaque do 

celular gerou um embate. Em torno desta colocação e das indagações formuladas 

em nesta monografia, propõe-se duas suposições:
2

  

 As mudanças nas técnicas dos projetos e nas formas de trabalho da 

                                                           

2 O trabalho desenvolvido no PIBID possibilitou à construção da suposição desta monografia: “Uma 
escola do século XX para alunos do século XXI: o Pibid como interlocutor do ensino de sociologia 
para distintos sujeitos” das autoras Elisabete Cruvello, Bruna Letícia e Giulia Cândido apresentado 
no I Seminário do PIBID Região Sudeste em Vitória – ES; na Amostra Científica da Prefeitura de 
Niterói e na Agenda Acadêmica – UFF em Niterói, RJ, outubro e novembro de 2015. 
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escola, sem alterar seus valores resolvem de modo superficial a crise 

de identidade do CEAQ, atingindo precariamente mudanças na cultura 

da instituição escolar.  

 Na “crise de identidade” do CEAQ entre o “novo” e o “velho” os alunos 

tentam conciliar os valores tradicionais da localidade com as novas 

tecnologias no âmbito do cotidiano escolar. 

Oito entrevistas foram realizadas a fim de sustentar as suposições desta 

pesquisa. A primeira com o a diretora adjunta Profª. Raquel Tristão depois com a 

Coordenadora de Projetos Profª. Lea Caban. Três entrevistas realizadas com alunos 

e três com ex-alunos a fim de investigar o processo de modernização da região de 

Mauá e seu impacto na escola.  

A pauta das entrevistas com ex-alunos e alunos abrange as seguintes 

informações: Idade; Série; Você gosta/gostava de morar em Mauá? Por quê? O que 

você mais gosta/gostava de fazer? A internet mudou sua rotina? Tem alguma 

atividade que você gostava de fazer e que não faz mais? Você gosta/gostava da 

escola? Por quê? - dependendo da resposta - o que falta na escola pra você? Você 

trabalha ou trabalhava quando estudava? Você participa/participava de algum 

projeto da escola? Por quê?  

Cabe dizer que essas entrevistas foram feitas pelo Whatsapp, a fim de suprir 

os desencontros do campo. Por vezes os alunos  não tinham tempo para se dedicar 

a entrevista, bem como se sentiam mais à vontade por este meio, mesmo a 

entrevista sendo feita na forma de áudio. 

Para estudar como o CEAQ construiu sua identidade na localidade buscou-

se dados acerca de sua história no distrito. Foi fundamental um levantamento de 

dados históricos sobre a fundação da instituição, uma vez que no colégio não havia 

nenhum documento ou estudo sobre sua gênese. Duas entrevistas foram realizadas 

neste sentido: a primeira professora da escola D. Julita e outra entrevista com um 

participante ativo do movimento de formação da escola Sr. José Tavares. As 

perguntas para ambos foram: Como foi o processo de constituição do CEAQ em 

Visconde de Mauá? De que forma você manteve atuação neste movimento? A 

população queria uma nova escola na região? Como foi o processo de contratação 
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dos professores? Considerando que os dois entrevistados não são nascidos em 

Visconde de Mauá, ainda se perguntou: Por que você veio morar em Mauá?    

No que se refere à fundamentação teórica foi utilizado: Zygmunt Bauman 

para o conceito de identidade; Stuart Hall para a discussão sobre a identidade e a 

dicotomia local e global; Anthony Giddens a respeito de tempo e espaço e para 

enfatizar a construção da identidade por meio dos agentes sociais na sociedade 

Peter Berger, Thomas Lukmann , Roberto Cardoso de Oliveira e Celso Castro.  

Esta monografia se estrutura em torno de quatro capítulos. A introdução que 

expõe os objetivos, a problematização do objeto, bem como os analistas 

selecionados. O segundo intitulado “A região de Visconde de Mauá: ontem e hoje”. 

Este capítulo caracteriza a história da região a fim de enfatizar os valores 

tradicionais ressaltados pela comunidade e as mudanças estruturais que a 

localidade recebeu nos últimos quatro anos. Ao elucidar os valores culturais desta 

comunidade foi necessário levantar dados orais, verificando-se que a gênese da 

escola estava articulada às demandas da população local, demonstrando ainda o 

movimento ocorrido com a inauguração do CEAQ.  

O terceiro capítulo denominado “A identidade da escola hoje” ilustra a 

dinâmica da escola no presente, destacando por um lado, a rotina dos jovens rurais 

e por outro, os projetos desenvolvidos pelo CEAQ. Buscou-se problematizar o cerne 

dessa monografia: a evasão dos alunos nos projetos tradicionais oferecidos pela 

instituição escolar, fato este que gera a “crise de identidade” do CEAQ. Além disso, 

a discussão teórica e as entrevistas realizadas servem para analisar a crise e seus 

desdobramentos nesta comunidade. Por fim, as considerações finais tecem algumas 

sínteses e reflexões da monografia.  
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2 A REGIÃO DE VISCONDE DE MAUÁ: ONTEM E HOJE 

A história da região de Visconde de Mauá é marcada pela ocupação inicial 

dos índios Puris e depois pela finalidade de “abrigar” os colonos que vieram para o 

Brasil por conta da guerra. Dentre eles, alemães, holandeses, impulsionados pelos 

investimentos da extração de carvão vegetal na Serra da Mantiqueira, concebido por 

Irineu Evangelista de Souza 
3

 - o Visconde de Mauá.   

A região de Visconde de Mauá abarca dois estados, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, e três municípios, Resende- RJ, Itatiaia RJ e Bocaina de Minas MG. A 

divisão se dá pelos trajetos dos rios da região, representando as pontes um símbolo 

de separação entre os municípios. A organização pode ser observada desta forma: 

as vilas de Mauá, Lote 10, Campo Alegre, Rio Preto e vale da Grama pertence à 

cidade de Resende. A cidade de Itatiaia fica responsável pelas vilas de Maringá e 

Maromba, além dos vales do Pavão, das Cruzes, e do Escorrega. O município de 

Bocaina de Minas abarca as vilas de Maringá Minas e de Mirantão, bem como os 

vales do Alcantilado, das Flores, da Ponte dos Cachorros e da Santa Clara. O mapa 

a continuação detalha a complexidade de Visconde de Mauá: 

 

                                                           

3 “Irineu foi um comerciante,armador, industrial e banqueiro brasileiro. Ao longo de sua vida foi 
merecedor, por contribuição à industrialização do Brasil no período do Império (1822-1889), 
dostítulos nobiliárquicos primeiro de barão (1854) e depois de Visconde de Mauá (1874). Foi 
pioneiro em várias áreas da economia do Brasil.” Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irineu_Evangelista_de_Sousa 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comerciante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armador_(marinha)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banqueiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Título_nobiliárquico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Visconde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mauá
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_do_Brasil
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Figura 1: Mapa da região de Visconde de Mauá . 

Fonte: http://www2.uol.com.br/guiamaua/mapa/index.htm
4

  

O mapa é uma representação de um entorno essencialmente rural. É 

relevante especificar o significado do termo rural, que não diz respeito a uma área 

de conflitos, de assentamentos e geralmente ligadas à reforma agrária e ao MST. O 

conceito de zona rural abarca ainda mais características além das relacionadas às 

regiões de conflito. Pode ser um espaço compreendido no campo. É uma região não 

urbanizada, destinada a atividades da agricultura e pecuária, extrativismo, turismo 

rural, silvicultura ou conservação ambiental’
5

. Assim sendo, a região de Visconde de 

Mauá se destaca como zona rural, por meio das práticas da agricultura familiar, da 

pecuária, e principalmente do turismo e da conservação ambiental da localidade.  

O distrito se instala à 43 km da zona urbana, no caso, a cidade de Resende 

RJ. Esta cidade é o lugar mais próximo para que os moradores “resolvam suas 

coisas”, como eles mesmos dizem, ou seja: possuem acesso a bancos, lotéricas, 

fórum, prefeitura, shoppings, etc. Inicialmente o acesso à região era muito restrito, 

sendo exercido apenas pelos antigos tropeiros nos meios de transporte da época: 

seus burros de carga.  

                                                           

4 Disponível em < http://www2.uol.com.br/guiamaua/mapa/index.htm >, acesso em 28/03/2016. 

5 Disponível em < http://www.significados.com.br/zona-rural/ >, acesso em 13/03/2016. 

http://www2.uol.com.br/guiamaua/mapa/index.htm
http://www.significados.com.br/zona-rural/
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A questão do transporte em Visconde de Mauá é marcada desde sua 

história como um problema particular do local. A partir do ano de 1909 a região tem 

como projeto de constituir o “Núcleo Colonial de Visconde de Mauá”. “Este núcleo 

tinha por finalidade receber os colonos recém-chegados ofertando trabalhos com a 

agricultura, o que era muito comum no Sul do país também.” (COSTA, 2002) Porém 

além do solo de Mauá não ser propício para os produtos que eram plantados pela 

população europeia, a venda dos produtos era difícil já que a comercialização era 

em Resende. A maioria dos produtos estragava-se no meio do caminho devido a 

dificuldade do transporte do núcleo até a cidade, pois a “viajem podia durar 12 horas 

ou até 48 horas dependendo do tempo e das condições da estrada.”(COSTA, 2002)  

Assim sendo, o núcleo colonial deixou de existir na região, mediante as 

condições adversas do transporte na localidade. A queda do núcleo colonial levou 

estes imigrantes a procurarem outros lugares para se viver, porém, alguns ficaram e 

outros foram embora e voltaram posteriormente. Dentre os que ficaram destacam-se 

a família Bühler e a família Büttner as quais foram precursoras no desenvolvimento 

do turismo da região.  

O turismo também perpassou pelas dificuldades relacionadas ao acesso ao 

distrito. Os primeiros hóspedes “subiam a serra em lombo de burros, a pé, ou em 

carros de bois.” (COSTA 2002) A partir de 1945, o então vereador Antônio Quirino 

consegue melhorias para estrada o que possibilita o acesso à região por meio de 

veículos automotivos. Este avanço facilitou a atividade turística em Mauá, e, 

consequentemente, por meio do turismo, a região começou a ficar mais conhecida e 

propícia a investimentos neste setor, principalmente para a construção de novas 

pousadas e restaurantes. 

A maioria da população trabalha no turismo, tanto as pessoas mais velhas 

quanto as mais jovens (antes mesmo dos 18 anos de idade).  Há também uma parte 

que trabalha com atividades de agricultura, como o plantio de milho e a recente 

agricultura orgânica
6

. Assim também, as atividades na pecuária como nas criações 

de gado, a produção de leite e a fábrica de laticínios integram o sentido de rural 

desta região. Nestes ofícios os donos são majoritariamente pessoas mais velhas, 
                                                           

6 Agricultura orgânica foi legalizada há pouco tempo na região, tratando-se do plantio de verduras, 
frutas e legumes sem qualquer tipo de agrotóxico. Após a produção os agricultores expõem suas 
mercadorias em uma “Feira de produtos orgânicos” organizada no Shopping Aldeia dos Imigrantes 
em Visconde de Mauá.  
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mas muitos jovens trabalham nestes afazeres. Muitas atividades da agricultura e 

pecuária estão ligadas a agricultura familiar, sendo em muitos casos renda e 

trabalho da família toda. 

 Na tradição, valores relacionados à família são valorizados e 

cumpridos, como por exemplo: a família que professa a religião católica, os seus 

filhos fazem parte deste grupo religioso. Outra ilustração: a família que tem por 

profissão a pecuária, seus filhos deveriam trabalhar na pecuária. Assim também, a 

família que se mantinha nas atividades políticas, seus filhos iriam seguir essa 

carreira. Em outras palavras: a tradição marca o destino das pessoas do local.  

 O movimento hippie influenciou a tradição nesta região, fazendo parte 

dela, uma vez que traços desse movimento hippie no Brasil são fortes no local. 

Muitas pessoas escolhem a região para seguir uma vida alternativa, ou para ficar 

algum tempo, e, indo embora depois. O lugar ficou marcado pela expressão usada 

durante o movimento hippie, como um lugar de “paz e amor”. Desta forma, perante 

essa tranquilidade, a região ficou propícia para práticas tranquilizantes, como as 

terapias, bem como a prática de religiões pouco comuns nesta região, dentre elas o 

candomblé, o budismo e a religião do Santo Daime.   

 Segundo José Tavares
7

, muitas pessoas moram na região pelo motivo 

de buscar esta tranquilidade para exercer suas práticas do dia a dia, trazendo sua 

família ou constituindo sua família no local. Essas pessoas que foram residir em 

Visconde de Mauá optaram por permanecer na região, tornando parte da  população 

local. 

No geral, as pessoas zelam pelo lugar e pelo privilégio do lugar em que 

vivem, pois para elas, morar em lugar de paz, de ar puro, de natureza e de gente de 

bem demandam muitos cuidados e investimentos. Este argumento sobre uma região 

de paz atrai muitos turistas ou conhecidos dos moradores que se mudam para 

Mauá. Este argumento foi exposto pelo morador José Tavares na entrevista 

realizada:  

Cheguei à Mauá em 1977, deixei o Rio de Janeiro com meu antigo emprego 
para concertar minha vida que se encontrava bagunçada naquele momento. 
Fui muito bem recebido aqui! Quando cheguei morei em Maromba. Em 
1980, me mudei para vila de Maringá, onde estou até hoje, dirigindo a 
pousada Colher de Chá. 

                                                           

7 Morador e proprietário da Pousada Colher de Chá.  
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 A cultura local se organiza com base em traços sociais determinados 

no passado, conforme a pesquisa efetuada nos arquivos da antiga rede de TV da 

região, a “TV Maringá” dirigida por José Tavares. Conforme o vídeo
8

, traços culturais 

referentes à década de 1970 permanecem vivos até hoje, como as festas locais em 

sua maioria ligadas a igreja católica, os campeonatos de futebol aos domingos, e 

outras práticas locais. Cabe ressaltar que essas práticas são verificadas entre os 

mais idosos e os mais jovens.  

Estes costumes locais prevalecem e perpassam a cultura do distrito de 

Mauá, muito embora nos últimos anos a região venha sofrendo mudanças 

estruturais, explicadas no decorrer deste capítulo. Como exemplos das mudanças 

estruturais, vale lembrar, a pavimentação do trecho Visconde de Mauá X Resende 

data de quatro anos atrás. A rede de wi-fi e internet a cabo instaladas próximas aos 

colégios e pontos comerciais. A popularização das tecnologias possibilita conectar a 

região de Visconde de Mauá ao dito mundo global, porém a cultura ou valores locais 

não foram extintos. Este fato é argumentado por Anthony Giddens ao afirmar que a 

tradição não é algo extinto no mundo moderno, mas sim algo que é ressignificado 

neste tempo e espaço que se estabelece: 

A tradição é um modo de integrar a monitoração da ação com a 
organização tempo-espacial da comunidade. Ela é uma maneira de lidar 
com o tempo e o espaço, que insere qualquer atividade ou experiência 
particular dentro da continuidade do passado, presente e futuro, sendo 
estes por sua vez estruturados por práticas sociais recorrentes. A tradição 
não é inteiramente estática, porque ela tem que ser reinventada a cada 
nova geração conforme esta assume sua herança cultural dos procedentes. 
(1991, p.47)  

Este cenário descrito marca a identidade do Colégio Estadual Antônio 

Quirino - CEAQ -, único estabelecimento de Ensino Médio na região. Os valores 

ressaltados pela comunidade expostos acima, dentre eles os valores relacionados a 

família e a valorização de práticas tradicionais no distrito, influenciam na 

estruturação da prática escolar da região. Em muitos casos as famílias viam o ato de 

estudar como importante, mas as necessidades básicas de trabalhar para comer, e 

ter algo melhor, não ofereciam condições para a permanência dos alunos na escola. 

De quatro anos pra cá se observa que, a valorização do estudo é crucial no 

ponto de vista da população. O acesso à escola é facilitado a todos assim como o 
                                                           

8 Vídeo disponibilizado pelo projeto do CEAQ “ Os Senhores da Terra”, referente a TV Maringá. 
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acesso à faculdade, devido à pavimentação e as políticas públicas
9

 referentes ao 

ingresso destes estabelecimentos de ensino. Entretanto, as perspectivas de trabalho 

antigas – agricultura, pecuária, turismo, negócios familiares - não se encontram 

necessariamente extintas. Muitos jovens mesmo se formando e mantendo condições 

de seguir os estudos na faculdade ou manter um emprego na cidade, considerando 

o acesso facilitado com o asfalto, permanecem nos trabalhos relacionados. Uma 

razão apontada pelos jovens entrevistados se refere ao desejo de continuar 

residindo em Mauá.  

A proposta desta monografia é procurar compreender as relações entre a 

identidade do CEAQ e as mudanças no contexto e na estrutura de Visconde de 

Mauá, ou seja: como estas mudanças refletiram e se refletem dentro da escola, 

mapeando as mudanças ocorridas, bem como seus significados na visão dos 

alunos, ex alunos e professores.  

 

2.1 A escola e sua gênese 

Durante o levantamento da história do CEAQ, encontrei dificuldades na 

realização da pesquisa. Uma delas diz respeito ao fato de os poucos registros 

escritos sobre o surgimento da escola estão dispersos. Portanto, foi necessário e 

rico entrevistar moradores a fim de escutar os relatos dos precursores do movimento 

de fundação do CEAQ.  

Além do mais, foi relevante identificar os atores do processo de fundação 

para entrevistá-los. O professor de história do CEAQ, Marcelo, pesquisador acerca 

das  origens da região, indicou dois nomes: Dona Julita e Sr. José Tavares. 

Dona Julita chegou à região com uma missão: ser diretora da escola que 

abarcava as turmas de primeira a quarta série. Ex moradora de Niterói, formada em 

pedagogia e conhecida por moradores da localidade, foi convidada a morar em 

Mauá para exercer sua profissão na primeira escola municipal da região: Escola 

Municipal Francisco Quirino.  

                                                           

9 Programas governamentais: Fies, Prouni, Enem (nome completo do programa e ano de 
inauguração) 
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Da mesma forma, Sr. José Tavares deixou o Rio de Janeiro em busca de um 

recomeço, como ele afirmou: “vim para concertar minha vida em Mauá”. Assim ele 

recomeçou sua vida, construindo sua pousada na vila de Maringá, muito ativo nas 

questões e ações políticas e sociais da região.  

 É importante esclarecer que o CEAQ originou-se da necessidade de 

contar com uma escola mais ampla, como explica o relato de dona Julita:   

Uma escola na região – Escola Municipal Francisco Quirino - não estava 
dando conta de acolher todas as turmas. O espaço físico da escola já não 
estava atendendo as demandas da comunidade. Meu pedido para a 
prefeitura em torno de um novo espaço foi para atender a necessidade da 
turma de 8º ano e do 1° ano que funcionava no turno da noite. Com isso já 
fiz o pedido para o ensino médio também. 

Outra versão sobre o surgimento do CEAQ foi apontada por Sr. José 

Tavares. Segundo ele, não houve um pedido oficial para uma escola em Mauá, mas 

sim um pedido de materiais para que os pais construíssem novas salas para as 

turmas do 8° ano do antigo fundamental e 1° ano do ensino médio. Relatou que este 

pedido em torno dos materiais foi feito em uma reunião entre a prefeitura e 

moradores da região:  

 

Para começar não houve um pedido oficial por escrito de todos os 
moradores, as coisas foram acontecendo. Tudo começou por meio de uma 
reunião em 1991 (a qual não sei qual era o objetivo principal, aconselho a 
você perguntar para o Fernando) entre a prefeitura e os moradores da 
região. Eu estava chegando do Rio e sabendo da reunião me direcionei 
diretamente para lá. Dentre os inúmeros assuntos tratados, um se 
relacionava ao pedido à prefeitura de materiais de construção para a 
construção de salas de aulas na pequena escola que havia na região. A 
demanda de aulas estava crescendo e era necessário oferecer mais séries 
para que todos pudessem continuar os estudos sem ter que se deslocar 
para Resende. Como eu já estava chegando do Rio bem inspirado naquele 
dia, diante desta proposta logo levantei a mão e coloquei quais eram 
realmente as preocupações que os moradores da região tinham em relação 
à escola. Questionei logo: dar material para os pais construírem? Por que 
fundar não outra escola? 

 Confere-se em ambos os relatos uma mesma demanda: espaço físico 

para novas turmas. Além disso, outra questão muito particular da região 

apresentada na descrição da região: o deslocamento dos alunos para os estudos na 

cidade, em sua maioria para Resende, o que nem sempre era acessível a todos. D. 

Julita narra as dificuldades para cursar o ensino médio em Mauá:  

O ensino médio era feito por quem tinha força de vontade, pois tinha uma 
van da prefeitura para levar alguns alunos para estudar em Itatiaia. Meus 
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filhos só continuaram mesmo porque os mandei para Resende. Nisto tive 
que alugar uma casa, às vezes colocar na casa dos outros. Ainda tive que 
pagar os estudos, pois não havia, naquela época, escola pública em 
Resende. O primeiro colégio público de Resende foi o Souza Dantas. 
Quando foi fundado tinha que fazer prova pra entrar. Hoje já está tudo mais 
fácil. 

O termo “casa dos outros” foi usado pela D. Julita em seu relato designando 

a parceria entre as pessoas conhecidas de Mauá, porém nem sempre tão próximas. 

A parceria ocorria na disposição das pessoas para resolver as dificuldades da 

cidade, como no caso do acesso à escola relatado pelos entrevistados.  

É necessário explicar que o pedido em torno da fundação do CEAQ foi 

atendido em razão da proximidade das pessoais do local com os políticos de 

Resende, como ilustra o depoimento de D. Julita:  

As coisas ficaram mais fáceis no pedido da escola primeiro porque seu 
sobrinho Fernando Quirino estava como vereador, e segundo que o 
secretário de educação da cidade era Noel de Carvalho, outro político bem 
conhecido aqui. Assim ficou mais fácil acompanhar mais de perto o pedido 
feito a eles. 

Nesta linha, José Tavares ponderou sobre a proximidade entre os políticos e 

os cidadãos locais: 

Como estava na época do CIEP, o deputado Noel de Carvalho mantinha 
contato com Brizola que tinha um grande interesse pela educação, então 
me senti a vontade de questionar: por que não um CIEP em Mauá? Como já 
conhecia o deputado, me senti a vontade para propor e para a surpresa de 
todos, ele disse: - Ta aí, por que não? Temos que pensar alto mesmo! E 
levou a proposta a sério a partir daí. Fernando Quirino era vereador na 
época, acompanhou esta parte mais de perto depois das reuniões. A 
documentação, as licitações, a concessão do terreno foi por parte da 
prefeitura. No entanto, o responsável pelas obras foi o Estado. Até mesmo o 
acompanhamento das obras quem fez foi Fernando Quirino. 

Após a realização do pedido e das licitações, em 1995, o CEAQ foi 

inaugurado. Dona Julita conta que indicou professora de química Márcia Dias para 

ser diretora do CEAQ. Porém, o que parecia estar tudo certo para o sucesso foi 

surpreendido no dia da inauguração. Neste dia, havia a presença dos agentes da 

prefeitura, da diretora Márcia Dias, dos professores, contudo os pais e os alunos não 

compareceram por algum motivo. Para Sr. Tavares o motivo pode ter sido o bilhete 

entregue aos alunos dizendo que não haveria aula, resultando em um conflito de 

posições, em plena inauguração, entre a direção da escola e a prefeitura.  

Diante do ocorrido, os precursores do movimento de constituição do CEAQ 

ficaram angustiados. Segundo Sr. Tavares, “todos estavam desanimados com a 
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escola, com o sentimento que não iria dar certo”. Não obstante o desânimo, o 

espírito de comunidade falou mais alto, pois os pais não perderam de vista a 

possibilidade de conseguir um mini CIEP para Mauá
10

. A descrição do Sr. Tavares 

mostra a força do sentido do espírito comunitário:  

Para resolver eu e Jussara (mãe de uma aluna) conseguimos que um 
parlamentar Eduardo Meurraz, que posteriormente foi até prefeito de 
Resende, promovesse nosso encontro com a Secretaria de Educação no 
Rio de Janeiro. Nosso objetivo era esclarecer e buscar soluções sobre o 
ocorrido, resolvendo o impasse ou a “briga” entre diretores e prefeituras. 
Nossa proposta era solicitar que a secretária autorizasse a eleição na 
escola para o cargo da direção. Antes simplesmente mandavam uma 
pessoa para o cargo, que muitas vezes não dava certo. Assim, a secretária 
autorizou e fizemos uma eleição para diretor da escola democraticamente 
com urnas, com a presença de todos e que todos podiam votar. Esta prática 
era algo muito novo, e que não ocorria em nenhuma escola. O CEAQ 
nasceu e instaurou novas práticas. As “panelinhas” deixaram de ocorrer um 
pouco. 

 O CEAQ, logo em sua fundação, apresentou uma prática pouco comum nas 

escolas do Rio de Janeiro no que diz respeito à eleição do diretor. As demandas 

locais de Mauá e a forma como o povo se organiza para resolver seus impasses  

influenciou tanto no pedido de formação da escola, como também no processo de 

escola da direção. Neste contexto, Sr. Tavares acrescenta: 

 

Por fim, diante destes pedidos e práticas, quem realizou a inauguração do 

Colégio Estadual Antônio Quirino foi à comunidade! Organizamos tudo: arrumamos 

a data, descolamos salgadinhos e refrigerantes com os donos das vendas, 

chamamos o moço que era fogueteiro morador da Maromba. Convidamos o ex-

deputado Noel de Carvalho que iniciou o trabalho. Então, começou oficialmente o 

trabalho do Colégio Estadual Antônio Quirino em Visconde de Mauá. 

O CEAQ refletiu no processo de sua formação a “cara da comunidade”, 

marcado pela cultura local do distrito. O modo de confraternização e os 

relacionamentos entre as pessoas ocorreram por meio de ações comunitárias. Estas 

ações movimentam inúmeros projetos na escola até hoje, como será ponderado no 

capítulo relacionado ao trabalho da escola atualmente. 

  

                                                           

10 Naquela época, o CIEP foi apelidado de LELÉ. 
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2.2 A chegada dos docentes 

Após a inauguração do CEAQ, todos estavam curiosos em relação à 

chegada dos professores para a região. É importante lembrar que naquela época a 

estrada era de terra, o que tornava muito difícil o acesso ao distrito, além dos poucos 

horários de ônibus ligando Resende X Mauá e Mauá X Resende. Na época era um 

ônibus no período da manhã e um no período da tarde. Ademais, não havia 

concursos públicos, sendo que os professores eram contratados por um 

determinado período. Neste contexto, a contratação dos professores ocorreu 

conforme o relato de Dona Julita: 

Como não havia ainda concurso público na época, eu procurava saber 
através de telefonemas ou boca a boca se havia algum professor disponível 
na região. A maioria dos professores era da região mesmo, escolhíamos a 
partir de suas habilidades. Meu sobrinho fazia engenharia, por exemplo, e 
dava aulas de matemática. A Dilza, que é uma professora da escola até 
hoje, tinha feito jornalismo e dava aula de português. Depois esses 
professores fizeram concurso para permanência. No início eram contratos. 
Só começou a chegar professores “de fora”, quando se iniciou os concursos 
públicos. Em alguns casos os professores ficavam sabendo que havia 
vagas, gostavam de Mauá, e por isso, pediam transferência para trabalhar 
ali.  

Ela também comenta sobre a questão do difícil acesso evidenciada 

anteriormente, gerando muitas desistências de bons professores: 

Os professores que vinham trabalhar aqui na região, vinham preparados 
para morar aqui, pois não havia a facilidade de ir e vir que encontramos 
hoje. Havia um ou dois horários de ônibus, a estrada era de terra, além dos 
problemas físicos desgastantes. Uma professora mesmo na época, a 
Terezinha, professora de português foi embora, pois ficava muito tempo no 
ônibus e deu problema de coluna. A Inês também foi embora por achar 
muito cansativo. Estes problemas eram comuns na época.  

O contexto de difícil acesso é peculiar em muitas escolas rurais no Brasil, 

ressaltando que esta situação foi remediada recentemente. No entanto, muitos 

alunos do CEAQ que residem em estâncias rurais viajam quase três horas para 

chegar à escola. A realidade da escola da zona rural brasileira ainda é precária, 

como mostra a análise da Revista Nova Escola: “Segundo dados da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), apenas 24% dos 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental que dão aula em zonas rurais 

no país têm curso superior.”  



27 

 

Por vezes, professores formados para uma determinada área, acabam 

dando aulas em outro campo afim, como por exemplo: professor de história dando 

aula de Sociologia. Observa-se que a falta de professores especializados foi um 

fator comum na história do CEAQ, devido às circunstâncias adversas de acesso na 

região. Nos últimos quatro anos, verifica-se que a permanência e a frequência dos 

docentes na escola foram alteradas, já que entre as mudanças estruturais que a 

região recebeu, uma delas foi o asfalto que liga a cidade de Resende a Visconde de 

Mauá.  



28 

 

3 A IDENTIDADE DO CEAQ HOJE 

No presente, o CEAQ abarca turmas do sexto ano do ensino fundamental 

até turmas do terceiro ano do ensino médio. Atualmente, em termos estruturais o 

colégio possui uma quadra de esportes com um palco onde os eventos do colégio - 

festival de talentos, formaturas, teatros - acontecem. Ao lado se encontra a 

secretaria, direção, sala dos professores. Há uma biblioteca, mas não tenho um 

conhecimento prévio de seu acervo, como também há laboratório de química e de 

informática. Não há cantina dentro do colégio, mas um trailer do lado de fora da 

escola. 

Como foi exposto no capítulo anterior, a região de Visconde de Mauá é 

composta por dois estados, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e três municípios, 

Resende- RJ, Itatiaia RJ e Bocaina de Minas MG. Esta divisão é refletida na escola 

pelo fato da escola estar localizada no município de Resende RJ, mas receber 

alunos dos demais municípios (Itatiaia - Rj e Bocaina de Minas - MG), já que esta é 

a única escola que oferece o Ensino Médio na comunidade.  

A permanência destes alunos moradores dos três municípios na escola se 

torna possível a partir de convênios e negociações com as prefeituras. A maioria dos 

funcionários, entre eles inspetores, merendeiras, faxineiras, exceto os professores, 

são de empresas terceirizadas vinculadas às prefeituras, havendo somente dois 

funcionários concursados pelo Estado na escola. Outra atitude que corresponde à 

permanência dos alunos de outros municípios na escola, é a garantia do transporte 

escolar cedido pelas prefeituras, pois como se trata de uma área rural as distâncias 

entre os vales até a escola são longas, podendo durar até duas horas de viajem. 

O acesso à escola resgata traços bem particulares de uma localidade rural. 

Alguns estudantes, por exemplo, tem que caminhar uma parte para pegar o 

transporte escolar, e para isso devem consequentemente acordar mais cedo para 

garantir o estudo diário. Além disso, a chegada ao estabelecimento de ensino nem 

sempre é certa diariamente, pois em alguns dias acontece do ônibus quebrar, ou de 

não passar em trechos em que as estradas não são asfaltadas, como a diretora 

adjunta Raquel, expõe a seguir:  
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Quando chove, muitos ônibus não vão, pois a estrada é de terra, faz barro e 
a condução não passa. As vezes os ônibus quebram e não há outro para 
substituir, é um fato levado em conta todo ano no colégio para que os 
alunos não sejam totalmente prejudicados. 

 

A escola em muitos sentidos parece manter uma preocupação com as 

particularidades que a região de Visconde de Mauá contém. Os professores além de 

levar em conta a questão do transporte exposta acima, mostram preocupações 

relacionadas a outros assuntos que envolvem a escola e a comunidade em que os 

alunos vivem.  

Outra particularidade presente neste contexto escolar é o fato da maioria dos 

alunos trabalhar nos fins de semana - em restaurantes, pousadas, agência de 

passeios, lojas, etc. -. A ocorrência desta prática deve-se a características 

econômicas da região, já que Visconde de Mauá tem como principal atividade 

econômica o turismo local. Além do turismo como atividade econômica local, a 

pecuária também “interfere” em certo ponto na rotina escolar de alguns estudantes 

do CEAQ; alguns alunos exercem todos os dias trabalhos ligados a agropecuária 

(fazendo a ordenha das vacas), no período da madrugada, antes mesmo e de irem 

para a escola no turno da manhã. 

 Ao considerar estas características da realidade dos jovens de Visconde de 

Mauá ligadas à escola e as práticas desta região rural - dentre elas a distância de 

moradia dos jovens e as ocupações que estes adolescentes possuem em sua rotina 

-, Profª Raquel – diretora adjunta - explica que a escola tenta olhar para estas 

singularidades relacionadas à vida dos estudantes do CEAQ por meio de múltiplas 

ações, como a organização do horário, as intervenções no currículo escolar e 

investimentos em grandes projetos.  

Em relação à organização dos horários, Profª Raquel se refere aos horários 

das refeições. A verba que o Estado disponibiliza para as refeições é curta, o que 

possibilita apenas uma refeição durante os turnos. Assim sendo, considerando o fato 

de que os alunos saem de casa muito cedo - alguns às quatro e trinta da manhã -, 

às dez horas da manhã no horário do recreio, já é servido o almoço. Este horário 

não fica tão tarde para quem não comeu nada desde as cinco da manhã, dando 

possibilidade deste aluno permanecer bem durante o turno na escola. 
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No que diz respeito ao currículo Profª Raquel conta que a escola sempre 

teve iniciativas a fim de vincular as questões que são designadas pelo currículo 

mínimo com o cotidiano e as necessidades do aluno deste meio rural. Para isto, os 

professores geralmente desenvolviam projetos interdisciplinares em torno de 

questões da região ou de temas específicos.  

No ano de 2015, por exemplo, houve a semana da linguagem, em que além 

dos professores de português desenvolverem seus trabalhos, foram organizadas 

também diversas oficinas juntamente com o projeto do governo “mais educação”
11

. A 

diversidade foi demonstrar aos alunos de modo em que a linguagem pode se 

expressar na vida cotidiana, como: linguagem corporal por meio de teatro e 

malabares; linguagem formal e informal por meio dos trabalhos com os professores 

de português; linguagem que é passada por meio da música com a oficina de 

percussão; e linguagem por meio de aparelhos eletrônicos, etc.  

 

 

Figura 2: Exposição da “ Semana da linguagem”. Composta por objetos que expressam algum 

tipo de informação juntamente com cartazes informativos ao fundo. 

Fonte: CEAQ. 

                                                           

11 O “Mais Educação” é um Projeto do Governo do Rio de Janeiro com o objetivo de adaptar os 
jovens ao ensino integral.  
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Entretanto, nestes últimos quatro anos os professores tiveram que se 

habituar ao um novo modo de execução destas práticas inovadoras que a escola 

oferece, pois a como ressaltou Profª Raquel: “os projetos hoje não dependem mais 

somente do corpo docente da escola para sua concretização”. Com a realização da 

obra “Estrada Parque”, ou seja, a pavimentação do trecho que liga Resende RJ à 

Visconde de Mauá houve mudanças significativas na dinâmica social da região
12

, e 

consequentemente reflexos notáveis na dinâmica escolar, principalmente ligada à 

questão do currículo.  

Por conta desta pavimentação, a supervisão do Estado tem ficado intensiva 

a partir de visitas constantes de supervisores regionais e supervisores de projetos, 

que verificam a aplicabilidade do currículo mínimo do Estado na escola. Estas visitas 

constantes, segundo os professores, dificulta a aplicabilidade de projetos 

interdisciplinares ligados à realidade dos alunos de maneira espontânea, ou seja, 

hoje todas as atividades devem ser sistematizadas com antecedência para validar a 

aprovação dos órgãos estatais. 

Diante deste fato, a diretora nos exemplifica com uma atividade que foi 

desenvolvida com o grêmio estudantil da escola, alguns pais, e professores, 

chamada “A escola é nossa”, porém apelidada pelos alunos como “mutirão”. Devido 

à depredação, e desvalorização do espaço escolar pelos alunos, foi organizado esta 

atividade do “mutirão” para uma pequena reforma do colégio. Esta prática abrangia 

ações como: a pintura das salas com a cor que foi votada por todos os alunos, a 

pintura do muro com desenhos, frases, nomes os quais identificavam, e a pintura 

das linhas da quadra. O objetivo deste exercício era mostrar aos alunos que quem 

faz a escola são eles, e, como estudantes sustentam esta instituição na sociedade. 

Para a execução desta atividade era necessário a “perda” de dois dias de aula, que 

foi pedido pela diretora geral Glória para a direção da Supervisão Estatal via e-mail e 

assim este pedido foi concedido ao colégio. Porém, justamente no dia da tarefa do 

“mutirão” uma supervisora do Estado chegou de surpresa questionando o porquê da 

                                                           

12 A partir da chegada do asfalto no distrito, houve facilidades de locomoção dos professores até o 
CEAQ. Além disso, os moradores de Mauá mantém mais contato com o meio urbano a partir da 
flexibilização dos horários de ônibus até a cidade, assim como houve o aumento de turistas frente 
as facilidades de acesso.   
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não realização da aula naquele dia, dizendo não ter recebido nenhum contato para a 

realização da tarefa. Logo, foi mostrado o e-mail com o pedido acatado pela 

supervisão escolar do Estado, ou seja, na fala da diretora adjunta: “para exercermos 

nossas atividades alternativas temos que pisar em ovos”.  

Ademais, a diretora Raquel relata que essas supervisões estão ligadas à 

órgãos regionais, não se tratam mais de reuniões locais as quais envolviam as 

escolas de uma cidade - no caso seria a cidade de Resende- , mas de reuniões 

regionais, abarcando desde a cidade de Angra dos Reis até a própria região. Profª 

Raquel coloca esta prática como uma dificuldade ainda maior considerando o olhar 

do Estado sobre as escolas atualmente: “O Estado se preocupa com a colocação 

geral, porém não se dá conta que no geral todas as localidades estão juntas, isto é, 

melhorando todos os locais separadamente e mais atentamente, evidentemente 

melhorará ao nível macro da educação.” 

Nesta fala da profª Raquel é possível identificar a necessidade da 

supervisão educacional observar às peculiaridades de cada instituição de ensino no 

município por meio das reuniões locais supracitadas. Esta exigência deve-se a 

preocupação que o CEAQ sempre teve em relação ao sentido que o conteúdo tem 

na vida dos alunos, pois o corpo docente parece dotado de um cuidado especial 

com a singularidade dos estudantes do CEAQ, considerando as práticas sociais que 

estes jovens exercem na região.  

Assim também, é possível observar este cuidado ao analisar fotos antigas 

da escola, já que nelas ficam perceptíveis a gama de iniciativas referente a projetos 

vinculados aos interesses e ao modo de vida dos alunos
13

. 

 

 

                                                           

13 Estes projetos se vinculam a práticas culturais da região como atividades com temáticas 
ambientais, relacionada à cultura hippie, aos gostos musicais dos alunos, etc. Cabe ressaltar que 
as fotos foram disponibilizadas pelos arquivos do CEAQ.  
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Figura 3: Trabalho de campo nos arredores da escola. 

Fonte: Arquivos do CEAQ. 

 

Figura 4: Atividades alternativas. Foto a esquerda de um trabalho de campo realizado a fim de 

verificar o abastecimento de água da região. A direita na parte superior atividade cultural com 

instrumentos e na parte inferior um trabalho em grupo na sala de aula. 

Fonte: Arquivos do CEAQ. 
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Figura 5: Característica humanizadora da escola. Foto da esquerda e da parte inferior direita 

uma atividade de limpeza e de pintura do CEAQ. A fotografia da parte superior direita 

representa outro trabalho de campo realizado. 

Fonte: Arquivos CEAQ. 

 

Figura 6: Atividades desenvolvidas a partir do interesse dos alunos. A imagem do lado 

superior esquerdo e a do lado direito representam uma atividade de pintura da escola, A 
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fotografia da parte inferior da esquerda representa um desfile de Haloween apresentado por 

alunas que gostavam do dia das bruxas. 

Fonte: Arquivos do CEAQ. 

 

Figura 7: Olimpíadas. 

Fonte: Arquivos do CEAQ.  

A escola possuindo esta característica humanizadora entre o conteúdo e o 

aluno, tendo que ao mesmo tempo lidar com os novos problemas da recente 

“urbanização”, no caso a supervisão do Estado, apresenta como arma a 

implementação de projetos alternativos. Estes visam driblar, na medida do possível, 

estas metas estatais, consolidando esta conexão empática entre o conteúdo e aluno 

do CEAQ ainda mais relevante na vida deste jovem rural. Dentre os projetos os que 

mais se destacam no ano de 2014 e 2015 foram o tradicional Projeto Peer Leader, o 

Projeto da Horta Agroecológica, e o Projeto implementado pelo Estado “Mais 

Educação”.                                                                                                                    

 O projeto Peer Leader expressa seu significado por meio da tradução de suas 

palavras: “jovens na liderança”, sendo desenvolvido a nível internacional. Este 

projeto tem o intuito de desenvolver os interesses dos alunos por meio de oficinas 
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que acontecem em seu contra turno. É oferecido oficinas de reaproveitamento de 

materiais recicláveis, oficinas de pesquisa sobre acontecimentos no Brasil e no 

mundo, oficinas de percussão de música, oficinas de esculturas em madeiras, as 

quais são desenvolvidas no colégio. Assim sendo, os trabalhos realizados são 

apresentadas e concretizadas por meio de intercâmbio com outros países, com a 

finalidade de mostrar, discutir e procurar soluções para sua realidade social e 

cultural.  

Além disso, o projeto tem como objetivo salientar as trocas de cultura que 

ocorrem entre os estudantes de países diferentes. É interessante destacar que esta 

troca de cultura vai além das apresentações dos trabalhos realizados pelos alunos 

de diferentes países, uma vez que tanto os estudantes do CEAQ quanto os 

estudantes de outros países quando fazem o intercâmbio ficam na casa dos alunos 

do país que recebe os intercambistas. Os jovens que vem da Alemanha para Mauá, 

os alunos do CEAQ que acolhem estes intercambistas em sua casa, tratando-se 

então de uma troca de culturas na própria vida cotidiana destes adolescentes. A 

princípio o projeto envolvia somente a Alemanha como país de intercâmbio. Depois 

entrou a África do Sul, e recentemente a Bósnia e a Tunísia. Participa deste projeto 

qualquer aluno que tiver interesse e que tenha disponibilidade para frequentar as 

oficinas em um dia da semana em seu contra turno. Para realizar o intercâmbio se 

passa por um processo seletivo organizado pela docente responsável do projeto, 

profª Léa Caban. 
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Figura 8: Projeto Peer Leader. Apresentação ano 2004. 

Fonte: Arquivos CEAQ. 

Apresentação Projeto Peer Leader - Intercâmbio Alemanha para o Brasil 

2004.Foto fornecida pelos arquivos da escola.                                                                                                                                    

 Outro projeto recentemente desenvolvido é Horta Agroecológica, realizado em 

parceria com o Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA com alunos e docentes 

do colégio. A atividade fundamentou-se por meio da prática dos estudantes, 

funcionários da escola e dos docentes em cuidar e ajudar a restabelecer a horta da 

escola. Neste projeto foi desenvolvido um sistema de compostagem
14

 de alimentos, 

a fim de reutilizar os restos de alimentos da escola como adubo para a manutenção 

da própria horta. O projeto é de responsabilidade do INEA, mas está em andamento 

para que a escola se responsabilize por sua manutenção após a reestruturação da 

horta. Os alunos foram atores principais neste na medida em que plantaram, 

estudaram, informaram a escola sobre as qualidades da horta e da atividade e 

                                                           

14 Compostagem  trata-se de um “conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de 
materiais orgânicos”. (http://goo.glesafe.com/?q=compostagem)  

 

http://goo.glesafe.com/?q=compostagem
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orientaram as funcionárias da cozinha a separarem o lixo orgânico e a colher as 

verduras para a merenda. Acima de tudo, eles aprenderam conteúdos do currículo 

com esta prática. A escola recebeu constantes visitas no ano de 2015, 

principalmente de outras escolas rurais com a proposta de aplicabilidade em outras 

instituições de ensino também. 

 

 

Figura 9: Projeto Horta Agroecológica. Alunas fazendo a colheita das verduras, 18/09/2014. 

Fonte: Página do Facebook do CEAQ
15

 

As atividades do projeto Mais Educação também colaboram com este 

processo de “drible” do currículo mínimo. Trata-se de um projeto do governo em 

iniciação, que oferece oficinas de música, dança, percussão e esporte. Sua a 

proposta busca uma adaptação dos alunos o dia todo na escola para futuramente 

oferecer uma educação integral obrigatória. Assim, a escola conciliando o tempo 

cedido pelo estado para o Programa Mais Educação, possibilitando que os docentes 

integrem esta atividade às questões culturais e regionais, como atividades com 

pernas de pau, malabares, percussão, desenhos, entre outras. A partir destas 

                                                           

15 Disponível em < https://www.facebook.com/groups/ceantonioquirino/?fref=ts >, acesso em 

09/03/2015. 
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atividades a escola parece estar traçando oficinas voltadas aos temas culturais da 

região e do país. Ademais, os trabalhos deste projeto foram apresentados nas ruas 

da Vila de Mauá, como o “Bloco do CEAQ”, que uniu a oficina de pernas de pau e a 

oficina de percussão para uma apresentação aberta a comunidade. 

 

 

Figura 10: Cortejo do Mais Educação CEAQ. Oficinas de Percussão e Pernas de Pau chegando 

de uma apresentação na Vila de Mauá. 

Fonte: Página do Facebook do CEAQ
 16

  

A execução destes ótimos projetos apresentados com o intuito de propor 

atividades educacionais não somente para fins fechados como o vestibular, mas sim 

para a vida dos estudantes do CEAQ e a dinâmica escolar parece ter um ótimo 

funcionamento. No entanto, não foi isso que a Profª Raquel e um ex aluno 

participante dos projetos, e hoje professor de percussão Gabriel Hardiman, contaram 

em suas entrevistas. Os dois enfatizaram um mesmo problema presente na escola: 

a diminuição da participação dos alunos comparada há anos anteriores nos projetos 

do CEAQ. No projeto Peer Leader, por exemplo, “inicialmente teria de cem a 

cinquenta alunos, hoje conta com no máximo vinte. As atividades foram mudadas, 

porém mesmo assim a defasagem foi grande”, posição de Gabriel Hardiman. 

Até mesmo alguns alunos percebem esta característica referente à evasão 

de participação nas atividades que a escola propõe. Outro evento que sofre de certo 
                                                           

16 Iden referência 15. 
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modo evasão dos alunos é a Olimpíada escolar. A olimpíada sempre se designou 

como um evento de tradição na escola, no qual os alunos se cobrem de expectativas 

e se preparam fielmente para uma semana de atividades olímpicas tanto 

relacionadas aos esportes (futsal, futebol, vôlei, atletismo, etc.), quanto relacionadas 

à gincana (desafios pautados em atividades culturais, como danças, teatros, 

apresentações de paródias, etc.). É possível notar esta relevância das olimpíadas na 

escola tanto pelos relatos de histórias dos alunos sobre os acontecimentos ocorridos  

na semana do evento, quanto pelas fotos antigas da escola, as quais mostram por 

meio de inúmeros momentos dos jogos a importância da concretização desta prática 

para os alunos do CEAQ. Contudo, em dois anos consecutivos, 2013 e 2014, a 

participação dos alunos neste evento foi pequena, chegando ao ponto dos 

professores oferecerem apenas de dois a três dias de olimpíadas pela a falta de 

participação dos estudantes no evento. Ademais, quando cheguei para a pesquisa 

ouvi comentários entre os alunos: “esse colégio está morto ou as olimpíadas não 

são as mesmas”. 

Frente a estes problemas de poucos vínculos ou resistência dos alunos em 

relação às ações que o CEAQ propõe, indagações passam entre os professores, 

pais e ex alunos desta instituição escolar sobre os motivos deste frágil envolvimento 

dos estudantes nestas ações.  

Segundo Profª Raquel, os professores discutiam nas reuniões que o motivo 

principal poderia estar relacionado às mudanças estruturais e tecnológicas que a 

região de Visconde de Mauá sofreu nos últimos anos. Juntamente com a 

pavimentação da Serra, outras mudanças ocorreram no tange ao acesso a 

tecnologia na localidade. O acesso à internet, por exemplo, foi uma das questões 

centrais tratadas como hipótese pelos professores, uma vez que o jovem rural tem 

mais facilidade de acesso à internet por meio de uma rede pública de Wi-Fi  

instalada aos arredores da escola, na Vila de Mauá. Além disso, a internet a cabo 

também se instaurou na região como uma alternativa mais rápida e barata abrindo 

possibilidades dos jovens estarem conectados em suas casas também. 

Desta forma, a escola parece estar passando por um processo de “crise de 

identidade”, pois a partir da influência de fatores globalizantes este aluno rural 

parece ter mudado seu comportamento neste meio social, assim como a região 

também tem ressignificado suas características de ruralidade. Diante deste contexto 
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o próximo tópico caracteriza essa crise de identidade e as formas que o CEAQ adota 

para lidar com o processo de modernização na região de Visconde de Mauá e a 

ressiginificação das múltiplas identidades. 

 

3.1 Discussão conceitual: identidade, globalização e pós modernidade 

A definição do termo "moderno" diz respeito a ideia de mudança, de 

transformação, de processo, de algo novo. No dicionário de filosofia de Japiassú, o 

termo moderno aparece como o "que se opõe ao clássico, tradicional", assim como 

ligado a ideia "de progresso, de ruptura com o passado". (JAPIASSU, 1996, p. 185) 

Vale colocar que uma mudança não é um processo simples, pois engendra sutis 

alterações objetivas e subjetivas. 

A caracterização do processo de modernização nesta monografia 

fundamenta-se nas análises de Anthony Giddens sobre modernidade, nas reflexões 

de Stuart Hall relativas aos conceitos de globalização e identidade,  e por fim, as 

discussões de Zygmunt Bauman acerca do processo de identidade.  Ademais ao 

longo deste tópico será feito uma correlação entre a contribuição destes autores e  

problemática do CEAQ.  

Giddens em sua obra “As consequências da modernidade” traça um 

panorama a fim de destacar que a modernidade não “é uma adoção do novo por si 

só, mas a suposição da reflexibilidade indiscriminada - que, é claro, inclui a reflexão 

sobre a natureza da própria reflexão” (GIDDENS, 1991, p. 46). A partir desta 

colocação o autor evidencia que o processo de modernidade trata-se de um sistema 

de novas reflexões acerca das questões do meio social, ressaltando que 

modernidade não se reduz somente a adoção de novos recursos, mas sim de como 

estes recursos são pensados e refletidos pelos agentes sociais.  

A mudança na concepção de tempo e espaço, por exemplo, na modernidade 

começou a ser pensada de outra forma pelas pessoas. A partir da adesão de novos 

recursos tecnológicos de comunicação as variáveis tempo e espaço encontram-se 

separadas, porém estas andavam juntas ao longo da história. No pensamento 

sociológico moderno, esta concepção se torna relevante pela possibilidade das 

pessoas utilizarem e refletirem estes novos recursos contemporâneos em suas 
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vidas, ou seja, o impacto que este movimento “progressista” gera na sociedade. Esta 

fragmentação da relação tempo e espaço é perceptível no CEAQ pelo fato de ações 

tradicionais locais estarem sendo menos destacadas quando comparadas às 

inovações da internet. 

Outra conotação a respeito dos acontecimentos dados na era moderna é 

salientada por Stuart Hall. Segundo Hall, as sociedades ditas globalizadas e pós-

moderna são “sociedades de mudança constante, rápida e permanente” (2006, 

p.14), onde os ritmos e os alcances das mudanças impactam e interconectam 

distintas partes do mundo. Assim sendo, pode-se considerar que a mudança na 

concepção de tempo é ressignificada frente a estas novas configurações sociais 

modernas, sublinhadas por Giddens e Hall. Neste ponto que os autores Stuart Hall e 

Zygmund Bauman desenvolvem seu estudo acerca do fenômeno da globalização 

correlacionado com uma discussão cada vez mais presente atualmente no campo 

das Ciências Sociais: a questão da identidade. A passagem selecionada evidencia 

esta discussão: 

É realmente um dilema e um desafio para a sociologia – se você se lembrar 
de que, há apenas algumas décadas, a “identidade” não estava nem de 
perto do centro do nosso debate, permanecendo unicamente um objeto de 
meditação filosófica. Atualmente, no entanto, a “identidade” é o “papo do 
momento”, um assunto de extrema importância e em evidência. Esse súbito 
fascínio pela identidade, e não ela mesma, é que atrairia a atenção dos 
clássicos da sociologia, caso tivessem vivido o suficiente para confrontá-lo. 
[...] você só tende a perceber as coisas e colocá-las no foco do seu olhar 
perscrutador e de sua contemplação quando elas se desvanecem, 
fracassam, começam a se comportar estranhamente ou o decepcionam de 
alguma forma. (BAUMAN 2005, p22-23)  

 A partir desta citação de Bauman, percebe-se que o autor estabelece a 

discussão acerca da identidade como o “papo do momento”, ou seja, por alguma 

razão é uma questão que se destaca nos estudos sociológicos. Além do mais, 

Bauman diz que as razões para o interesse nesta questão se dá quando esta passa 

a se designar como um problema perante a sociedade como exprime Hall ao fazer 

uma conexão das identidades com a globalização.  

 Hall enfatiza que a globalização se caracteriza como um processo de 

integração do mundo moderno através dos meios de comunicação de massa. Esta 

definição rompe com a ideia de que a identidade do indivíduo está ligada ao local, a 

sua tradição, já que esta pode ser substituída pelas novas tecnologias de diálogo.  
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Em consequência disto, nota-se que a identidade perpassa vários espaços 

sociais, sendo muitas vezes reconstruídas ou modificadas, levando o autor a pensar 

sobre um conflito de pertencimento recorrente na sociedade pós moderna, do tipo 

que indaga: e agora, pertenço ao global ou ao local? Ou aos dois? As identidades 

perdem suas características fixas e adquirem características flutuantes. 

É neste sentido que a globalização tem reflexos diretos na identidade do 

CEAQ, na ideia de pertencimento. Supõe-se que a escola considere as múltiplas 

práticas sociais e características da cultura local e dos seus discentes. A escola 

parece ter que respeitar e considerar por meio de suas práticas múltiplas 

características sociais distintas a fim de acessar seus alunos. Por exemplo, para 

contemplar a realidade vigente o colégio deve lidar com identidades locais e  rurais 

já que o colégio se fixa em uma área rural e que valorizam a tradição local. Assim 

também deve considerar características globais como identidades modernizadas já 

que os alunos mantém contato com as novas redes de comunicação ou identidades 

conectadas pelas redes sociais.  

Há um impacto global nas ações tradicionais da escola, como seus projetos, 

à guisa de exemplo, gerado por meio das inovações de comunicação que o distrito 

recebeu. Este caso leva o CEAQ a uma multiplicidade de identidades flutuantes 

correlacionadas às escolhas de como trabalhar esta dicotomia: local e global. Então, 

ao considerar este contexto a questão que impera é: como constituir uma unidade 

entre o local e o global? A resposta para esta indagação é visível nesta passagem 

selecionada de Hall: 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens das mídias 
e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 
identidades se tornam desvinculadas - desalojadas - de tempos, lugares, 
histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente. ( Stuart Hall, 
2006. p.75). 

Esta ideia das identidades flutuarem livremente parece ser benéfica ao 

homem e às instituições na medida em que estes podem se apropriar de qualquer 

uma delas na vida social. Porém, o autor sublinha que esta característica 

potencializa o conflito entre os valores da pós-modernidade no processo de 

construção da identidade. Tal conflito se refere ao fato de que o indivíduo ao se 

deparar com a homogenização global das identidades, ou seja, identidades iguais - 

grupos iguais, estilos iguais - em várias partes do mundo, se depara ao mesmo 
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tempo com um estímulo em prol da diferença, ou da afirmação de alguns grupos ou 

locais que a globalização não alcançou por inteiro. 

A busca pela identidade no CEAQ se sustenta no desafio de manter sua 

peculiaridade em meio ao global. Diante disto, há um obstáculo a ser superado, pois 

diante da fragilidade das relações com o outro, da flexibilidade do trabalho e da 

grande insegurança que o mundo moderno nos traz, o ato de construir algo 

duradouro e significativo fica cada vez mais difícil. Nesta lógica que o CEAQ parece 

sofrer uma “crise de identidade”, pois anterior ao fácil acesso à região - por meio do 

asfalto - e do fácil acesso as tecnologias por parte da população, tanto a escola 

quanto os alunos eram detentores de mais autonomia sobre os acontecimentos da 

instituição, como salienta a profª Léa Caban: 

Nós éramos uma escola na serra, afastada, fazíamos nossos projetos e 
tínhamos autonomia sobre eles. E hoje, isso se mudou, nós estamos sendo 
cada vez mais vistos, e, quanto mais vistos menos autonomia, assim, a 
execução de projetos fica mais difícil hoje de modo geral. 

Quando a professora lamenta a falta de autonomia que tem a partir do 

momento em que a escola passa a ser “mais vista” e que antes se designava como 

uma “escola afastada da serra”, fica claro o conflito ilustrado por Bauman e Hall em 

torno das identidades flutuantes no entorno do CEAQ. Esta instituição não constitui 

uma escola estritamente rural com sua autonomia própria e nem uma escola com 

parâmetros urbanos orientados por órgãos do Estado. 

Este fato das identidades estarem flutuando neste novo cenário se dá devido 

à região de Visconde de Mauá, e logo, o CEAQ, não estarem mais somente 

caracterizados por níveis locais, mas em níveis regionais, nacionais e até mundiais 

(por meio do turismo e do projeto de intercâmbio da escola). Logo, diante de um 

atravessamento de valores, de afetividades e de novidades “estar em movimento 

não é mais uma escolha: agora se tornou um requisito indispensável.” (BAUMAN, 

2005) 

Estar em movimento em uma região portadora de uma cultura tranquila, e 

que é acostumada a trabalhar em seu tempo configura uma crise de modelos 

identitários acima dos agentes sociais envolvidos. Agentes sociais estes que podem 

ser identificados: pelas novas informações e as novas demandas versus os valores 

e tradições locais. Com este combate sutil o CEAQ é colocado sob uma crise de 

identidade cotidiana.  
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Na verdade, o tema da identidade passou a ter um olhar mais apurado nas 

Ciências Sociais, quando esta crise de paradigmas identitários relacionada 

principalmente à questão do pertencimento começa a permear como consequência 

dos processos globalizantes. Roberto Cardoso de Oliveira salienta, em seu trabalho 

apresentado na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 

Sociais - ANPOCS, que para se estudar as identidades sociais ligadas a Nós, se faz 

necessário considerar as identidades em crises antagônicas para assim “penetrar no 

fenômeno sem construirmos um foco estratégico para sua elucidação”. (2000, p. 8).  

Ao partir desta colocação, Oliveira se volta para o estudo dos grupos sociais 

em suas particularidades procurando identificar e interpretar a crise designada 

nestes meios sociais. No momento em que é percebida necessidade de movimentar-

se frente aos novos modos de conduta dos agentes do CEAQ pode-se constatar 

que, como coloca Roberto Cardoso, a identidade não se trata de algo estático no 

meio social, mas de algo que é construído a partir de seus descaminhos entre as 

culturas. 

Em uma exposição do autor José Madureira Pinto estes descaminhos entre 

as culturas são ilustrados por meio de uma situação da era global que abrange  o 

conflito vivenciado pelo CEAQ em relação à identidade, como mostra esta 

passagem: 

O acréscimo de mobilidade espacial e a internacionalização da indústria 
cultural fazem com que a afirmação das identidades locais seja sempre, e 
cada vez mais, a projeção de identidades alheias (ou, talvez, melhor, a 
projeção de manifestações, precariamente legitimadas, de identidades 
alheias), esbatendo-se sensivelmente, neste plano, as fronteiras entre local, 
regional e internacional. (PINTO, 1991, p. 220) 

 As fronteiras entre o local, regional e internacional instaura um 

processo de projeção de identidades alheias, como indica Pinto, logo, a quantidade 

de características que são incorporadas na construção da identidade social do 

CEAQ são atualmente ligadas à lugares distintos.  

Tendo em vista esta conjuntura, a instituição escolar se situa em uma crise 

de identidade pelo fato desta estar “desplazada”, ou seja, deslocada, pois não pode 

se identificar mais sob uma característica social ou outra, na medida em que estas 

se mesclam nas práticas cotidianas dos agentes sociais. (OLIVEIRA, p.11) 

Nesta linha de pensamento sobre a escolha da escola entre um traço social 

ou outro considerando os diversos universos sociais disponíveis para a construção 
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de sua identidade social, Peter Berger e Thomas Luckmann em sua obra “A 

construção social da realidade” trabalham esta questão a partir do desenvolvimento 

do conceito interiorização:  

Podemos definir a interiorização como a experiência inaugural de 
apropriação do mundo social por cada indivíduo particular, num exercício 
contínuo de dotação de sentido. É a partir da interiorização que os 
indivíduos passam a conferir, progressivamente, significados socialmente 
compartilhados às ações que observam a seu redor. (CASTRO e O’ 
DONNEL, 2015,p. 79) 

Segundo Berger e Luckmann, se a interiorização permite a análise dos 

significados produzidos socialmente de maneira individual e subjetiva por meio das 

ações que são incorporadas pelos indivíduos, cabe verificar como os integrantes - 

alunos e professores - estão absorvendo ou demonstrando as “novas” e as “velhas” 

representações que se dão na instituição escolar. Dado que a identidade na linha 

destes autores trata-se de uma construção social por via das atitudes cotidianas de 

um dado lugar, o estudo do impasse identitário do CEAQ se vincula práticas 

cotidianas tanto desta instituição como também da região de convívio dos 

integrantes desta, no caso Visconde de Mauá.  

A identidade social é construída a partir da trajetória das práticas cotidianas 

dos agentes sociais. Esta importância é retratada também pelo autor Roger Chartier 

que enfatiza em seu artigo “O mundo como representação” a importância de uma 

pesquisa levar em conta as representações que as práticas sociais têm para os 

indivíduos que as executam. Assim também, considerar os valores imputados nestas 

práticas e como são ressaltados neste contexto social constituem elementos 

metodológicos fundamentais para captar o modo como o grupo – alunos, ex-alunos 

e docentes, percebe a crise identitária no CEAQ. O próximo tópico apresenta esta 

análise a partir das opiniões dos entrevistados.  

. 

3.2 A “crise de identidade do CEAQ” à luz das narrativas dos atores 

escolares. 

O termo crise, segundo o Dicionário de Filosofia, designa escolha, seleção e 

decisão (JAPIASSU, 1996, p.59), origina-se do vocábulo grego “krisis”. Esta 
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definição de crise oferece ao CEAQ alternativas que permitam um processo de 

assimilação e ressignificação das múltiplas identidades culturais presentes na região 

de Visconde de Mauá.  

Nesta perspectiva a crise possibilita uma escolha entre os novos modelos de 

socialização que permeiam a vida dos alunos por meio da internet e as práticas 

tradicionais da localidade que também estão no cotidiano do estudante por meio de 

seus familiares. 

Nos relatos das docentes Lea e Raquel ficaram perceptíveis que os 

docentes do CEAQ decidiram resgatar o interesse dos alunos nos projetos, não 

permitindo que a fragmentação identitária “afete” as práticas do colégio de uma 

forma tão “natural” e sutil. Assim é interessante propor as seguintes reflexões: Como 

“resgatar” a identidade do colégio? Ela está perdida? A solução é recuperar o CEAQ 

de antes? Como lidar com esta questão da identidade diante das mudanças sociais 

e desta dicotomia rural x urbano? 

A partir dos relatos dos estudantes foi identificar que o interesse não está tão 

perdido nas inovações tecnológicas que a região recebeu. Apesar dos alunos 

reconhecerem que a internet, por exemplo, tenha mudado sua rotina salientam o 

gosto por práticas vinculadas à tradição local. No que diz respeito a pergunta “qual é 

a atividade que você mais gosta de fazer em Mauá”, existe uma semelhança entre 

as falas dos alunos e dos ex-alunos do CEAQ que tiveram pouco contato com as 

novas tecnologias:  

“O que mais gosto de fazer é nadar e ter contato com a natureza” (aluna 2º 
ano ensino médio) 

“O que mais gosto de fazer com certeza é nadar!” (aluna 1º ano ensino 
médio)  

“Ah, as cachoeiras! Aqui o que mais gosto é tomar um banho de rio nas 
cachoeiras perfeitas” (aluna 3º ano ensino médio) 

“Eu gosto de caminhar em meio a natureza, coisa que na cidade é mais 
difícil” ( ex aluno de 24 anos) 

“ Eu gosto do meu trabalho aqui pois conheço todo mundo, e claro, amo os 
banhos de rio e o contato com a natureza” (ex aluna de 40 anos) 

“Eu gostava muito de jogar bola com minhas amigas da escola e claro ir 
para as cachoeiras nas tardes de sol” (ex aluna de 21 anos) 
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Nas falas acerca dos gostos dos entrevistados confere-se uma valorização 

das reservas naturais que a região possui e não atividades ligadas à internet. 

Talvez, se fosse perguntado a todos os alunos da escola um o outro optaria por 

jogar vídeo game, por exemplo. Porém, a partir das postagens de muitos alunos na 

rede social como facebook, observa-se que a maioria de discentes zela pela 

localidade exaltando as belezas naturais da região. 

Mesmo mantendo esta valorização na natureza, os alunos, os ex-alunos e 

os docentes admitem que a internet mudou, de certo modo, a rotina no local. Na 

opinião de uma aluna do 3º ano, sua rotina foi impactada com a chegada da internet:  

A internet é um vício né? Seja aqui ou em qualquer outro lugar. Na minha 
rotina mudou bastante até pelas distâncias que temos aqui em Mauá. Não 
temos caixa eletrônico, por exemplo, e hoje consigo acessar minha conta 
pelo celular sem precisar me deslocar para Resende. É bom que 
conseguirmos ter mais facilidades de comunicação, mas mudou tudo sem a 
gente perceber, acabamos ficamos refém desta tecnologia sem nos darmos 
conta. (Aluna 3º ano ensino médio) 

Outra aluna do segundo ano revela suas atividades de antes e de hoje:  

“antes eu costumava brincar mais na rua, eu gostava, mas hoje ninguém quer mais, 

todos só querem ficar no celular”. A respeito do uso do celular, profª Raquel avalia 

que os alunos “acham o celular mais interessante do que as práticas oferecidas pela 

escola”. 

Antes do acesso à internet a escola era caracterizada como o principal ponto 

de encontro e de lazer dos jovens de Mauá. Observa-se que este traço não foi 

substituído pelas novas redes de comunicação que a região recebeu. O CEAQ 

constitui ainda a instituição que detém as atividades de lazer do jovem da 

comunidade a partir das práticas que oferece a seus alunos. Este fato é salientado 

no relato da aluna do 3° ano: 

Quando eu participava do grêmio, o que os alunos mais pediam eram 
atividades ligadas ao esporte e ao entretenimento - Festival de talentos, 
festival de poesia, festa junina legal -. Eu acho que isso acontece por que o 
jovem em Mauá não tem muito o que fazer, e a escola é um lugar que a 
gente faz as coisas além de estudar. Vi isso quando fizemos a feira do livro, 
fiquei assustada porque não sabia que tanta gente lia na escola e que tanta 
gente iria gostar de participar da atividade. 

 Se a aluna do projeto do Grêmio Estudantil vê o interesse dos jovens 

pela escola assim como a adesão dos alunos as propostas de tarefas, qual seria o 

problema da evasão relacionada aos projetos oferecidos pela escola no contra 
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turno? Em entrevista com a profª Lea, coordenadora de projetos e de Geografia, a 

característica relativa à perda de autonomia do jovem na modernidade foi apontada 

por ela, sendo um dos motivos o fácil acesso às redes de conhecimento por meio da 

tecnologia. 

 A docente explicou durante a entrevista que a maioria dos projetos da 

escola tem por finalidade incentivar a autonomia dos alunos. Dessa forma, quem 

conduz e quem produz os eixos de trabalho são os estudantes. Nestes últimos anos, 

Profª Lea salienta ter percebido uma mudança na autonomia dos estudantes, no 

sentido de terem menos vontade de fazer, ou, fazendo coisas mais rasas sem 

aprofundamento. 

 Diante deste problema profª Lea argumenta que os jovens atualmente 

tem uma necessidade maior de estímulos no que tange ao exercício de alguma 

atividade. Na opinião desta docente: 

Quando há, por exemplo, um estímulo relacionado a um passeio eles se 
envolvem completamente, mas eu não posso dar esta sugestão em todas 
as atividades, além de ser necessário trabalharmos nas outras faces do 
projeto, como a de criação, de reuniões, e etc. O acesso às tecnologias 
contribui para essa falta de estímulo, já que se tem a ideia de que todas as 
respostas vão estar lá, mas no projeto não encontram isso, pois este se 
remete inicialmente a criação e depois a pesquisa. Eu confesso que não sei 
trabalhar como estimuladora. 

Neste contexto observa-se uma diferença entre os projetos oferecidos pelo 

CEAQ e pelo Grêmio. O primeiro incentiva a autonomia do aluno no sentido de 

possibilitar uma construção conjunta. Os projetos do Grêmio tendem a ser impostos, 

chegando com o projeto pronto exigindo apenas a participação, enquanto, os 

projetos da escola demandam a construção destes com os alunos. Neste ponto que 

a Profª Lea interpreta a evasão dos projetos relacionados ao CEAQ, pois salienta 

que na conjuntura moderna o jovem está acostumado a resolver suas tarefas de 

forma mais “simples” e rápida por meio dos aplicativos tecnológicos. Não que a 

docente desvalorize a internet, mas o trabalho consiste em conciliar esta teconologia 

com as ideias dos estudantes. Assim, pelo fato do projeto partir da criação dos 

alunos a fim de desenvolver a autonomia destes jovens, os alunos tendem a preferir 

o projeto do grêmio que “já está mais pronto.”  

As entrevistadas realizadas com os alunos e ex-alunos indicam que, em 

geral, apreciam as propostas curriculares do CEAQ. Algumas falas expressam:  
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- “gostava muito, principalmente na época das olimpíadas” (ex aluno); 

- “gosto porque a escola tem muitas atividades diferentes que não vejo nas 

escolas de Resende, por exemplo, e acho isto muito rico” ( aluna 1º ano).  

  Assim sendo, a crise - escolha, seleção, decisão - de identidade 

do CEAQ no contexto da sociedade dita pós-moderna envolve a ressignificação 

entre o “novo” e o “velho”. Verifica-se por meios das entrevistas que a decisão dos 

agentes em crise é de mesclar este novo e o velho no meio escolar. Uma breve 

explicação por meio da figura do “Iceberg cultural” permite analisar esta decisão dos 

atores: 

 

 

Figura 11: “Iceberg Cultural”  

Fonte: Trabalho Prof. Elisabete Cruvello17 

 

  A parte maior do iceberg está submersa, sustentando a parte visível e 

aparente. Esta parte submersa revela o nível enraizado das crenças locais e das 

práticas sociais tradicionais da região de Visconde de Mauá. Por esta parte se 

encontrar cristalizada, sua mudança é lenta e complexa. Em contrapartida a parte 

visível representa o nível das práticas sociais e cotidianas, no caso a materialidade 

                                                           
17 Figura retirada do trabalho da professora Elisabete Cruvello, utilizada no artigo “Uma escola do 

século XX para alunos do século XXI: O Pibid como interlocutor do ensino de sociologia para distintos 
sujeitos.” 
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da realidade da escola marcada pelos comportamentos, linguagens, vestimentas 

dos agentes envolvidos. Ou seja, o nível visível trata tantos das práticas da “crise” 

destes sujeitos, pois abriga a relação das práticas tradicionais e por outro lado às 

mudanças que estão se dando na dinâmica escolar por meio das inovações 

tecnológicas. 

Nesta análise do iceberg as mudanças nos valores constituem um processo 

lento, mudar as estratégias técnicas dos projetos e das formas de trabalho da 

escola, sem alterar seus valores transcendem superficialmente e lentamente a raiz 

da crise da identidade do CEAQ.  

Por fim, se constata a partir desta pesquisa que, assim como aparece no 

livro de Bauman, os conflitos acerca da busca da identidade nesta “confusão” da era 

moderna conduzem o ser humano e as instituições a pretensão de encontrar as 

soluções nas novas alternativas desta era. Deste modo, supõe-se que a identidade 

da escola está sendo ressignificada na medida em que a tradição e a inovação se 

misturam, sendo captada pelo interesse do jovem de Visconde de Mauá nos projetos 

curriculares e na autonomia proposta na escola. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta reflexão visou compreender a “crise de identidade” que o Colégio 

Estadual Antônio Quirino está vivenciando nos últimos quatro anos. A ideia desta 

pesquisa foi de analisar os porquês da crise da identidade no CEAQ, já que suas 

práticas escolares em certa medida condizem com o cotidiano dos estudantes da 

região de Visconde de Mauá. 

 Por meio de um levantamento histórico sobre a região de Visconde de 

Mauá e entrevistas realizadas aos moradores e participantes do ambiente escolar, 

compreende-se que os costumes, valores tradicionais exaltados e respeitados pela 

população local são valorizados e preservados pelo grupo. No entanto, o processo 

de modernização que atingiu a localidade como, asfalto entre o distrito e a cidade, 

acesso à internet, tv a cabo, contribui sutilmente para esta crise de identidade. 

Assim, observa-se que estas mudanças estruturais interferem na dinâmica social da 

população, e logo dos estudantes do CEAQ.  

 O contato do jovem rural com as novas tecnologias preocupava o corpo 

docente da instituição escolar pela evasão que os projetos tradicionais oferecidos 

pela escola sofreram nos últimos anos. Esta evasão nos projetos desta escola indica 

uma faceta da crise identitária, pois admite o impasse entre as demandas dos jovens 

atuais e as particularidades da tradição local. 

Frente a este problema através da análise das entrevistas e das fotos 

antigas da escola, acompanhado da observação participante sugere-se que 

mudanças nas formas da escola desenvolver suas atividades sem alterar os valores 

do CEAQ solucionam de forma superficial a crise de identidade provocando 

mudanças escassas da instituição escolar. Ou seja, mesmo com a mobilização da 

escola no processo de assimilação dos valores tradicionais locais com as inovações 

que chegaram ao cotidiano do aluno este se concretizará como um processo lento e 

complexo, ilustradas pela figura do iceberg. Os projetos voltam paulatinamente e 

muito sutilmente a ser centro de interesse no CEAQ, uma vez que a mudança deve 

inicialmente ser entendida e interiorizada por estes jovens, sob um novo processo de 

construção de identidade destes agentes. 



53 

 

 Os estudantes, por sua vez, reagem a esta conjuntura conciliando os 

valores tradicionais da escola e da região, e, as inovações que o distrito recebeu. No 

facebook, as timelines revelam esta conciliação quando a maioria dos alunos 

exaltam em suas postagens as particularidades da região, principalmente ligadas a 

valorização e preservação da natureza.  

 O resultado desta dualidade entre o local e o global que se instaurou 

no CEAQ é que assim como ocorre com a população local, os valores, projetos e 

práticas da escola não são extintos, mas ressignificados a partir dos novos atributos 

que a localidade recebeu.  

 Por fim, conclui-se que a “crise de identidade” do CEAQ é ‘solucionada’ 

pelos meros artifícios da modernidade como coloca Bauman, pois neste período as 

instituições têm a possibilidade de deixar as identidades flutuarem livremente. Além 

disso, inevitavelmente estamos conectados com todas elas - local e global- no nosso 

dia a dia.   
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