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PUBLICAR E APARECER:
MÉTODO LIVROLOGIA DE PUBLICAÇÃO

Essa coletânea de artigos é resultado de um esforço coletivo de
pesquisadores e pesquisadoras que tomaram a decisão de apostar numa
carreira acadêmica sólida e, por isso, compartilham conhecimentos de
suas pesquisas que se originaram em trabalhos de conclusão de curso
na graduação, iniciação científica, especialização lato sensu, mestrado
e doutorado. A obra é um ato solidário de compartilhamento de conhecimentos diversificados e interdisciplinares que ajudarão você – leitor,
leitora – aprofundar mais o que vem sendo produzindo nessas áreas de
saberes e evidenciando que é possível ser protagonista e produzir ciência de qualidade mesmo que o estágio acadêmico e o cenário concreto
sejam desfavoráveis.
Atualmente, uma das tarefas mais árduas na Academia é encontrar espaços de publicação, pois se criou o mito que somente depois
de muito tempo de experiência é que se pode publicar algo de qualidade
(especialmente depois do mestrado ou doutorado). A dinâmica das revistas científicas atualmente faz do doble blind review a desculpa perfeita
para demorar nos retornos das submissões, visto que a avaliação voluntária por pares (que estão sempre sobrecarregados de trabalho acadêmico) muitas vezes é mais uma alfândega ideológica que uma avaliação
do trabalho produzido.
Desse modo, era preciso enfrentar essa situação, para com criatividade e competência acadêmicas, solucionar o problema. Foi assim
que surgiu o Método Livrologia de Publicação Acadêmica que abre as
portas da publicação com agilidade e qualidade, respeitando todas as
regras do padrão Qualis Livro da CAPES.
A Editora Livrologia se alegra em ser a porta de entrada e o
espaço de publicação de novos e experientes autores e autoras, que buscam consolidação na Academia, que desejam publicar suas produções
individuais e coletivas, para ser autoridade na área de produção de conhecimento e sair do anonimato acadêmico. Em outras palavras, querem publicar para aparecer, ocupar espaços, se profissionalizar, continuar pesquisando e contribuindo com descobertas para uma sociedade
melhor, mais justa e solidária.
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Enfim, aproveite a leitura e que essa coletânea instigue você
também a se juntar a nós nesse propósito de publicações acadêmicas.
Na última página desse livro você tem as informações para entrar em
contato conosco, não perca tempo, faça isso agora mesmo, nos escreva
e vamos publicar juntos!
Um grande abraço,
Editora Livrologia.
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TICS NO APOIO AO ENSINO REMOTO DE FILOSOFIA:
UMA EXPERIÊNCIA EM MEIO
À PANDEMIA DE COVID-19
Aldenei Moura Barros
Introdução
O presente texto tem como objetivo divulgar uma experiência
com uso de soluções TICs no apoio ao ensino remoto de Filosofia
numa escola da rede pública do ensino médio do Estado do Amazonas
em Manaus, desenvolvidas no âmbito do Projeto Aula em Casa, da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amazonas – SEDUCAM durante o ano de 2020 durante a primeira onda da pandemia de
Covid-19.
Estrutura e Organização do Ensino Remoto
O ensino remoto foi instituído no Estado do Amazonas através do Decreto nº. 42.061, de 16 de março de 2020 (AMAZONAS a,
2020 e regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação do Amazonas através da Resolução nº. 30/2020 (AMAZONASB, 2020), aprovada em 18 de março de 2020. A criação destas medidas legais, tornou
possível à Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amazonas
– SEDUC-AM a publicação da Portaria GS nº. 311 de 20 de março de
2020 que instituiu o regime de aulas não presenciais na rede pública do
Estado do Amazonas.
A partir destas legislações, a Escola Estadual Cel. Candido
José Mariano, através de sua Coordenação Pedagógica, reuniu o seu
corpo docente no sentido de traçar estratégias para apoio às atividades
de ensino remoto, bem como de metodologias a serem incorporadas
pelo corpo docente em suas atividades com os discentes.
Ao longo de algumas reuniões em torno desta temática, o
corpo docente da Escola Estadual Cel. Candido José Mariano elaborou
um roteiro de atividades que foi distribuído aos alunos através das mídias sociais da Escola (Instagram e Facebook). Após esse procedimento
a Coordenação Pedagógica iniciou o processo de debates com o corpo
docente a respeito de quais soluções tecnológicas em termos de plata-
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formas de ensino online seriam adotadas no acompanhamento das atividades desenvolvidas com os discentes e, se seria viável ou não a utilização de soluções disponíveis no mercado para a realização de aulas
online.
Depois de algumas discussões, chegou-se a um consenso a respeito de quais plataformas seriam utilizadas pelos professores. Propus
para efeito de organização e adequação do ensino remoto à realidade
do contexto do trabalho pedagógico da disciplina de Filosofia, tendo
em vista as especificidades do contexto do ensino remoto da rede pública do Estado do Amazonas, a utilização da plataforma Google Classroom, tendo em vista a parceria da Secretaria de Estado da Educação
do Amazonas – SEDUCAM com a empresa Google Inc, disponibilizada gratuitamente a professores e alunos da rede pública de ensino.
Em relação à periodicidade dos roteiros de atividades enviados
aos alunos estabeleceu-se que seriam enviados semanalmente aos alunos, sendo posteriormente estabelecido que os roteiros de atividades seriam enviados quinzenalmente aos alunos. Para facilitar o contato com
os alunos, a Coordenação Pedagógica criou a estratégia de grupos na
plataforma Whatsapp, com a posterior inclusão dos professores das respectivas turmas dos alunos, enquanto foi facultada ao corpo docente a
definição da estratégia ser seguida no atendimento aos alunos.
Como referido acima, foram utilizados no suporte ao ensino
remoto de Filosofia o Google Classroom, o Youtube e o Google Forms,
sendo detalhados o emprego destas ferramentas a seguir.
Principais ferramentas TIC utilizadas no apoio ao ensino remoto de
filosofia
Google Classroom
Neste tópico descreverei com apoio de screenshots de celular
do app mobile, onde forneço os detalhes da abordagem utilizadas em
relação às postagens e em relação às medidas de usabilidade do mural
das salas, uma vez que a postagem de conteúdo pelos alunos ocasionava o caos na sala virtual, o que foi resolvido com a permissão dos
alunos comentarem nas postagens da sala virtual.
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Figura 1 – Exemplo de Sala Virtual no Google Classroom

Fonte: arquivo pessoal
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O Google Classroom basicamente é composto a partir das postagens que professores e alunos fazem nas salas virtuais criadas a partir
dele. Apesar de ser bastante intuitiva, a usabilidade hierarquizada em
postagens não favorece muito a ergonomia encontrada em ambientes
virtuais baseados em plataformas como as do sistema Moodle, por
exemplo.
Dessa forma, as possibilidades de customização são mínimas,
uma vez que as postagens do Classroom são muito semelhantes às encontradas nos blogs ou redes sociais. No entanto, como em qualquer
ambiente virtual, o Classroom também se beneficia da dinâmica existente entre os atores da aprendizagem virtual, ao experienciar nesse ambiente situações de aprendizagem, como destacam Brito, Miranda e
Thomé:
“Na educação mediada por tecnologias digitais, grande parte do
fluxo de conhecimento passa por um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, onde ocorre a interação e o compartilhamento entre
os atores do processo e a interatividade com o conteúdo a ser aprendido. Nele são disponibilizados os materiais didáticos digitais, os
objetos de aprendizagem entre eles os recursos pedagógicos como
chats, wikis, blogs e fóruns de discussão.” (BRITO, MIRANDA,
THOMÉ, 2017, pág. 25).

Manter a coesão em meio ao caos das postagens de professor e
alunos numa sala virtual criada no Classroom é coerente com a abordagem que Lévy propõe ao sintetizar as implicações do conceito de rizoma para a cibercultura (Lévy, 1999) onde Lévy afirma “a dinâmica
autopoiética e auto-organizadora de populações mutantes que entendem, criam, transformam um espaço qualitativamente variado, uma
paisagem pontuada por singularidades” (Lévy, 1999).
Sob esse prisma, nas configurações do app mobile do Google
Classroom, conforme na figura 2, em “Configurações da turma”, seção
“Configurações do mural”, a habilitação “Os alunos podem comentar”
foi configurada em todas as salas virtuais, como forma de gerir a participação dos alunos e evitar que o caos rizomático característico dos ambientes virtuais se instale nas salas virtuais, imprimindo às salas virtuais
do Google Classroom uma característica dos ambientes virtuais de
aprendizagem, que é a moderação dos conteúdos que serão e poderão
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ser postados nas salas virtuais, empregados na construção de ambientes
virtuais de aprendizagem característicos dos modelos de cursos EAD.
Dessa forma é assegurado aos alunos uma participação no processo de ensino-aprendizagem dirigida, facultando-lhes o direito de
postar nos comentários, permitindo-lhes assim, contato com o professor.

Figura 2 – Configurações de permissões no Google Classroom

Fonte: arquivo pessoal

Youtube
A construção de um canal dedicado às aulas de Filosofia surgiu
no contexto da adequação curricular da Escola Estadual Cel. Candido
José Mariano às aulas veiculadas no Projeto Aula em Casa, da Secretaria de Estado da Educação e do Desporto do Estado do Amazonas,
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SEDUC-AM. Com uma proposta curricular diferenciada da rede pública estadual, em virtude de ser uma escola militar, e uma vez contemplada a readequação curricular para que as características únicas do ensino remoto de Filosofia se adequassem à realidade local, concluiu-se
que o canal criado a partir do perfil institucional do Google Educação
seria o meio mais eficaz de compartilhamento de aulas gravadas junto
à comunidade estudantil. O uso pedagógico do Youtube não é uma novidade, uma vez que o serviço de hospedagem do Google existe há um
bom tempo, tendo quase duas décadas decorridas de seu lançamento.
De acordo com Almeida (2015)
“A criação de um Canal no YouTube e a postagem de vídeos seria
um acréscimo construtivo e pertinente a todos envolvidos nesse ambiente (da escola), já que, mediaria informações dinâmicas e interativas entre os sujeitos propiciando um maior envolvimento”. (Almeida, 2015, p.5).

Figura 3 – Playlists do canal no Youtube

Fonte: arquivo pessoal

A postagem das aulas gravadas seguiu a lógica contida nos planejamentos curriculares de Filosofia para cada série do Ensino Médio.
À medida que as videoaulas foram subidas para o Youtube, elas eram
inseridas nos roteiros enviados aos alunos, bem como inseridas nas salas virtuais do Google Classroom e adicionadas às suas respectivas
playlists.
Antes da criação do canal no Youtube, as aulas eram armazenas no Drive e os links eram compartilhados nos roteiros de estudo e
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nas salas virtuais do Classroom. Entretanto, quando os alunos acessavam o link, devido às políticas do Google, o Drive primeiro enviava
um aviso por e-mail a cada vez que a videoaula era acessada, o que
gerava algum transtorno. Seguindo a sugestão de alguns colegas, criei
o canal e assim ao disponibilizar o link no Classroom, a videoaula é
incorporada automaticamente na postagem, permitindo que o aluno a
assista a partir da sala virtual.
Google Forms
Durante o planejamento e discussões a respeito de quais estratégias se adequariam melhor à elaboração de testes, provas ou quiz, levadas à efeito pelo corpo docente da Escola Estadual Cel. Candido José
Mariano, o Google Forms logo chamou a atenção da maioria dos professores pelas múltiplas oportunidades de uso pedagógico no ensino remoto. A respeito do emprego do Google Forms na educação, Santos
pontua:
“As ferramentas do Google apresentam muitas possibilidades de
trabalho, e fazendo bom uso delas o professor pode exercitar inúmeras habilidades e competências”, afirma Renata Capovilla, formadora de professores e capacitadora do Google For Education.
Dentre as ferramentas, o Google Forms é uma das mais utilizadas
por se adequar a diferentes usos e projetos. “Trata-se de uma ferramenta que permite produzir desde pequenas atividades, avaliações
e testes de múltipla escolha, até trilhas de aprendizagem”, aponta a
especialista. “O professor pode, inclusive, trabalhar com sala de
aula invertida”. (Santos, 2020, p1.).

O emprego do Google Forms possibilitou automatizar a rotina
de avaliação do desempenho da aprendizagem das dezenas de turmas
de Filosofia nas quais sou lotado com a carga horária máxima, uma vez
que através de complementos como o Flubaroo, a correção das avaliações pode ser automatizada na planilha de respostas vinculadas ao formulário de avaliação, dinamizando o processo de gerenciamento das
notas dos alunos.
Google Meet
A solução corporativa de videoconferências do Google faz
parte das ferramentas Google Educação, oferecida a escolas e institui-
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ções educacionais. O uso do Google Meet dentro do contexto das estratégias adotadas pela Escola Estadual Cel. Candido José Mariano
ocorre de forma complementar, de forma a promover interatividade ao
vivo entre professores e alunos.
Em relação às aulas de Filosofia, é empregado em duas situações. Primeiro, na introdução de novos capítulos e unidades didáticas
do planejamento curricular de Filosofia. Em segundo lugar, para tirar
dúvidas e ouvir sugestões, solicitações e demandas dos alunos.
Devido aos limites da ferramenta que atualmente, permite videoconferências para até 100 pessoas ao mesmo tempo, atendemos os
alunos em dois tempos pedagógicos de 40 minutos cada, com a gravação da aula e postagem da gravação nas salas virtuais de Filosofia no
Classroom.
As aulas ao vivo via Google Meet são alternadas com as aulas
gravadas do Youtube, permitindo que ofereçamos aos alunos aulas síncronas e assíncronas no ensino remoto, benefícios oriundos de minha
experiência enquanto tutor virtual de cursos EAD em tempos recentes.
Figura 4 – Amostra de aula no Google Meet.

Fonte: arquivo pessoal

Conclusão
Estratégias e metodologias adaptadas aos diversos contextos
que a pandemia de Covid-19 impõe aos professores, brotam em diversos lugares do Brasil e do mundo, seja em forma de ensaio, artigos acadêmicos ou relatos de experiência.
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Nos artigos pesquisados que deram suporte a este artigo, conclui-se que, não obstante verificar-se o aumentado do emprego das TIC
no quotidiano dos professores, a questão da formação inicial e continuada de professores para o emprego das TIC ainda é um dilema que
ainda não recebeu a devida atenção dos órgãos e instituições governamentais responsáveis pela educação em nosso país. Barros (2014)
chama atenção para o papel que o uso das TIC ocupará nas políticas
públicas de formação de professores enquanto as condições de despreparo profissional em termos de TIC prevalecem entre professores do
Ensino Médio na cidade de Manaus, Amazonas.
Bortolozzo (2008), quando considera a intencionalidade do
uso das TIC em práticas pedagógicas considera que o principal ponto
não está nos atributos oferecidos por elas, mas seu contributivo para o
processo de aprendizagem dos alunos, pois sabemos que as TIC não
operam milagres, todavia se empregadas adequadamente por profissionais preparados, fará a diferença na mediação pedagógica nestes tempos difíceis que atravessamos.
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WEB 2.0: UTILIZAÇÃO E EMPREGO DOS RECURSOS
DIGITAIS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
DE FORMA REMOTA
Aldeny Alves de Oliveira
Ademir de Carvalho Martins
Introdução
No campo das tecnologias da informação e comunicação
(TDIC), a Internet trouxe muitas inovações nos mais diversos setores e
serviços ofertado a sociedade contemporânea. Na educação, o TDIC
tende a criar um ambiente mais flexível podendo ser acessado de diferentes lugares a qualquer hora para realizar atividades colaborativas.
Além disso, permite o compartilhamento de informações, criando cenários de mudança, trazendo novos ritmos e dimensões ao processo de
ensino.
Visando a necessidade da expansão no atendimento educacional em todo o território nacional, regulamentações específicas criadas
e implementadas no âmbito das políticas públicas de educação a distância no Brasil. Dentre essas regulamentações, o artigo 80 da Lei Fundamental da Educação nº 9394/96 trata a educação a distância como
forma oficial do sistema educacional brasileiro e estipula que “o governo incentivará o desenvolvimento e a difusão de programas de educação a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e Educação continuada.
Os desafios que surgem na inserção e integração da tecnologia
no ensino a remoto, além da capacidade de ampliar novas práticas de
ensino, os educadores necessitam auferir novos conhecimentos técnicos para utilizar ferramentas disponíveis com informações e comunicação.
A integração entre tecnologia digital e recursos de telecomunicações provenientes da internet proporciona a probabilidade de aumento das oportunidades educacionais, embora esse uso não signifique
práticas inovadoras ou mudanças nos conceitos de conhecimento, ensino e aquisição de aprendizagem. Porém, o evento de mudar o aspecto
da educação, comunicação entre educandos e educadores ocasionaram
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mudanças no ensino e na aprendizagem, que precisam ser compreendidas, analisar as potencialidades, restrições da tecnologia e da linguagem
utilizadas no ensino.
A web 2.0 possui várias ferramentas digitais disponíveis para
construir Conhecimento coletivo, com novas formas de aprendizagem,
ensino e autoaprendizagem.
Um ambiente digital de aprendizagem é um sistema informatizado disponível na internet e é destinado a apoiar atividades mediadas
por tecnologias de informação e comunicação, permitindo a interação
de múltiplas mídias, apresentando informações de forma organizada,
envolvendo interação e socialização entre pessoas e ambientes do conhecimento.
O objetivo de esta pesquisa analisar as principais ferramentas
digitais da Web 2.0, que os educadores pode utilizar como recursos didáticos no processo de ensino remoto Apresentar um relato de experiência vivido no período da pandemia, período que a educação estadual
foi forçado a implantar o ensino remoto nas escolas.
A pesquisa bibliográfica serviu para apresentar definições sobre os principais temas conceitos, a opinião de autores com larga experiência, como também de profissionais com destaque no cenário global,
utilizando-se de revistas e sites especializados sobre tema abordado,
contribuindo para “ferramentas digitais da Web 2.0 e ensino remoto,”
em periódicos. Foram relacionado os artigos encontrados sobre o tema
independente do ano de publicação. O levantamento foi realizado entre
os dias 05 janeiro a 12 de fevereiro de 2021. Das publicações extraiu-se
informações para o levantamento bibliográficos desta pesquisa.
Desenvolvimento
1.1-Integração das TDIC na Educação.
Segundo Almeida, Silva (2011) e Vidal (2015), a Incorporação
da TDIC na educação deve levar em conta a formação dos educadores,
a reestruturação dos métodos de ensino por meio de um modelo exibido, proporcionado pela TDIC. Dessa forma a formação, o uso da tecnologia, incorporada ao ensino universitário cria um ambiente potencializador de aprendizagem.
Vidal (2015) mostra, as transformações que ocorreram no ensino superior, tais como: substituição de cursos presenciais por ensino
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remoto e online; introdução de métodos de comunicação para refletir o
tempo e espaço do ensino; protagonismo de ensino em um ambiente
em constante mudança, necessita ser diferente, buscando estratégia
para reconstruir o currículo; para educar a geração digital com novas
práticas de ensino no uso de vários recursos digitais oportunizando aos
educadores ampliar suas habilidades “técnico-ensino-pedagógica” nomeando diferentes TDIC para mediar o espaço de ensino; com isso
constituindo uma redes de comunicação, pesquisa, formação e aprendizagem fazendo uso da tecnologia como intercessora na constituição
do conhecimento subjetivo ou coletivo.
Para a obtenção e possíveis resultados, é importante inserir no
currículo prática docentes para serem reconhecidos, não de forma obrigatória, mas para subsidiar e transformar a visão TDIC na educação.
Dessa forma o currículo é vivenciado na prática social, combinando
conteúdos, métodos, procedimentos, experiências e atividades desenvolvidas entre educadores e educandos, realizado através dos meios de
comunicação TDIC, onde as relações são estabelecidas prioritariamente por meio da tecnologia digital.
Conforme Valente (1999) relata, do ponto de vista pedagógico,
informatizar os métodos tradicionais de ensino é uma forma de educação, todavia, os computadores podem locupletar-se o ambiente de
aprendizagem, permitindo que os educandos interatuem com os itens
do espaço, obtendo a oportunidade de construir seu próprio conhecimento, nesse caso, o conhecimento não será repassado aos educandos,
passam a ser protagonista do seu próprio aprendizado.
No novo modelo de educação, os educadores devem ser os promotores ativos de desenvolvimento e operação na escola. Neste novo
formato, os investimentos pessoais tem contribuído positivamente para
o desenvolvimento de algumas empresa, este modelo combina satisfação no trabalho, disponibilidade, atratividade das alternativas atuais.
Essas inovação no ensino, recursos técnicos transformaram as oportunidades dos educadores, dessa forma, compreendendo os conceitos e
estratégias usados pelos educandos, apresentando contribuições mais
eficazes. Modificando a maneira das práticas de educar e de aprender.

2- Web 2.0 no Contexto Escolar.
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A Web 2.0 não representa somente à combinação de tecnologia de computador, mas também se refere a era tecnológica, um novo
contíguo de táticas de marketing e técnica de comunicação intercedido
por computadores.
Na Web 2.0 um dos princípios fundamentais é usar a Web
como plataforma, ou seja, habilitar funções online que antes só eram
realizadas por programas instalados no computador. Com novos métodos e aprimoramento das publicações e disseminação de informações,
a Web 2.0 também aprimora a criação gratuita e a organização distribuída de informações compartilhadas por meio de associações psicológicas. Ponderando essas enunciação, a pesquisa na Web 2.0 deve ponderar não apenas os aspectos técnicos e de conteúdo, mas também a
interação social.
Para Coutinho (2009) a Web 2.0 consente acesso e uso da informação: blogs, youtube, googlepages, Wikipedia, e outros serviços
online. Os sites e serviços que aproveitam essa tendência estão em constante evolução. Os educadores devem ter uma visão de qualificação sobre essas ferramentas da web 2.0 pois muitos dos educandos dominam
estes serviços, usam como ferramentas para a fomentar seus estudos, a
ferramenta s da Web 2.0 integradas à sala de aula, pode estimular e a
escola, numa combinação entre aprendizagem e entretenimento entre
educação formal e não formal.
Conforme leite e leão (2015) relata eu seu trabalho, a educação
é um dos campos que mais se beneficia com a “intercessão” das novas
tecnologias, principalmente as relacionadas à Web 2.0, produz fundamentalmente o resultado da compreensão e aproveitamento de novos
dispositivos digitais, abrindo um potencial inexplorado para o ensino e
a pesquisa. Essas ferramentas incentivam a experimentação, a reflexão
e a geração de conhecimento individual, coletivo e são propícias à criação de um ciberespaço interativo, ajudando a criar um ambiente de
aprendizagem colaborativa.
2.1- Ferramentas Digitais da Web 2.0 para o Contexto Educacional
Devido algumas mudanças, progresso e crescimento tecnológico, usar a internet na vida diária levaram à necessidade dos educadores a adquirir novos conhecimentos e novas atitudes para educar. É pre-
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ciso apreender sobre as novas tecnologias, como aplicá-las, mas também, é necessário saber orientar os educandos aproveitando ao máximo
o poder e o potencial das ferramentas digitais. Até porque a deve induzir os usuários irem até um sitio porque existe, faz se necessário o interesse por parte dos usuários ou público alvo, tendo como benefício a
inteligência coletiva. Haja visto que, a Web 2.0 se baseia no desenvolvimento de uma rede de informações onde cada usuário pode não somente usufruir, mas também contribuir
Grossil, Murta, Silva (2018), sugeriu uma mudança qualitativa
no processo de aprendizagem, com novas práticas e novas forma de
hipermídia podem fornecer maior interatividade, reduzindo a distância. Nesta nova circunstância, o educador deve coordenar a aprendizagem cooperativa com suporte de computador, para os educadores e
educandos aprendam sincronizadamente, continuando e atualizando
seu conhecimento, assunto e habilidades de ensino. No mundo de hoje,
é necessário educar em uma sociedade onde a tecnologia e os equipamentos de mídia irão gerar outras sensibilidades, reposicionar conhecimentos e criar novas formas de expressão, comunicação e educação
ambos andam de mãos dadas.
Para a SAE digital (2020), as ferramentas mais utilizadas são:
Ferramenta
Quadro digital

Text2MindMap:

Gamificação

Descrição
É uma tela de computador maior, proporcional ao
quadro tradicional, ao invés de escrever com giz, é
sensível ao toque. Possui recursos multimídia, permite a exibição de vídeos e fotos, acesso à internet,
apresentações de slides e múltiplas ferramentas.
Ferramenta útil para planejamento; permite criação
de mapas mentais através de um pequeno editor de
texto e um quadro interativo fáceis de usar.

Recursos de jogos digitais para ajudar a aprender de
maneiras interessantes e significativas, como jogos
de pontuação e resposta.

24

Google Classroom

G Suite Education
Edition
Canva para EAD

ePubBud

Google Drive

Ferramentas digitais gratuitas para ajudar alunos e
professores a organizar tarefas, fortalecer a colaboração e melhorar a comunicação.
Ferramentas digitais com uma variedade de atividades práticas e dinâmicas para os alunos realizarem e
fornecer aos professores recursos organizacionais.
Ferramentas de aprendizagem inovadoras e modelos
gratuitos para ajudar alunos e professores a promover o ensino à distância. Habilidades de design,
ideias e comunidades online, ajuda a criar salas de
aula virtuais.
Espaço para criar livros virtuais (e-books) e publicálos. Serve para buscar exemplares.

Uma ferramenta semelhante a um espaço virtual gratuito fornecido pelo Google, com várias ferramentas
para criar documentos, planilhas, arquivos e pastas.
Criação própria

Barroso e Antunes (2016) relata em um de seus trabalhos, a
existência de mais de 50 programas-ferramentas digitais, com novos recursos disponíveis online, sites, plataformas e aplicativos em termos de
atividades de planejamento, hospedagem e compartilhamento de arquivos, criação de sites e recursos de mídia utilizados em sala de aula, utilizado por professores e administradores na prática educacional, nas
atividades de preparação, avaliações e relatórios. Carvalho (2008) enfatizou, a tecnologia sozinha não é viável na educação, para aproveitar
ao máximo, os professores devem pensar e refinar sua ideia de como
usar essas ferramentas digitais no contexto da sala de aula, pois o educador é a principal rede de contato e informações com os alunos, seu
papel é guiá-lo a estrada do conhecimento.
Nesse caso, a Web 2.0 amplia a possibilidade de aprender a
compartilhar conteúdo, experiência e conhecimento. Além de ser uma
ferramenta para melhorar a gestão da informação, os recursos online
da Web 2.0 também se tornaram uma ferramenta para apoiar a formação de redes inovadoras e a geração de conhecimento a partir do bene-
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fício mútuo e da cooperação. A partir dessa estrutura (geração e compartilhamento), obtivemos o modelo de aprendizagem 2.0 (aprender fazendo, aprender por interação, aprender por buscar e aprender por
compartilhar). Esses tipos de ensino e aprendizagem enriquecem a plataforma Web 2.0 e sua função mais relevante é fornecer aos educadores
aplicativos úteis, gratuitos, colaborativos e fáceis de usar. Isto porque
permite ao usuário tem liberdade para expor seus conteúdos, ou retirálos para devidas modificações ou nova formulação de conceitos que se
fizer necessário, formando rede de colaboração.
3- Relato de Experiência de um Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso.
Professor Ademir de Carvalho Martins é professor da educação básica do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio,
lecionou no ano de 2020 nas Escola Estaduais Emanuel Pinheiro e
Ceja- Alfredo Marien localizadas na cidade de Rondonópolis.
3.1-Formação e Experiência Acadêmica
Professor Ademir é formado em Artes Cênicas ela UFGDUniversidade Federal da Grande Dourados do Mato Grosso do Sul,
tem segunda licenciatura em Pedagogia pela UNICESSUMAR, possui
pós-graduação em Metodologia do Ensino de Artes, Gestão Escolar,
Psicopedagogia Clinica e Institucional e Educação Inclusiva, é professor efetivo da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso na
disciplina de Arte, leciona a 7 anos na educação, com experiência na
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
3.2- Relato da Experiência com as Aulas Remotas em 2020 Devido
a Pandemia do Novo Corona Vírus COVID-19.
O ano letivo de 2020, foi um ano atípico por decorrência da
pandemia pelo covid-19 (corona vírus), os estabelecimentos de ensino
foram surpreendidos com os decretos do MEC/CEE de fecharem suas
portas e obrigados a criar um novo modelo o ensino Remoto em caráter
emergencial. O professor de educação básica cita em seu relato de experiência, é bastante complexo e desafiador, pelo fato de muitas famí-
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lias não possuírem acesso a rede de internet, outros não possuírem aparelhos necessários para suporte das aulas remotas. Tudo isto sem falar
que não houve tempo suficiente para planejamento desses conteúdo.
Em primeira instância os alunos eram atendidos via Whatsapp, plataforma Microsoft teams e aos que não possuíam acesso eram
atendidos via material apostilado. Ocorriam muitas quedas da rede de
internet, sobrecarga nos grupos de WhatsApp, dificuldades de compreensão e no sanar das dúvidas, ainda mais com os menores como os 6º
anos, no entanto buscar metodologias diversificadas se tornou um desafio do professor no ano de 2020.
Os professores passaram a atender alunos e pais em horários
diversificados, pois muitos não conseguiam acompanhar as aulas no
horários, por conta de utilizarem os aparelhos telefônicos dos pais, que
se encontravam no trabalho no horário de aulas, tornando assim uma
grande dificuldade na comunicação, mas os professores buscaram atender com tudo que podiam e com as mais variadas metodologias digitais,
apesar das cobranças burocráticas e de triplicar seu trabalho como professor.
Ao analisar como professor podemos ver que ainda existe uma
grande diferença evidenciado no período da pandemia em relação as
desigualdades na educação brasileira, estudantes com computador e do
outro lado crianças sem acesso internet no entanto buscou fornecer um
ensino de qualidade, apesar de todas as dificuldades, sejam elas burocráticas, sociais e até mesmo tecnológicas, muitos professores deram o
melhor de si.
3.3- Qualidade do Ensino Remoto.
Ao se falar em qualidade do aprendizado, podemos analisar
que vivemos em uma cultura não acostumada com essa forma de ensino, acredito que o rendimento não foi o mesmo devido as dificuldades
citadas acima e também pelo fato de muitos alunos não buscarem e
nem ao mesmo se esforçarem para serem justos com o próprio aprendizado, nesse sentido, é um posto fundamental a ser implementado no
currículo escolar, pois, muito se fala em inclusão digital nas escolas,
mas quando veio realmente a necessidade houveram muitas barreiras e
empecilhos na eficiência desse método de ensino. Neste caso, use os
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recursos que estão que estão disponíveis: imagens, vídeos em compartilhamento, é muito fácil criar vide aulas, documentários.
Diversos professores adoeceram/estressaram devido carga de
responsabilidades além de suas funções, eram cobranças e mais cobranças além do horário de trabalho em excesso, escola, pais com o número
do celular dos professores ligando não respeitando o horário, e tempo
de descanso dos docentes.
A educação não estava preparada para o método de aulas remotas, os professores não estavam aptos a essas metodologias, os alunos não estavam capacitados para esse modelo de aula, os pais não estavam instruídos para lidar com essa situação, temos uma questão
quem vem sendo defendida, debatida e discutida com frequências no
âmbito educacional, mas ao se efetivar verifica-se que ainda há muito
a ser pensado, elaborado, discutido e implementado na questão da inclusão digital no ensino e aprendizagem da educação brasileira.
Considerações Finais
Para discutir com eficácia a tecnologia aplicada à educação, há
uma tendência de análise, as mídia usadas para habilitar alunos e professores dentro da escola, adotando a linha do ensino cooperativo, ambos podem trabalhar com autonomia no processo de ensino. Atualmente o grande desafio dos educadores é habilitar-se para usar essas
ferramentas digitais contribuindo com a melhoria da educação, oferendo qualidade nas práticas educacionais. As TDIC, em especial as
ferramentas Web 2.0, não deve ser considerada apenas moda, mas deve
ter capacidades educacionais relevantes e transformadoras, sendo necessário refletir sobre sua aplicação no processo de ensino e aprendizagem. Aproveitando tudo todas as forma ou modelos que a internet tem
para oferece para você enriquecer o ensino a distância. Chegou a o momento em que podemos dar uma passo mais largos objetivando como
podemos melhorar o ensino remoto.
Num futuro bem próximo outras pesquisas podem ser abordadas com críticas mais aprofundada, proporcionando aos pesquisadores
maiores informações e conhecimentos.
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UM OLHAR FENOMENOLÓGICO SOBRE
A CONSCIÊNCIA DO CORPO
Dimitri Barreto
Introdução
Este trabalho tem como objetivo discutir a fenomenologia da
percepção de Merleau-Ponty, sobre um olhar da tomada de consciência
do corpo próprio, destacando os três poderes do corpo de forma que se
possa analisar os conceitos do realismo filosófico, bem como do objetivismo científico, a partir de uma leitura mais aprofundada.
Revisitar a trajetória e os diversos olhares da construção do
conceito fenomenológico na história da filosofia, bem como os princípios fenomenológicos de uma filosofia como sendo fenomenologia
para atingir o rigor e a clareza conceitual, a partir de seus pressupostos
clássicos e o diálogo com seus predecessores. Esta, sem hesitação, não
é uma tarefa das mais fáceis, mas a singela contribuição que visa este
trabalho tem por motivação o desvelamento, o acontecimento da percepção e também do corpo próprio como figura fundo no horizonte da
ontologia como estudo do ser e também a gnosiologia como teoria do
conhecimento.
Sendo essa uma tarefa difícil, no entanto, extremamente importante, uma vez que vivemos uma crise dos valores morais e do conhecimento, mesmo depois de Descartes, Kant, Hegel, Marx e Nietzsche, bem como Husserl e Heidegger. A fenomenologia desde Husserl
já sinalizava o problema do transcendental e seus conceitos puros, já
em Heidegger há uma revirada conceitual do transcendental e uma
nova visão prévia de mundo voltada para o sentido e significado das
vivências propriamente ditas não como uma experiência somente do
entendimento humano mas sim como uma experiência vivenciada em
sua autenticidade e originalidade que se dá historicamente no mundo,
O caminho de Heidegger para o conhecimento, desde os escritos anteriores a Ser e Tempo, já apontavam a direção metodológica para a construção de sua trajetória conceitual como facticidade da vida, hermenêutica da facticidade e o Dasein, a noção metodológica e conceitual do
ser que habita o mundo sempre foi e será sempre o problema funda-
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mental das fenomenologias como ontologias do ser, bem como gnosiologia fundamento da teoria do conhecimento.
Nesse sentido compreender a teoria do conhecimento como
uma ontologia faz parte da gnosiologia, estabelecendo uma diferença
conceitual do novo modelo conceitual científico que procura estabelecer um objetivismo científico.
Em Merleau-Ponty nós perceberemos uma leitura mais meticulosa e não apressada, a necessidade de resgatar os conceitos clássicos
para podermos a luz da percepção e não da razão, procurar compreender o próprio conceito da “percepção”, dentro de uma fenomenologia
que se propõe rigor e clareza que possa dar subsídios e sustentação para
percebermos o fenômeno que está por trás do conceito. Para isso em
sua trajetória conceitual não podemos lançar mão da suspensão dos fatos como "époke", nem tampouco deixar de compreender a "redução"
fenomenológica de Husserl assinalando para o fato de que toda "redução" não visa à retirada total do sujeito, deste modo não coloca a pesquisa como totalmente fora, não visa estabelecer o mundo do objeto e
sujeito, como se propõem as ciências puras e transcendentais, não é
uma sociologia, uma psicologia, uma antropologia, nem tão pouco e
antes disso tudo toda experiência sobre todo e qualquer fenômeno já se
dão dentro de uma estrutura de ato e conteúdo, perceber e percebido,
imaginar e imaginado. Dentro deste horizonte espaço-temporal e temático percebe-se a complexidade da pergunta de Talles "O que há?" e
também a preocupação crítica com toda história da filosofia da consciência.
Sendo assim a fenomenologia pode ser questionada mesmo
depois de quase um século das proposições de Edmund Husserl. A fenomenologia busca ser uma ciência rigorosa, pois a filosofia em seus
antigos esquemas transcendentais não davam conta da totalidade dos
fenômenos e seus conteúdos, a própria filosofia estava em descrédito
em relação as ciências e seus métodos de entendimento do mundo e
seus objetos, ou seja, tanto o subjetivismo filosófico, como também o
objetivismo científico, não tratavam o ser em suas distinções. A saber:
o espiritualismo e o empirismo.
A psicologia clássica em sua reflexologia de Pavlov (behaviorismo comportamental), e a psicologia das formas (Gestalt), sob o
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ponto de vista da fenomenologia da percepção, não dão conta da totalidade do mundo, contribuindo assim a fragmentá-lo e dicotomizá-lo.
Portanto a relevância da Fenomenologia da Percepção de Maurice
Merleau-Ponty contribui no sentido de desvelar as essências do objeto
e do ser humano de forma que possa permitir tirar da consciência pura
todo fundamento objetivo científico, para que se possa restabelecer o
lugar do ser no tempo e espaço do mundo.
O pensamento fenomenológico visa conter uma discussão
acerca do ser no mundo, discussão essa que aborda tanto a essência
como a existência, a noção de causalidade para a psicologia clássica e
o corpo como fisiologia mecanicista, deste modo, procura abordar a
questão do conhecimento a partir de pressupostos do pensamento filosófico desde o idealismo ao realismo científico. Como ela não pretende
fazer uma descrição dualista e antirreducionista, Merleau-Ponty, para
não destruir o conceito desenvolve o termo “paciência do conceito”, de
forma a poder pensar o conceito sem destruir seus sentidos e significados nas diferentes áreas do conhecimento, como filosofia, ciência, politica, arte, história, literatura, e cinema. Merleau-Ponty, não deseja
uma fenomenologia que seja puramente idealista/objetivista, nem tão
menos subjetivista científica. Desta forma pretende não olhar nada
como se estivesse separado de um mundo dado, mas sim ligado à vida
como ser no mundo, na natureza e seus níveis, e com os outros compartilhando.
A filosofia como ciência rigorosa deveria ter como tarefa estabelecer
as categorias puras do pensamento científico. Para alcançar este objetivo Husserl falou da redução fenomenológica. Através desta, na
qual o fenômeno se apresentava puro, livre de pensamentos pessoais
e culturais, chega-se a um nível dos fenômenos que se denomina das
essências. Desta maneira a fenomenologia se apresenta como um
método e como um modo de ver o dado. (TRIVINOS, 1987.p.42).

Para Maurice Merleau-Ponty como vamos observar, não existe
nada de tão interior (essência), nem tão somente exterior. E sim na
construção do pensamento dele há distinções e não dualismos do que
possa ser o ser humano. Não há um determinismo tanto da ordem biológica nem muito menos da ordem humana. Portanto, não há um privilégio da psique (da alma), nem do corpo (órgãos dos sentidos), e sim
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um acoplamento como o côncavo e o convexo, o centrífugo e o centrípeto. Sendo a ideia básica da fenomenologia a noção de intencionalidade e a tomada de consciência, suas ações e desdobramento no mundo
são fenômenos carregados de conteúdos, signos e significados, expressos através da própria expressão e linguagem do mundo. Neste sentido
o pensamento idealista transcendental de Kant, da crítica da razão pura
e o subjetivismo moderno de Descartes, estão presentes nos estudos em
fenomenologia, porém a fenomenologia visa superar o cogito cartesiano e a crítica pura de Kant, através da própria percepção e sua estrutura do pensamento humano.
O verdadeiro cogito não define a existência do sujeito pelo pensamento de existir que ele tem, não converte a certeza do mundo e,
enfim, não substitui o próprio mundo pela significação de mundo.
Ele reconhece ao contrário meu próprio pensamento como um fato
inalienável, e elimina qualquer espécie de idealismo revelando-me
como ‘ser no mundo’ (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 9).

Não existiria uma fenomenologia no tempo sem que antes não
houvesse o desdobramento da história da filosofia e da psicologia clássica, de outro modo não poderia ser pensada e teorizada dentro da teoria do conhecimento. Portanto, desde o idealismo de Platão até o advento da subjetividade intelectualista e a objetividade científica, prepararam os fundamentos para os estudos tanto das ciências ditas naturais
como também as ciências do espírito. (Wilhem Diltey). A preparação
desse solo ora fértil ora estéril, é o que nos permitiram a contribuição
na história do pensamento humano, como bem assinala Maurice Merleau-Ponty isso que ele denomina de “continuum heterogêneo”. Sem
essa base e fundamentos que formam e caracterizam os diversos modos
do pensamento humano, seria impossível haver uma fenomenologia
que ainda assim se mantêm em desenvolvimento, uma vez que ela se
preocupa com fenômenos aparentes e suas relações de conteúdo.
Os Três Poderes Do Corpo
Ao se retomar a primazia da percepção e suas consequências
filosóficas, nosso filósofo sentirá a necessidade de diálogo tanto com a
fisiologia mecanicista clássica, quanto que o intelectualismo filosófico.
Deste modo, seremos forçados a observar a partir da tradição qual o
lugar que a percepção, os sentidos e o corpo ocuparam ao longo de toda
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tradição. O corpo como bem sabemos ocupa um lugar privilegiado
como espaço de situação e não somente como espaço de posição, esse
corpo ora definido como “korper” que tem seus poderes (a motricidade,
a estesiologia e a cinestesia) formam um esquema corporal. A partir
desses poderes do corpo o ser humano habita o mundo como ser no
mundo e não um ser diante do mundo, ao contrário do pensamento
idealista transcendental que criam as condições de possibilidade para o
conhecimento, parte da tese empirista dos sentidos, para que logo em
seguida desloquem as condições do fundamento do pensamento, dos
sentidos e da percepção para o intelectualismo e consciência pura.
Essa confrontação de ideias se fazem necessárias para a compreensão do lugar e da situação que o corpo e a percepção ocuparam
ao longo de todo escoamento do tempo histórico, e tendo o tempo e a
história como fundamento para poder iniciar uma pesquisa fenomenológica que não tem um fim e ainda está em andamento dentro da complexidade da própria história humana.
Esse corpo não só como espaço expressivo entre outros corpos,
mas também como espaço de situação e significação de conteúdos dados através da própria vida e em seu cotidiano comum, que podemos
refletir o irrefletido, perceber o percebido, imaginar o imaginado, é este
corpo dotado de seus poderes estesiológicos, da motricidade e sinestesia, são as primeiras condições pré-objetivas e pré-teoricas que temos
para estar no mundo como ser no mundo.
A motricidade esse poder fantástico do corpo que já podemos
observar intrauterinamente, que nos dota de movimento, que nos coloca em relação a coisas e objetos, que nos permitem os gestos, estão
sempre em relação ao mundo da natureza, ao mundo circundante. “Já
a motricidade, considerada no estado puro, possui o poder elementar
de dar um sentido (Sinngebung)” (MERLEAU-PONTY, 1994, p.197).
Visto o corpo como partes extras partes, esse corpo coisa entre
outras coisas, esse corpo máquina como mecanismo de reflexos, dentro
de um espaço de pensamento e de percepção que constroem o espaço
objetivo ao qual ocupamos o mundo e o universo, são as nossas condições de estruturas de relação com o mundo propriamente dito. Essas
relações vão se dá por duas vias, a primeira sendo o âmbito da percepção, o “em si”, portanto, neurofisiológica, e a outra abarca o âmbito do
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pensamento, o “para si”, portanto, de representação de uma determinada consciência dada. Aqui neste ponto pode-se observar a dificuldade da filosofia clássica em reconhecer todo ato de significação como
percepção, privilegiando deste modo toda síntese de representação do
mundo como intelectualista, essa dificuldade originada com fundamentos de uma consciência pura é o que nos faz refletir o irrefletido sobre o
próprio corpo, uma vez que já o possuímos e o senso comum não consegue distinguir a percepção da consciência clássica.
Ora esse esquema corporal dotado de movimento e que tem
um significado é apreendido sempre dentro de uma dada situação, portanto, também as respostas são variadas de acordo com estímulos e sensações, essa forma de apreensão motora que são as condições de possibilidade do corpo que se dirige em ato e ação em um mundo objetivo,
formando deste modo não só fragmentariamente, bem como a totalidade expressiva do ser no mundo.
É o que o corpo, como frequentemente disseram, que ‘apanha’ (Kapiert) e que “compreende” o movimento. A aquisição do hábito é sim a
apreensão de uma significação, mas é a apreensão motora de uma significação motora (MERLEAU-PONTY, 1994, p.198).

É nessa construção e percepção do próprio esquema corporal,
que a transferência de atos de conteúdo, que a transposição desses mesmos atos de conteúdo vão enriquecendo o acervo motor e os próprios
significados que assumem em relação ao desenvolvimento humano.
Aqui neste ponto cabe a reflexão biopolítica do poder, assim como todo
ato de dominação e todo ato de poder, busca suas justificativas de
forma que sutilmente dominem o próprio corpo de outrens, ora se beneficiando, ora fundamentando as relações hierárquicas de poder e manipulação. Sempre que há o deslocamento e o encobrimento da biopolítica, haverá também o privilégio de uns sobre os outros, os determinismos e toda forma de poder. Até onde podemos ver o paradoxo humano e observar onde se encontra o mal radical, até onde uma consciência pura fragmenta o mundo na reafirmação do poder enquanto força
universal.
Esses hábitos de movimentos que adquirimos e que nos dão
um significado são justamente o objetivo da biopolítica de dominação,
uma vez que se é através do corpo que damos significado ao mundo,
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então basta desprezarmos o movimento enquanto conhecimento e eleger dessa forma o ideal intelectualista para que se possa dar uma resposta ideal para tudo e também deste modo para que através da própria
biopolítica se possa estabelecer um mundo de hierarquias e diferenças.
A aquisição desses hábitos como ser de expressão e significação no mundo, são condições que dizem pré-objetivamente e pré-teoricamente, qual é o sentido de podermos habitar um mundo e ser no
mundo, uma vez que é a partir dessa primazia do próprio corpo e seus
poderes que ampliamos a nossa capacidade de compreensão e significação de relações no mundo.
Esse fenômeno de existirmos no mundo, e o mundo poder ser
visto por nós dentro de duas perspectivas de meio, a primeira sendo do
âmbito geográfico (pars pro totó), e a segunda sendo o âmbito do comportamento, nos laçam em um mundo de ambiente geográfico e também em um mundo de ambiente de comportamento. Essa relação existe
para nós como a relação da unidade e diferença, onde pode-se perceber
a ordem física, vital e humana. Essas três ordens às quais há relações
são as condições de possibilidade para o continuum e para o comportamento.
Todo movimento já está de certa forma em nossos genes embrionários, visto que Gesell, retomando a ideia de George E. Coghill,
fala de uma “morfogenia dinâmica”:
Esse caráter genético entre o corpo e o comportamento nos
anuncia um caráter de reciprocidade como côncavo e convexo sempre
dentro de uma possível de evolução e desenvolvimento da espécie. Essa
filogênese inscrita em nós mesmos junto com as condições dos meios
naturais possibilitam estabelecer relações entre o corpo próprio e o comportamento nos colocando sempre em uma dada situação.
Essa relação que temos com o nosso próprio corpo fisiológico
e que nos coloca em desenvolvimento não só como um corpo constituído de partes extras partes, um corpo como de animais máquinas e objetualizando, mas também nos coloca em uma relação física, vital e humana, deste modo:
De um lado, o corpo é como um envoltório, o esboço do comportamento, do outro, o comportamento é, literalmente, um segundo corpo
que se adiciona ao corpo natural. De um lado, o corpo é um esboço
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do comportamento, o desenvolvimento embrionário antecipa o comportamento futuro, os órgãos ou esboços de órgãos não tem menor
sentido se os considerarmos independentemente de toda lógica do
comportamento. É significativo que no embrião de 8 semanas, a medula espinhal já tenha chegado a sua extensão completa, que o polegar se afaste dos outros dedos, como se este fenômeno antecipasse a
oposição móbil do polegar aos outros dedos, o que será realizado pela
criança com um ano pós-natal. Nesse sentido todo movimento exercido pelo embrião é a antecipação de um comportamento que será retomado pela criança em um nível superior (MERLEAU-PONTY,
2000, p.241).

Observa-se aqui como essa relação genética que é transcrita filogeneticamente, faz de nossa ontogênese uma relação de caráter recíproco entre o corpo e o próprio desenvolvimento, uma vez que através
desse poder fantástico do corpo que é a motricidade já nos possibilita
mesmo que embrionariamente a potência para o desenvolvimento a um
nível superior. Essa relação de coordenação motora fina e os processos
de ver, apontar e apreender, são as relações mesmas propriamente ditas
que nos colocam como ser no mundo, e que nos dão a possibilidade de
relação entre um corpo biológico (korper) e um corpo vivo (erleiben).
Nos faz sentir no mundo (welt), e perceber a própria intencionalidade
que se dá na própria relação do ser no mundo com os objetos, signos e
significações.
Assim sendo para Gesell: “O organismo não é uma máquina,
mas um estado de grande dinamismo” (MERLEAU-PONTY, 2000, p.
244). A capacidade que o organismo tem em se ajustar entropicamente
é o que nos faz permitir a reestruturação do equilíbrio orgânico, essas
relações físico-quimico-elétricas que são tratadas a princípio como partes extras partes, na realidade assumem uma relação entre as partes e o
todo, sempre dentro de um princípio dialético da natureza.
É por isso que os movimentos ditos abstratos nunca serão esquecidos nem mesmo pelos doentes e que são as condições prévias dos
movimentos concretos.
Deste modo a Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty, como sua obra máxima, visa estabelecer as classificações
da motricidade humana em: a) Movimentos abstratos, que são movimentos que não requerem uma efetividade da vontade, esses movimentos são realizados sem que tenhamos um total controle sobre eles. B)
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movimentos concretos, ao contrário dos abstratos são movimentos direcionados a um determinado ponto específico, segundo uma intencionalidade e um fim. E também busca analisar o corpo livre das doenças,
comparando com o corpo doente. É o caso do membro fantasma e da
anosognose, sendo o primeiro que mesmo tendo o membro amputado
ainda tem relações e emoções com o mundo vivido, ainda faz parte de
seu esquema corporal, e o segundo, já não identifica suas partes mesmo
que elas estejam presentes em seu corpo.
A anosognose e o membro fantasma não admitem nem uma explicação fisiológica, nem uma explicação psicológica, nem uma explicação mista, embora passam ser relacionados às duas séries de condições. Uma explicação fisiológica interpretaria a anosognose e o
membro fantasma como a simples supressão ou a simples persistência das estimulações interoceptivas. Nessa hipótese a anosognose é
a ausência de um fragmento da representação do corpo que deveria
ser dada, já que o membro correspondente esta ali; o membro fantasma é a presença de uma parte da representação do corpo que não
deveria ser dada, já que o membro correspondente não esta ali. Se
agora damos uma explicação psicológica do fenômenos, o membro
fantasma torna-se uma recordação, um juízo positivo ou uma percepção, a anosognose um esquecimento, um juízo negativo ou uma
não-percepção. No primeiro caso o membro fantasma é a presença
efetiva de uma representação; a anosognose a ausência efetiva de
uma representação. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.120).

Considerações finais
Dentro dessa discussão observamos a importância da contribuição da fenomenologia da percepção para o aprimoramento desse dialogo com toda tradição filosófica e científica, no sentido de procurar
contribuir para o esclarecimento do desenvolvimento e comportamento
humano.
Tenho a dizer que relevância desse estudo contribuiu para o
aperfeiçoamento na maior compreensão do conhecimento do estudo da
fenomenologia que procura visar o rigor filosófico e científico para uma
melhor explicação dos fenômenos no mundo, a partir de uma conceitual meticulosa e como o próprio Merleau-Ponty nos fala, tendo a paciência do conceito, para que se possa interpretar os fenômenos para
além dos dualismos vigentes e inculcados tanto pelo subjetivismo filosófico, bem como pelo objetivismo científico.
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DEI/SEMED DE ARAGUAÍNA-TO: RESSIGNIFICANDO
SABERES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Gildamara Souza Soares
Luciana Ribeiro da Cruz
Nádya Reis de Oliveira
Introdução
O objetivo deste trabalho foi discutir sobre a cátedra da Diretoria de Educação Infantil e o papel das Supervisoras/ Orientadoras
da Diretoria de Educação Infantil (DEI)/SEMED, junto às equipes
pedagógicas das instituições que promovem a Educação Infantil no
municípiode Araguaína - TO, subsidiando o fazer pedagógico, sugerindo e orientando as ações pedagógicas desenvolvidas nesses espaços
de aprendizagem.
Tendo como suporte uma metodologia mista, envolvendo a
pesquisa documental e bibliográfica foi possível coletar os dados e informações pertinentes à composição deste trabalho.
Justifica-se a elaboração deste trabalho, considerando-se a
importância da identidade profissional do professor da Educação Infantil na busca de uma educação de qualidade; as atribuições de uma
diretoria de ensino, de forma particular o supervisor orientador , enquanto membros decisivos para guiar as ações e abordagens na rotina
escolar, o que permite o acompanhamento e o desenvolvimento das
aprendizagens das crianças de até 05 anos e onze meses de idade, na
ressignificação da educação que aí se processa.
A lógica que guiou esta abordagem foi ressaltar o espaço da
equipe da DEI/SEMED, que define suas ações no contexto dos CEIs/
Creches/ Pré-escolas potencializando as atividadesdas coordenadoras
e gestoras, que junto às professoras em exercício nas classes de Educação Infantil almejam desenvolver uma rotina adequada.
A prioridade atribuída ao cuidar, brincar e educar das crianças no caminho para uma educação integral tem mobilizado esforços
dos professores, aumentando as expectativas para se chegar numa educação de qualidade e equidade nas instituições atendem bebês, crianças
bempequenas e crianças pequenas.
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A construção de uma identidade: sala de aula da Educação Infantil
A construção da identidade de profissionais ou de uma instituição, constrói-se no desafiodo dia a dia em que se processam as ações
humanas. Pimenta (2007,p.18), argumenta que “a identidade não é
um dado imutável nem externo, que possa ser adquirido, mas é um
processo de construção do sujeito historicamente situado”.
Se a sala de aula é palco de tantas cenas sobre a Educação Infantil, ela também contribui na formação da identidade do aluno.
Através de observações e estudos realizados é possível perceber
como é a sala de aula de crianças no início de sua escolaridade, qual
é o seu mapa, a sua feição.
Constrói-se uma identidade, também, pelo significado de
cada professor como ator e autor com sua história e relações. Em se
tratando do professor, mobilizar saberes da experiênciaé tratar de uma
ação mediadora no processo dessa construção.
Os saberes da docência sustentados pela experiência e pelos
conhecimentospedagógicos sinalizam a construção de uma identidade
bem marcante do professor da Educação Infantil, preparado pela
equipe de supervisoras da DEI/SEMED de Araguaína. Isso levado
paraà sala de aula, em que seus componentes vivenciam o processo de
construção de sua própria história, pode-se dizer que no âmbito da
Educação Infantil de Araguaína os sinais da identidadedos profissionais já podem ser identificados.
O desejo do professor é o desenvolvimento das crianças em
suas diferentes etapas educacionais para que aprendam no âmbito institucional por meio de experiencias lúdicas e interativas, coincidindo
assim com as expectativas e confiança dos pais que deixam seus filhos
nessas instituições. Através de um ambiente de aprendizagem cada
vez mais acolhedor as crianças interagem com as outras e com os saberes que lhes são proporcionados.
A identidade deste universo escolar está em construção através de uma nova rotina, comnovas atitudes e respostas que vão mostrando a realidade da Educação Infantil, que apresenta grandes avanços com o passar dos dias.
Com essa sala de aula de um mundo real, onde os professores estão situados ecomprometidos com as suas funções e com crian-
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ças que expressam alegria, encantamento e vida a comunidade escolar de Araguaína segue confiante, evidenciando uma evolução crescenteda qualidade de sua Educação Infantil.
Atribuições anuais da equipe da DEI/SEMED
Ao que se refere à Educação Infantil é válido registrar que,
mesmo em tempos emergenciais em que as instituições de ensino infantil estão atuando em formato diferente doshabituais, a Diretoria de
Educação Infantil sob a orientação da Superintendência Educacional/Gabinete tem atuado em busca de distintas e possíveis ações para
minimizar os prejuízos da pandemia à educação das crianças, outrossim, garantir a qualidade e equidade da educação ofertada nas instituições de ensino que atendem crianças de 06 (seis) meses a 05 (cinco)
anos de idade do Sistema Municipal de Ensino (SME) de Araguaína.
A Educação Infantil reunindo as categorias: bebês, crianças
bem pequenas e crianças pequenas vem construindo a sua história
dentro da educação. O assessoramento através de orientações pedagógicas é desenvolvido nos CEIs/ Creches e Pré-escolas onde os gestores, coordenadores pedagógicos e professores de cada instituição recebem capacitações bimestrais para aplicar novos conhecimentos nas
suas escolas.
Em cada ano que se inicia um novo planejamento para as
ações propostas é realizado eum relatório anual é elaborado. No planejamento definem-se os objetivos, registram-se os campos de experiências com seus eixos específicos para cada categoria e são incluídas
as aprendizagens, exemplificado no parágrafo abaixo.
Quando se trata dos bebês, por exemplo, objetivando “expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências”, segue-se o
campo de experiência sobre “desenvolvimento da fala e da escuta”;
desta forma o interesse pela leitura e a aproximação com a escrita começaa se desenvolver. No âmbito da “aprendizagem” a criança expressa-se usando diferentes linguagens.
A DEI/SEMED objetivando contribuir com a qualificação
da educação no atendimentoàs crianças de 06 meses à 5 anos de idade
e com o fortalecimento das políticas públicas para aeducação infantil,
utiliza-se da implementação da Resolução CEB/CNE de 05/2009- DiretrizesCurriculares Nacionais (DCN) de Educação Infantil e da Base
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Nacional Comum Curricular (BNCC), documentos legais a exemplo
portarias e pareceres, dentre outros documentos norteadores.
Os assuntos e projetos propostos pela Diretoria da Educação
Infantil são encaminhadosde forma on-line para as instituições de ensino. Após realiza-se uma reunião geral e a partir deentão cada equipe
escolar busca familiarizar-se com os conteúdos e parte para sua divulgação e aplicação, de acordo com a realidade da comunidade escolar.
O roteiro que direciona este trabalho, segue o fluxo das ações
desenvolvidas no decorrerdo ano letivo, de acordo com o calendário
escolar estabelecido. A cada ano faz-se o encaminhamento dos documentos norteadores da prática pedagógica para todos os CEIs/Creches e Pré-escolas.
Oportuno ressaltar, que todos os trabalhos e ações confiadas
a equipe da Diretoria de Educação Infantil estão em consonância ao
Plano Municipal de Educação – PME (Suplementodo Diário Oficial
nº 864, de 24 de junho de 2015 - Lei Municipal 2957, de 24 de junho de
2015)e com o Plano Interno de Trabalho (PIT).
Assim, de acordo com as atribuições de cada função, compete
aos membros da Diretoriade Educação Infantil:
1.
Elaborar e expedir documentações inerentes a Diretoria de
Educação Infantil, a saber: Orientações/Sugestões de Atividades;
Referencial Curricular Pedagógico em consonância com a BNCC,
Mapeamentos, Projeto Político Pedagógico (PPP); Roteiro Rotina;
Relatório de Acompanhamento da Supervisão/Orientação; Rotas e
Pautas de Supervisão, etc.;
2.
Redigir Atas, Ocorrências, Ofícios, Parecer Técnico, Normativas, Memorandos, Deferimentos, Devolutivas a solicitações do Ministério Público, Conselho Tutelar, dentre outros.
Obs.: A partir do Decreto nº 203 de 16/03/2020 e com fins de garantir a efetivação do direito a aprendizagem das crianças da Educação
Infantil, bem como, cumprir as ações que asseguram a integridade física. No que diz respeito à saúde das crianças e das equipesescolares
que fazem o atendimento nos EIs/Creches e Escolas que atendem a
Pré-Escola,a equipe DEI/SEMED inclui em suas atribuições a organização e acompanhamento da adequação do currículo escolar para a
primeira etapa da educação básica, para tal foramelaborados documentos norteadores, como:

Guia para Pais e/ou Responsáveis: Educação Infantil de 0
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(zero) a 03 (três) anos (documento entregue aos pais, professores (as)
e equipes pedagógicas das Unidades deEnsino - U.E., de forma impressa e PDF via canais virtuais);



Guia Norteador: aprendizagens da Educação Infantil (documento orientador foi entregue as equipes pedagógicas de todas as unidades de ensino na forma impressa e documento PDF via canais virtuais);



Manual Protocolo de Retorno para a Educação Infantil (documento encaminhado por e- mail as U.E., posteriormente o documento foi disponibilizado a todos educadores e equipes pedagógicas
na forma impressa);



Documentos Informativos, normativas, dentre outros (documentos encaminhados para as equipes pedagógicas por meio de email e contato virtual (Whatsapp).
Logística de atendimento e demanda por vagas (meta 1 – estratégias
1.1, 1.4, 1.5 e 1.10 do PME)
3.
Auxiliar a demanda de crianças matriculadas nos CEIs/Creches e Pré-Escolas, da rede municipal, urbana e rural, por meio da
atualização e acompanhamento mensal do Mapeamento, de matrículas realizadas e vagas disponíveis, verificando e registrando, de igual
modo a demanda de crianças indígenas, quilombolas e estrangeiras,
como também as crianças que frequentam as turmas do Atendimento
EducacionalEspecializado (AEE);
4.
Organizar a logística de matrícula e, existindo vaga nos
CEIs/Creches, atender por meiode deferimentos/autorizações as solicitações de matrículas na Educação Infantil, efetivadas na sede da
SEMED/Diretoria de Educação Infantil, por meio de ligações telefônicas, solicitação presencial e/ou agendamento no caderno “lista de
espera”;
5.
Mapear o quantitativo de crianças da Educação Infantil, com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades
ou superdotação e crianças indígenas, atendidas na rede municipal de
ensino;
Formação Continuada Em Serviço (Meta 1 – Estratégia 1.9 E 1.21 Do
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Pme)
6.

Auxiliar a formação continuada em serviço;

7.
Viabilizar, documentações e sugestões/materiais de estudos
para a Diretoria de Formação Continuada, conforme solicitação manifesta dos servidores dosCEIs/Creches;
8.
Assessorar os trabalhos de acordo a logística da Diretoria de
Formação Continuada, disponibilizando apoio e suporte necessário;
9.
Acompanhar e monitorar os estudos realizados nos dias “D”
da Leitura/Formação Continuada;
10.
Participar e colaborar na função de formadores e multiplicadores da Educação Infantil em Formações Continuada em serviço,
quando solicitados e enquanto membros do programa Pró BNCC, realizado em parceria com a SEDUC, UNDIME, CONVIVA EDUCAÇÃO e MEC;
11.
Participar de grupo de estudo do Programa Gestão Nota 10,
Pró-BNCC;
12.
Participar na modalidade virtual e/ou presencial de formações, capacitações, fóruns, conselhos, seminários, audiências públicas, workshops e demais eventos voltados à primeira infância, em nível municipal, estadual e nacional, quando demandado e/ou deferido;
13.Obs.: Ao que traz as formações continuadas a Diretoria de Educação Infantil sob a orientação da Superintendência Educacional busca
neste período em que as formações assumiram outro formato (totalmente virtual), colaborar na realização de encontros, livese webinários,
a fim de que os educadores da primeira etapa da educação básica se adequemas demandas exigidas pelo novo tempo que se instaurou na história da humanidade, ademais não ficassem desassistidos, dando continuidade ao seu processo de formação, mesmo durante este período
da pandemia.
Feito – Fórum Permanente De Educação Infantil, RegionalAraguaína - Tocantins (Meta 15 – Estratégia 15.8 Do PME)
13.
Fortalecer políticas públicas para a primeira infância e formação continuada aos profissionais da educação infantil de acordo com
as necessidades e peculiaridades de cada faixa etária;
14.
Organizar e realizar o XII FEITO – Fórum Permanente de
Educação Infantil;
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Obs.: Em virtude a pandemia da COVID-19 e seguindo todos os protocolos sanitários expedidos pela saúde local, decretos municipais e
orientações da Organização Mundial daSaúde (OMS), os eventos estão sendo planejados e sediados na modalidade virtual, no formato
transmissão de vídeo ao vivo - “live”. Como o Fórum Permanente de
Educação Infantil do Tocantins – FEITO (Polo Araguaína).
Metas E Ações Da Educação Infantil
15.
Acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação (PME
- Portaria 233/2016 e 234/2016);
16.
Acompanhar continuamente, em parceria com a equipe de
Coordenação de Monitoramento, a Meta 1 do PME e as 22 (vinte e
duas) estratégias da Educação Infantil, contidas no PME: “Assegurar
o atendimento universal das crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos
de idade, garantindo sua matrícula na Pré-Escola e realizar, por meio
da Diretoria de Educação Infantil, a funcionalidade do atendimento e
acompanhamento dos trabalhos exercidos nos CEIs, Creches e PréEscolas, com fins aexecução da tríade: Cuidar-Educar-Brincar de todas as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino”;
Qualidade e Equidade da Educação Infantil Ofertada noMunicípio
De Araguaína Tocantins – Meta 1 PME
DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL
OFERTADA
NOMUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA TOCANTINS – META 1
PME.
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17.
Garantir atendimento profícuo aos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, matriculadas nos Centros de Educação
Infantil (CEIs), Creches e Pré-Escolas;
18.
Realizar orientações aos pais e/ou responsáveis e acompanhar o processo de deferimento do parecer social, conforme o Decreto
Municipal Nº 397 de 18/12/2015, publicado no Diário Oficial de Araguaína, Nº 984 (Estratégia 1.3 do PME);
19.
Assegurar a qualidade e equidade da Educação Infantil ofertada no município de Araguaína, através da monitoração dos eixos
estruturantes (interações e brincadeiras) da Educação Infantil e aplicabilidade dos mesmos no planejamento pedagógico, asseverando os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças matriculadasnos CEIs/Creches: conviver, brincar, participar, explorar e conhecer-se;
20.
Assegurar a funcionalidade da tríade “Cuidar-Educar-Brincar”, por meio dassupervisões/orientações, in loco, nas turmas de Educação Infantil das instituições que atendem crianças de 06 (seis) meses
a 5 (cinco) anos de idade;
21.
Realizar, por meio de um profissional, Supervisor/Orientador Educacional, de forma virtual e/ou presencial (quando necessário) as visitas de supervisão/orientação e o acompanhamento sistemático e monitoramento diário das ações pedagógicas concernentes a
Educação Infantil: Conselho de Classe, Dia "D" da Leitura/Formação Continuada, projetos institucionais, culminâncias, eventos pedagógicos e culturais, a serem realizados nos CEIs/Creches e Pré-Escolas, da Rede Municipal de Araguaína Tocantins;
Obs.: Em função do surgimento da Covid-19, doença ocasionada pelo
Novo Coronavírus,concomitantemente a suspensão das aulas presenciais os acompanhamentos pedagógicos das Supervisoras/Orientadoras Educacionais são realizados temporariamente, por meio do contato telefônico e/ou virtual: Ligações telefônicas, Grupos de WhatsApp e reuniões/diálogos pedagógicos por meio das plataformas digitais. Deste modo as supervisoras tem a oportunidade de se aproximar
da realidade interna de cada Unidade de Ensino.
Registram-se aos documentos contribuídos junto as U.E.: orientações específicas quanto às aulas remotas, informativos sobre cronogramas e entregas de atividades, sugestões de planejamento pedagó-
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gico, links de formações virtuais, links de plataformas, sites e outrosrecursos norteadores para o trabalho do professor; bem como, orientações
de cuidados para esse período e reforço as normas de distanciamento e
sanitização definidas pelas autoridades de saúde local seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, foram
realizadas visitas presenciais com fins de acompanhar e verificar o cumprimento dos protocolos emitidos durante o contexto da pandemia.
22.
Assessorar, acompanhar e orientar o Conselho de Classe Participativo e Plantão de Reforço Escolar, acompanhando a aprendizagem das crianças, por meio do documentoMatriz de Habilidades e da
participação da comunidade escolar;
23.
Acompanhar e monitorar, sistematicamente, a infrequência
dos alunos através das supervisões in loco, de forma a monitorar e
dialogar com o Programa Evasão Escolar ecom a Busca Ativa Escolar;
24.
Acompanhar e orientar as ações da Educação Infantil, contidas no Calendário Escolar eno Documento Orientações/Sugestões de
Atividades para a Educação Infantil;
25.
Monitorar a aprendizagem das turmas da pré-escola, acompanhando o desenvolvimentopedagógico e o processo de letramento das
crianças pequenas, turmas de primeiro e segundo período, observando
o nível de desempenho de cada criança de acordo a faixaetária, visando à qualidade do ensino e a garantia da transição escolar da PréEscola para o Ensino Fundamental;
26.
Monitorar a realização das reuniões bimestrais entre pais e
equipe escolar, visando ummelhor acompanhamento pedagógico dos
bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, matriculadas nos
CEIs/Creches e Pré-Escolas;
Obs.: Em cumprimento dos decretos e protocolos de distanciamento,
o acompanhamentoé realizado na forma virtual e a depender da situação no presencial, além disso, as ações pedagógicas foram reduzidas e
realizadas de forma diferente do habitual.
27.

Assessorar as equipes escolares, por meio da supervisão e ori-
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entação pedagógica; preenchimento das fichas: “Relatório de Acompanhamento do Supervisor/Orientador CEI/Creche/Pré-Escola” e
"Acompanhamento do coordenador";
28.
Orientar e acompanhar a parte diversificada do Currículo da
Educação Infantil: Atividades Lúdicas e recreativas; Espaços Educativos; Atividades Culturais (Artes Cênicas, Artes Marciais, Dança,
Iniciação/Educação musical, Teatro, Oficina de artesanato infantil);
Atividades Esportivas (Jogos educativos, gincanas interativas e brincadeiras) e Formação de hábito e higiene, contempladas na Matriz
Curricular da Educação Infantil;
29.
Garantir as prerrogativas constitucionais (LDB e ECA), por
meio da realização de açõesespecíficas voltadas para o pleno desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial do público infantil na faixa
etária de 06 (seis) meses a 05 (cinco) anos de idade, a saber: Educação
do Trânsito; Erradicação do Trabalho Infantil; PSE (acompanhamento das vacinas, NUTRISUS, Higiene Bucal); Conselho Tutelar,
Semana da Educação para Vida e ICMS Ecológico/Educação Ambiental;
Parcerias Por Meio Das Áreas: Educação, Saúde E Assistência Social
– Selo Unicef, Órgãos Governamentais E Entidades Filantrópicas.
(Meta 1 – Estratégia 1.15 E 1.18 Do PME)
30.
Realizar ações em prol da garantia dos direitos da criança e
do adolescente por meio daaplicação da Avaliação Institucional do
Biênio, INDIQUE, conforme preconiza odispositivo da Meta 1 do
PME, Estratégia 7;
31.
Colaborar com as comprovações da realização das ações de
validação do Selo Unicef na plataforma, por meio de postagens de
relatórios, registros, planos de ação, documentos comprobatórios, evidências, dentre outros;
32.
Assegurar e monitorar a funcionalidade do programa: “Busca
Ativa Escolar: Fora da Escola não pode”, de forma a legitimar, na rede
municipal de ensino, o direito de vagasna pré-escola (Ação de Validação 2.1 Selo UNICEF) a todas as crianças em idade de 04(quatro) a 05
(cinco) anos, correspondente à Educação Infantil;
33.
Articular, orientar e acompanhar a realização da Semana do
Bebê, outrossim, executar de forma intersetorial (Educação/Sa-
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úde/Assistência Social) nos CEIs/Creches, ações relacionadas à valorização da primeira infância (Lei Municipal 3007, expressa no Diário
Oficial nº. 1086 de 23 de maio de 2016), a serem realizadas nos CEIs
e Creches municipais;
34.
Contribuir com ações de implementação e promoção da Alimentação Saudável ePrevenção da Obesidade Infantil - Programa Saúde na Escola (PSE/MS e MEC), além de participar do processo de
formação, monitoramento e desenvolvimento da Estratégiade Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó (NutriSUS);
35.
Acompanhar e orientar a garantia das prerrogativas constitucionais (LDB e ECA), por meio do acompanhamento e monitoramento da realização de projetos educacionais e ações específicas voltadas para o pleno desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocialdo
público infantil na faixa etária de 06 (seis) meses a 05 (cinco) anos de
idade, a saber:Educação para o Trânsito - CIRETRAN; Erradicação
do Trabalho Infantil - AEPETI; Programa Saúde na Escola - PSE
(acompanhamento das vacinas, NUTRISUS, HigieneBucal); Conselho Tutelar; Semana da Educação para Vida e ICMS Ecológico; EducaçãoAmbiental (Projeto Praia Limpa, Praia Viva e Araguaína Mais
Ambiente - ACIARA); Ações de Segurança Pública (Gabinete de
Gestão Integrada - GGI/GGU e Pacto pela Paz);
OUTRO
36.
Representar a SEMED nas reuniões da Rede Psicossocial,
Conselho Municipal e demaisorganizações.
Percebe-se que as ações da DEI/SEMED apresentam em cada
ano letivo uma programação quese sucede, podendo ser complementada conforme a realidade que se apresenta.
ATRIBUIÇÕES DA SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃO DA DEI/SEMED:
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SUPERVISÃO/ ORIE DEI/SEMED
2.
Reflexões sobre o plano interno de trabalho da equipe
Dei/Semed 2021
Levando em conta a tríade cuidar, educar e brincar que deve
envolver todas as criançasmatriculadas na Rede Municipal de Ensino,
a meta prevista para esta realidade é assegurar o atendimento universal das crianças pequenas de 04 e 05 anos, garantindo a efetivação da
matrícula e frequência no cotidiano escolar.N
Por outro lado, salientam-se os CEIs/Creches que oferecem o
atendimento para os bebêse crianças bem pequenas, que buscam a execução da referida tríade com uma ação deacompanhamento da demanda das solicitações por vagas, bem como o desenvolvimento da
rotina diária de trabalho, que permite que as instituições cumpram a finalidade para a qual foramcriadas. São aplicadas atividades sustentadas pelos campos de experiências, buscando uma educação de qualidade favorável ao desenvolvimento infantil.
O Plano Interno de Trabalho para a Educação Infantil traz
metas singulares que tratam de auxiliar a Formação Continuada em
serviço: envolvimento na realização do FEITO, elaboração do calendário escolar, monitoramento do PME, produção de documentos inerentesa essa etapa de ensino, aquisição de materiais, fomento de parcerias da educação com a saúde e assistência social - Selo UNICEF,
além da avaliação na Educação Infantil - INDIQUE.
A escola nasce das demandas do seu próprio tempo, hoje a sigla
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que rege as instituiçõesé BNCC. A Base Nacional Comum Curricular
traz inovações, das quais o professor precisa apropriar-se para que
possa participar das mudanças voltadas para a melhoria da qualidade
da educação.
Na esteira de Antônio Nóvoa (2017), sobre a escola do século
XXI, temos que “nossosesforços devem dirigir-se para a criação de um
novo ambiente ‘escolar, um ambiente de aprendizagem vivo e estimulante, de trabalho em comum sobre o conhecimento, um ambientede
curiosidade científica e de participação”.
As Supervisoras da DEI/SEMED de Araguaína fazem das palavras de Nóvoa inspiraçãopara conduzir seu trabalho.

3.

A rotina na educação infantil

Para o professor, das classes de Educação Infantil, as rotinas
funcionam como um planejamento das aulas. São todas aquelas atividades utilizadas no ambiente de aprendizagem,mas que nem por isso
precisam ser repetidas diariamente. Segundo Barbosa (2006, p.221):
além de fornecer a sequência das atividades diárias, a rotina, na
sua constituição, utiliza-se de elementos que possibilitam a sua
manifestação, como a organização do ambiente, os usos dos tempos, a seleção e a proposição de atividades e a seleção e construção
de materiais.

A rotina planejada para a Educação Infantil favorece a reflexão
do professor sobre a apropriação do saber, oportunizando a oferta de
experiências exequíveis, atrativas e significativas. A aprendizagem precisa ser construída a partir da manifestação de querer saber cada vez
mais. Nesse sentido, as rotinas são fundamentais para disponibilizar a
cada dia novasatividades e vivências de situações de aprendizagem desafiadoras e compatíveis com o grupo etário das crianças.
Voltando-se às salas de aula nas unidades de ensino que promovem a Educação Infantil,a reflexão chega aos tempos planejados para
as crianças principalmente em relação às rotinas estabelecidas, incluindo: a organização dos espaços, o acolhimento no momento da entrada
dascrianças, a alimentação, as atividades diversas relacionando tempo
e espaço, a ênfase àautonomia das crianças, a mediação dos adultos, as
53

horas para o descanso, a saída com a entregadas crianças aos pais ao final do turno e as evidências de aprendizagem.
É importante salientar que para as atividades diversas cheguem
a bom termo e sejam dequalidade, para tal a preparação do professor é
fundamental. Freire (2014, p.79) ao fazer incursões sobre o reconhecimento do profissional da educação infantil, outrossim, da indigênciade
condições de trabalho e qualificação, ressalta que:
O papel do adulto que interage com a criança no cotidiano do espaço da educação infantil é fundamental para garantir essa almejada qualidade de atendimento. A implementação de uma proposta pedagógica pautada nesta concepção exige que a educadora
tenha um intensão educativa planejando sua função de mediadora
de aprendizagens das crianças, de lançar desafios com base na avaliação de todo o processo educativo. Isso sugere que ela necessita
– além de ser reconhecida como profissional, receber condições de
trabalho, plano de carreira e salário dignos – ter uma qualificação
condizente com sua função e dispor de oportunidade para refletir
continuamente sobre seu trabalho, com base em formação permanente em serviço.

Em corroboração a autora, observa-se a importância da formação, concomitantemente aotrabalho do professor a ser norteado junto
as crianças da educação infantil, tendo em vista queos sujeitos infantis
em formação a partir da promoção de conhecimentos e experiênciaspropostas pelo professor, vivenciarão a construção de conhecimentos e habilidades que perdurarão por toda uma vida.
Segundo Mello e Correa (2016, p.60), as crianças irão vivenciar ações como correr, comer, brincar, fazer a higiene, dormir, interagir, dialogar, escutar, movimentar-se, desenvolvera criticidade.
Para acompanhar essa variedade de experiências propostas
para o fazer da criança, só umbom acompanhamento poderá mostrar o
nível de desenvolvimento alcançado.
Para a Educação Infantil a avaliação é concebida como um processo deacompanhamento do desenvolvimento individual e coletivo do aluno nos aspectos social afetivo, cognitivo e psicomotor,
sempre tendo como referência as fases evolutivas da criança, respeitando o desenvolvimento e progresso de cada uma dentrode seu
próprio tempo. (DANZER, LEIDEMER e LARSSEN 2016,
p.137).
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Assim como cada etapa da vida pessoal da criança é significativa, cada etapa da vida escolar na Educação Infantil tem sua importância e que deve ser percebida no ato de avaliar, para que a avaliação
seja abrangente e assertiva. De acordo com Bassedas (1999, p.178-179,
citado por Danzer, Leidmer e Larssen, p. 140):
É preciso recolher dados, observar, obter informações sobre o que
as crianças são capazes de fazer, porém, o que realmente importa
e que tais informações sejam úteis para poder tomar decisões, para
poder ajudar os meninos e meninas e para propor-lhesum ensino
cada vez mais ajustado às suas necessidades.

Na obra “Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança” de Jussara Hoffmann (2012),viu-se que os Relatórios Individuais contam a
história de cada criança. Nessa história, importantes aspectos são considerados para se obter o perfil do aluno através deste acompanhamento. Algumas perguntas são pertinentes e não podem ser adiadas:
1.
Em que dimensões de aprendizagem cada criança
apresenta avanços e necessidades?
2.
Que alternativas pedagógicas individuais e/ou coletivas poderão ser desenvolvidas nesse caso?
O professor precisa realizar observação diária acompanhada de
breves anotações. Essasanotações, devem ser revisadas frequentemente
para conferir se houve mudança, ou não, no comportamento da criança
em relação à aprendizagem e desenvolvimento.
A memória avaliativa do professor fica mais rica com os conteúdos das observações feitas sobre cada criança. Os registros devem
incluir a oralidade, a leitura de imagens, os trabalhinhos no ateliê, a
interpretação das histórias, entre outras habilidades da criança.
Nesse ínterim, o acompanhamento de toda a rotina e desenvolvimento da criança durante este período, em que vivencia experiências exequíveis junto aos pares precisa ter o seureferencial e explicitar a
sua forma de realização. Ao reunir-se com a equipe escolar, o professor
da Educação Infantil poderá repensar o currículo e as ações pedagógicas numa interação produtiva, tendo em vista, que a qualidade da execução do trabalho com as crianças depende de uma boa e atualizada
formação.
Para MELLO e CORREA, se cada professor também passar a
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constituir-se como pesquisador, repensando qual o currículo a ser desenvolvido com o grupo de crianças de 0 a 6 anos, acerca do processo
de aprendizagem apresentará resultados positivamente diferenciados.
Considerações finais
A Educação Infantil no município de Araguaína-TO é constituída de 31 Creches, 12 Pré-escolas e 13 Escolas de campo totalizando
56 instituições elencadas a promover atendimento para crianças de 0 a
5 anos de idade.
Diante os feedbacks das supervisoras durante as visitas nos
CEIs/Creches/Pré-escolasviu-se que a atuação da equipe da DEI/SEMED de Araguaína, junto às instituições de EducaçãoInfantil tem sido
decisiva para o aprimoramento do trabalho pedagógico. Essa atuação
acompanha e orienta as atividades das coordenadoras pedagógicas
e das professoras,possibilitando além da atualização com as inovações da educação, a aquisição deconhecimentos que são importantes na referência curricular para turmas da Educação Infantil. As
atribuições da equipe da DEI/SEMED constantes no Plano Interno de
Trabalho e são desenvolvidas na sua totalidade. Em relação à análise
do fluxograma próprio desse setor daSEMED foi afirmado que essas
atribuições são verificadas, tanto nas visitas in loco, como em reuniões
ou contatos nas salas próprias da Diretoria de Educação Infantil.
Também foi confirmado que no Plano Anual de trabalho compartilhado com a equipe dos CEIs/Creches/Pré-escola é enfatizada a
tríade cuidar, educar e brincar, envolvendo todas ascrianças dos diferentes espaços educacionais como: Berçário, Maternal e Pré-escola. Foi
declarado, ainda, que houve grande empenho no repasse dos estudos
sobre a BNCC.
A guisa de encerramento, chega-se a um novo tempo nos
CEIs/Creches/Pré-escolas onde as ações desenvolvidas apresentam-se
atualizadas e planejadas, sinalizando para uma educação infantil, ressignificada.
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EDITORAÇÃO MUSICAL: CONTRIBUIÇÕES DO
SOFTWARE EDITOR DE PARTITURA FINALE PARA
DOCENCIA EM UM CURSO TÉCNICO
EM INSTRUMENTO MUSICAL
Josias Felipe Bezerra
Introdução
A editoração musical para plataforma Windows como software
proprietário surge na década de 80 com o crescimento do computares
pessoais. No Brasil, vem sendo incluída nas matrizes curriculares dos
cursos de música a partir da década de 90. Nos cursos de graduação
geralmente são disponibilizadas como disciplina eletiva enquanto que
nos cursos técnicos são disciplinas obrigatórias.
Na prática musical além da contribuição estética da partitura,
a editoração musical, tem trazido reais contribuições em vários âmbitos
do fazer musical. No âmbito da composição e arranjo umas das maiores contribuições é a possibilidade de o compositor ou arranjador ouvir
sua criação, possibilitando correções antes da exposição da peça ou arranjo em ensaios e apresentações. No campo do músico instrumentista
os softwares editores de partitura tem gerado contribuições principalmente nos critérios musicais de afinação e ritmo.
O tema Editoração musical: Contribuições do software editor
de partitura Finale para a docência em um curso técnico em instrumento
musical nasce de questões levantadas ao longo de uma prática pedagógica na disciplina de editoração musical do curso técnico em instrumento musical da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical
(ETECM), ao observar a prática pedagógica dos professores tanto de
instrumento musical como das disciplinas teóricas. Neste contexto
surge o seguinte questionamento: Quais as contribuições que um software editor de partitura traz para docentes de disciplinas teóricas e disciplinas práticas de um curso técnico em instrumento musical?
Baseado nesta indagação foram desenvolvidas hipóteses nos
âmbitos das disciplinas teóricas e práticas da docência em uma escola
técnica de música. No âmbito das disciplinas teóricas viu-se as possibi-
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lidades que um software editor de partitura pode contribuir esteticamente na elaboração do material didático e no campo das disciplinas
práticas o software pode auxiliar como play along.
Esta pesquisa tem como objetivo geral descrever possíveis
contribuições do software editor de partitura Finale na docência em um
curso técnico em instrumento musical e tem como objetivos específicos:
1) Caracterizar o uso do editor de partitura Finale na prática docente
do professor de disciplina prática em um curso técnico em instrumento
musical; 2) Caracterizar o uso do editor de partitura Finale na prática
docente do professor de disciplina teórica em um curso técnico em
instrumento musical; 3) Fazer um quadro comparativo dos resultados
obtidos entre contribuições que usam o software no âmbito de áudio e
no âmbito estético da partitura; 4)Listar os fatores que o software Finale
v.2014 pode contribuir para a docência em um curso técnico em
instrumento musical.
Este trabalho acadêmico tem grande importância para comunidade acadêmica musical, pois será uma fonte de consulta das possíveis contribuições do software em questão para a prática docente em
um curso técnico em instrumento musical.
Esta pesquisa terá como fundamento a pesquisa de bibliográfica e de campo com abordagem qualitativa tendo em vista atingir os
objetivos apresentado. A princípio será realizada uma revisão bibliográfica para fundamentar o tema e a pesquisa de campo será necessária
para caracterizar o uso do software nas práticas docentes.
Desenvolvimento
Pesquisas relatam que um software editor de partitura pode auxiliar em vários âmbitos no meio musical. Na área da regência isto é
afirmado por Araújo e Fonseca.
Quando perguntados a respeito se esses referidos programas auxiliariam no desempenho de sua performance ou a forma de tocar e
exigir dos músicos verifica-se na tabela 09 que 72,72% afirmaram
que ajudaria e apenas 27,27% disseram que não faria nenhuma diferença a utilização ou não. (ARAÚJO e FONSECA, 2007, p. 6).

No campo pedagógico musical e de músicos práticos Gonh
afirma que:
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A existência desses softwares transformou a vida de músicos e professores de música, com a simplificação de tarefas que antes exigiam
jornadas de trabalho mais longas, investimentos financeiros mais altos e equipamentos menos acessíveis (GONH, 2014, p.74).

Qualquer docente da área musical pode utilizar um software
editor de partitura como ferramenta em sua prática pedagógica, pois é
evidente que que o uso do software na prática docente tanto nas disciplinas teóricas como nas disciplinas práticas pode facilitar o processo de
ensino-aprendizagem ao usar um software de edição de partitura que
seja no âmbito estético de uma partitura ou no âmbito de áudio.
Geralmente um professor de teoria musical usa um software de
edição de partitura para elaborar o conteúdo musical dos seus slides,
exercício e avaliações ou um professor de percepção musical para elaboração não só da parte estética, mas também na produção de áudio.
Na área prática instrumental um docente pode utilizar para criar play
back ou play along. Um software editor de partitura também pode ser
usado e na área de composição e arranjo ”O recurso de edição de partitura auxiliada por computador pode ser utilizado para exercícios de
instrumentação e orquestração de peças musicais” (MILETTO et al,
2006, p.4), logo nesta área um software editor de partitura vai mais além,
pois a maior contribuição nesta área se concretiza na parte de áudio,
pois o programa executa o Musical Instrument Digital Interface (MIDI) ou
Virtual Studio Technology (VST) de tudo que foi nele produzido facilitando assim possíveis correções antes da exposição da obra ou arranjo
em ensaios e apresentações, pois muitas vezes há divergência entre a
ideia do compositor ou arranjador e o que ele escreve.
Qualquer ferramenta utilizada para auxiliar o desenvolvimento de atividades presentes no processo de ensino-aprendizagem
perde seu objetivo se nela o aluno não tiver oportunidade de desenvolver a ação criadora, fatores como ordenação, coordenação de ideias e
manifestações cognitivas precisam envolver as atividades presentes
neste processo. As atividades que utilizam o computador precisam ser
bastante claras no que diz respeito a sua elaboração, pois caso este princípio seja desprezado alguns equívocos podem ser cometidos, logo o
cuidado com uso do computador para que ele seja uma ferramenta que
auxilia no processo de ensino-aprendizagem deve ser constante, pois a
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tendência dos professores é usar o computador como controle de tarefas
como afirma Silva.
Em outras palavras, o computador por si só não é suficiente, é preciso que se tenha clareza quanto a sua funcionalidade pedagógica
para que alguns equívocos sejam evitados, como por exemplo, o de
reduzi-lo a mera ferramenta de controle de tarefas (SILVA, 2006, p.
2).

Na música a ação criadora é algum essencial. Para que um músico possa fazer música é preciso ir muito além do saber da teoria musical, saber ler uma partitura, solfejar ou tocar um instrumento, ou seja,
precisa aplicar em sua performance sua musicalidade e um software uma
vez usado como parte de um processo pode contribuir para o aumento
da musicalidade, como afirma Gonh “Em outros, o uso de um software
pode ser o elemento-chave de uma tarefa, servindo como etapa que, se
for parte de um processo, poderá resultar no aumento da musicalidade.” (GONH, 2014, p.75).
É impossível que músicos ou grupos musicais diferentes executarem a mesma música da mesma forma, pois apesar de tocarem a
mesma música, as mesmas notas estas serão interpretadas de forma diferente, seja no que diz respeito a sonoridade, nuanças, andamento ou
estilos musicais, logo é de imensa importância que durante toda sua
formação as ferramentas utilizadas e as atividades desenvolvidas explorem a ação criadora dos discentes, pois caso o músico não desenvolva
e aplique isto na sua execução não poderá fazer música musicalmente
de acordo com Swanwick (2003).
É possível lecionar uma disciplina teórica ou prática de música
sem utilizar um software, mas desta forma o professor tornará sua prática docente complicada pois a tecnológica permeia todas as áreas do
saber como afirma Silva:
Romper com os equívocos até então cometidos pelo ensino tradicionalista é ter a consciência de que o mundo globalizado exige dos
educadores, crianças e jovens a tarefa de absorver as novas tecnologias, sem as quais qualquer atividade profissional e a vida cotidiana
se tornam complicadas (SILVA, 2006, p. 2).

No entanto o uso de um software editor de partitura é imprescindível na prática docente musical, quer seja diretamente quando o
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próprio docente manuseia o software ou indiretamente quando o docente tem a ideia e outra pessoa manuseia o software.
Metodologia
A verificação de dados da pesquisa foi feita através de um questionário aberto, aplicado a 21 professores da Escola Técnica Estadual
de Criatividade Musical (ETECM) situada na cidade de Recife no Estado de Pernambuco. Na ETECM o curso técnico em instrumento musical é organizado por área as quais são: Metais, madeiras incluindo
saxofone, percussão, canto, teclados e área teórica. Para essa análise
foram considerados 171 questionários, sendo 8 questionários respondidos por professores de disciplinas práticas 9 por professores de disciplinas teóricas. Os professores foram selecionados por áreas sendo 4 da
área de metais (Trompete e trombone), 2 na área de madeiras (Clarinete
e saxofone), 2 na área de cordas dedilhadas (Contrabaixo elétrico e guitarra), 2 na área de cordas friccionadas (Viola e cello), 2 na área de percussão (Percussão erudita e bateria) e 5 na área teórica. As questões
abrangeram a vivência do docente com o software Finale no seu dia a
dia e o uso do mesmo em sua prática docente e ainda se o software poderia contribuir ainda mais em sua pratica pedagógica e como isso poderia ser feito. A análise das descrições que os professores fizeram do
uso do Finale na prática docente possibilitou a caracterização de algumas contribuições do software na prática docente tanto das disciplinas
práticas como das teóricas.
Nas disciplinas práticas, que são em sua maioria aulas de instrumento e acontecem de forma individual, os docentes afirmam que o
utilizam o software Finale em seu dia-dia e que o primeiro contato com
o software Finale se deu em três momentos:
1)
No laboratório de informática da escola em questão,
pois alguns docentes são ex-alunos;
2)
Na graduação;
3)
Através de amigos.

1

Foram descartadas da análise os professores que não utilizam o software em sua prática
docente, bem como os professores da área de piano e teclado e 4 docentes não responderam.
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Todos docentes que utilizam o software Finale afirmam que o
mesmo contribui em suas práticas docentes no curso técnico em instrumento musical tanto na parte estética de uma partitura tanto na parte
de áudio. Segue relação das contribuições descritas pelos mesmos:

Criar Play along;

Criar Playback para coro;

Elaborar Composições;

Criar arranjos e estudos;

Editar partituras;

Adaptar partituras para música de câmara;

Produzir áudio de sequencias harmônicas para o exercício da improvisação;

Escrever melodias do instrumento para o exercício de
articulações, intensidade e sinais de repetição;

Escrever exercícios específicos;

Baixar arquivos MIDI e transformar em partitura;

Tirar dúvidas quanto a execução rítmica.
Nas disciplinas teóricas, que são em sua totalidade acontecem
de forma coletiva, os docentes afirmam que o utilizam o software Finale
em seu dia-dia e que o primeiro contato com o software Finale se deu em
três momentos:
1)
No laboratório de informática da escola;
2)
Durante a graduação;
3)
Através de amigos.
Todos docentes que utilizam o software Finale afirmam que o
mesmo contribui em suas práticas docentes no curso técnico em instrumento musical diretamente ou indiretamente, pois acontece do próprio
docente não utilizar o software mais utilizar alguma partitura que foi
editorada por outra pessoa. Segue relação das contribuições descritas
pelos mesmos:

Exemplificar acordes: Posições, condução das vozes,
resoluções;

Comparar efeitos sonoros de exercícios de harmonia
após correções;

Editar partituras;
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Elaborar questionários com exemplos de intervalos e
acordes ou trechos melódicos para serem analisados.

Produzir melodia a duas vozes onde o aluno pode treinar cantar sobrepondo o som da outra voz;

Preparar exercícios melódicos e harmônicos de solfejo;

Elaborar exercícios de Teoria Musical;

Elaborar exercícios de percepção rítmica, melódica,
harmônica e polifônica.

Copiar e realizar exercícios de harmonia tradicional;

Preparar exercícios e avaliações.

Criar melodias com intervalos.

Confeccionar áudios utilizando a diversidade de timbres.

Editorar partitura para trazer mais organização no
ponto de vista da escrita, atualização e detalhamento.

Criar melodias para ditados rítmicos e melódicos.
Abaixo segue quadro demonstrando as contribuições elencadas pelos os docentes das disciplinas práticas e teóricas fazendo
uma comparação das mesmas entre o âmbito de áudio e âmbito de
estético da partitura.

Contribuições do software Finale
na prática docente

Áudio

Estética da
partitura

Disciplinas Práticas
Criar playback.

X

Criar play along.

X

Criar arranjos e estudos.

X

X

Editar partituras.

X

Adaptar partituras para música de câmara.

X

Produzir áudio de sequencias harmônicas para o
exercício da improvisação.
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X

Escrever melodias do instrumento para o exercício
de articulações, intensidade e sinais de repetição.

X

Escrever exercícios específicos.

X

Baixar arquivos MIDI e transformar em partitura.
Tirar dúvidas quanto a execução rítmica.

X

X

X

Disciplinas Teóricas
Exemplificar acordes: Posições, condução das vozes, resoluções.
Comparar efeitos sonoros de exercícios de harmonia após correções.
Elaborar questionários com exemplos de intervalos
e acordes ou trechos melódicos para serem analisados.
Produzir melodia a duas vozes onde o aluno pode
treinar cantar sobrepondo o som da outra voz.

X
X
X
X

Preparar exercícios melódicos e harmônicos de solfejo.

X

Elaborar exercícios de Teoria Musical

X

Elaborar exercícios de percepção rítmica, melódica, harmônica e polifônica.

X

Copiar e realizar exercícios de harmonia tradicional.

X

Preparar exercícios e avaliações
Editar partituras.
Criar ditados rítmicos usando divisões do cancioneiro regional.
Criar melodias com intervalos.
Confeccionar áudios utilizando a diversidade de
timbres.

X
X
X
X
X

Editorar partitura para trazer mais organização no
ponto de vista da escrita, atualização e detalhamento.
Criar melodias para ditados rítmicos e melódicos.

X
X

X

O quadro acima nos mostra que tanto os docentes das disciplinas teóricas como os das práticas utilizam os dois âmbitos do
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software em sua prática pedagógica, no entanto percebe-se que os
docentes das disciplinas práticas proporcionalmente utilizam mais
o âmbito de áudio do que os das disciplinas teóricas.

Conclusão
Procurando responder aos objetivos da pesquisa a partir das
respostas dos professores que utilizam o software Finale na prática docente em um curso técnico em instrumento musical fui percebido que
o software em questão contribui direta e indiretamente em suas práticas
pedagógicas tanto no âmbito de áudio como na estética da partitura
ressaltando que os docentes das disciplinas práticas proporcionalmente
utilizam mais o software no âmbito de áudio do que os docentes das
disciplinas teóricas em suas práticas pedagógicas.
Como desfecho da análise das respostas obtidas através do
questionário respondido pelos professores que utilizam o software Finale
em sua prática docente destacamos algumas ações que podem corroborar na contribuição do Finale na prática docente tanto por parte dos
docentes como por parte do estado ou patrão:

Capacitar dos docentes para ampliar o uso das ferramentas;

Equipar mais as salas com datashow e computadores;

Produzir mais obras e estudos para os instrumentos lecionado;

Ensinar o inglês técnico-musical para docentes e discentes;

Escrever as partes de piano das principais peças do repertório lecionado;

Complementar o uso do software com bons equipamentos de áudio;

Intensificar o uso do software como disciplina;

Elaborar uma plataforma que utilizasse o software na
prática docente;

Trabalhar mais os timbres;

Inclusão de outros softwares ao Finale para melhorar
a qualidade do áudio;
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Melhorar a estrutura tecnológica no ambiente da sala



Proporcionar ao aluno o acesso a essa tecnologia em



Ter a disponibilidade do software na versão APP.

de aula;
casa;
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NOS PROCESSOS DE ABUSO
INFANTIL À LUZ DA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 699 DO
CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL
Juliana Aparecida Arantes de Souza

Introdução
São muitas as situações em que a interdisciplinaridade entre
Psicologiae Direito faz-se necessária e fundamental para elucidar fatos
e contribuir para angariar provas e meios para a solução de delitos.
Neste cenário, os psicólogos são chamados ao processo para traçar
perfis de personalidade, realizar entrevistas, laudos e pareceres, que orientam a tomada de decisões pela autoridade judiciária.
A violência sexual contra crianças e adolescente é um fenômeno social, que por diversas vezes não traz evidências fortes e claras
sobre as circunstancias de um crime. Nesta toada, a tomada de decisão
sobre o caso pode incluir diferentes fontes de dados, bem como diferentes processos cognitivos e afetivos.
A Psicologia Jurídica surge nesse contexto, em que o psicólogo
coloca seus conhecimentos à disposição do juiz (que irá exercer a função julgadora), assessorando-o em aspectos relevantes para determinadas ações judiciais, trazendo ao processo judicial uma realidade psicológica dos agentes envolvidos que ultrapassa a literalidade da lei, e que
de outra forma nãochegaria ao conhecimento do julgador por se tratar
de um trabalho que vai além da mera exposição de fatos; trata-se de
uma análise aprofundada do contexto em que essas pessoas que acorrem ao Judiciário (agentes) estão inseridas (SILVA, 2016, p.18).
O tema abordado neste trabalho analisa a atuação do psicólogo
no âmbito jurídico e suas contribuições nos processos que envolvem
abuso sexualcontra crianças, visando a sua forma de atuação e abordagem, bem como analisar como o trabalho desse profissional implica na
tomada de decisão pelasautoridades judiciárias, buscando assim uma
eficácia do Poder Judiciário na resolução de conflitos e delitos de uma
forma justa, igualitária e que atenda aosprincípios da proteção e do melhor interesse da criança.
A intervenção da psicologia no poder judiciário
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O Direito não opera com conjecturas, não pode o juiz proferir decisãopor mera presunção. A certeza da autoria dos fatos e da
culpabilidade do agente é necessária, tanto na área cível como na criminal as responsabilidadesdependem de provas, as quais precisam ser
firmes e seguras a ponto de ensejar a decisão (SOUZA, 2014, p.2).
Neste sentido, os psicólogos desempenham diversas atividades
no âmbito jurídico. Há uma predominância na elaboração de laudos,
pareceres e relatórios de cunho avaliativo que subsidiam os magistrados. Importante mencionar que, a atuação do profissional ocorre nas
mais diversas áreas: Varas de Família, Varas de Infância e Juventude,
Varas Criminais, Varas Cíveis e Varas do Trabalho.
A Psicologia e o Direito são áreas do conhecimento científico
voltadas para a compreensão do comportamento humano. Porém,
diferem quanto aoseu objeto formal: a Psicologia volta-se ao mundo
do ser, e tem como seuponto de análise os processos psíquicos conscientes e inconscientes, individuais e sociais que governam a conduta
humana; o Direito, por sua vez, volta-se ao mundo do dever ser, e supõe a regulamentação e legislação do trabalho interdisciplinar entre médicos, advogados, psiquiatras e psicólogos forenses. (SILVA, 2016,
p.19).
Em processos criminais, nos casos de abuso sexual infantil, o
psicólogo atua para angariar informações para que o magistrado possa
utilizá-las para a resolução do processo. Ele elucida fatos que muitas
vezes a criança não consegue falar/narrar na presença de pessoas estranhas a ela. Com trabalhos lúdicos, buscando fazer com que a criança
se sinta segura, acolhida para falaro que aconteceu, bem como distinguir o que é real e o que é imaginação.
Portanto deve-se explorar um conhecimento unificado e integração de pensamento dessas duas áreas, em oposição à fragmentação
desses saberes. O diálogo e a parceria devem alcançar o necessário
ao deslinde dos fatos sempre observando os preceitos constitucionais
protetivos estampados na Carta Magna.
Fundamentação legal para atuação do psicólogo jurídico
O Estatuto da Criança e Adolescente - ECA preconiza que
cabe ao Poder Judiciário a manutenção de equipe multidisciplinar, des-
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tinado a assessorar a Justiça no intuito de prestar atendimento de orientação, o encaminhamento às famílias que necessitam da intervenção
do Judiciário, bemcomo essa equipe tem o dever de auxiliar o magistrado na aplicação e administração da justiça.
Um dos profissionais que integram essa equipe multidisciplinar é o Psicólogo, juntamente com Assistentes Sociais, Promotores de
Justiça e os Juízes de Direito. Neste interim, o psicólogo interpreta a
comunicação inconsciente que ocorre na dinâmica pessoal e familiar
em processos jurídicos que envolvem: divórcios, modificação de
guarda, tutela, curatela, pensão alimentícia, perda ou suspenção do
poder familiar, vitimização em todas assuas formas (física, emocional, sexual e psíquica).
Sua principal função é a pericia judicial, realizando diligências
para diagnosticar aspectos de conflitos existentes na dinâmica familiar
e evidenciar seus resultados e conclusões em laudos pericias, que serão
anexados aos processos, buscando a primazia do Principio do Melhor
Interesse da Criança eo Princípio da Proteção Integral.
Assim notamos a grande importância que esse profissional desempenha no Poder Judiciário. Em todas as matérias de Direito contribui com seu conhecimento para resolução dos litígios e elucidação dos
fatos, muitas vezes guardados na psique, onde contém os sentimentos
mais profundos de cada indivíduo.
Da escuta especializada e do depoimento pessoal
O Depoimento Sem Dano (DSD) trata-se de uma forma diferenciada deescuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência no processo de inquirição judicial. A técnica chamada “depoimento sem dano”, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ,
Recomendação nº. 33 de23/11/2010) visa evitar a revitimização de
crianças e adolescentes em processo de inquirição judicial através da
oferta de um ambiente favorável e de técnicos, profissionais da Psicologia e do Serviço Social, facilitadores da escuta.
O Código Processual Civil dispõe em seu artigo 699 que,
“quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso
ou a alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhadopor especialista.”
O objetivo de tal artigo é reduzir os danos causados às
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crianças eadolescentes pela inquirição de feita no processo judicial,
retirando-os de umambiente formal e pré-estabelecido de audiências
e os introduzindo em umambiente mais confortante para que possam
se sentir à vontade para conversa.
Os abusos, por muitas vezes são praticas do convívio familiar.
Desta forma, a prova judicial se afunila especificamente ao depoimento
da vítima, quese questionada por juízes, promotores e advogados, na
maioria das vezes, se calam, fragilizando a prova e fazendo com que o
agressor fique impune do crime, deixando claro que esse modelo imposto é precário, necessitando de uma reavaliação.
Importante frisar que a recomendação do CNJ, foi, em 2017,
chancelada na Lei 13431, a qual dispõe sobre o sistema de garantia de
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
Partindo da premissa de que incumbe aos operadores do direito a preservação dos princípios e valores constitucionais, tal como, o
“princípio do melhor interesse da criança”, pode-se afirmar de forma
veemente de que o método do depoimento sem dano garante a observância do referido princípio constitucional por ocasião das inquirições
judiciais de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes
contra a dignidade sexual, eis que, utilizando-se deste método, a intervenção judicial estará preservando o caráter da mente em desenvolvimento da criança, além de viabilizar uma intervenção técnica que possibilite o infante a enfrentar de forma menos agressiva a situação difícil
por ele vivenciada, visando, acima de tudo inibir a revitimização ou
subvenção de direitos fundamentais (HOMEM, 2015, p.25).
Porém, é necessário garantir a livre manifestação da criança,
evitando que a escuta se transforme em mais uma forma de
violação de direitos e garantias a ela asseguradas. Para evitar que isso
aconteça, é preciso que a escuta seja realizada por profissionais capacitados, pois se constata que poucos operadores têm formação adequada
para compreender a dinâmica da violência no âmbito familiar e desconhecem o procedimento de tomada de declarações da criança como vítima direta ou como testemunha dessa violência. Isto implica dificuldades na tomada do depoimento da criança, na postura do profissional
frente a ela e na forma de indaga-la o que pode inibi-lae constrangêla, dificultando seu relato e fragilizando a prova produzida. A criança
pode, deste modo, ser revitimizada e o culpado não responsabilizado
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(TRINDADE; SANI, 2013, p.15).
A função do psicólogo no DSD é repassar as perguntas indagadas peloJuiz para a criança de forma mais apropriada e menos traumatizante, facilitando a oitiva da vítima.
A principal inovação é a retirada da criança do ambiente formal de audiências, caracterizando-a, dessa forma, como um ser em desenvolvimento que necessita de atendimento especializado, ainda mais
no relato da ocorrência de um abuso, onde o sofrimento partiu, na
maioria das vezes, de pessoas em que confiava e se relacionava
(ZOTTO; MEHL, 2017, p.8).
O DSD prevê em seu desenvolvimento, três etapas no processo
de inquirição. Na primeira etapa, é a realizado o acolhimento, feito
quando há a intimação da criança. A mesma chega trinta minutos mais
cedo do horáriooficial da audiência para evitar confronto direto com
o réu e para que se inicie ocontato com o profissional. Nesse primeiro
contato, com a participação do adulto acompanhador, são realizados
os esclarecimentos em relação aos objetivos da convocação e ao funcionamento da audiência e dos equipamentoseletrônicos que serão utilizados (ZOTTO; MEHL, 2017, p.9).
A segunda etapa é caracterizada pelo depoimento formal, já
com os equipamentos ligados. São realizadas as perguntas por parte dos
profissionais que estão atuando no processo de inquirição, sendo geralmente perguntas abertas e que dizem respeito à situação atual da criança, e o relato da vítima sobre o ocorrido. Posteriormente, o Juiz ou
representantes transmitem as perguntas que gostariam de resposta para
o profissional atuante que repassa para a vítima em um linguajar mais
adequado para sua faixa etária (ZOTTO; MEHL, 2017, p.9).
Por fim, a terceira etapa refere-se ao retorno, ao final da audiência, onde a criança ou adolescente recebe a oportunidade para falar
sobre a audiência, repassando posteriormente aos familiares aspectos
importantes que possam interferir no bem-estar futuro da criança, e, se
necessário, são realizados encaminhamentos para acompanhamento
psicológico (ZOTTO; MEHL, 2017, p.9).
Para realização do depoimento sem dano, dispõe-se, para
tanto, de uma pequena sala interligada à sala de audiências, com objetos lúdicos para que a criança possa utilizar como meio para se expres-
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sar. Neste espaço, especialmente preparado com vídeo e áudio, um profissional da psicologia realiza a escuta da criança vítima ou testemunha.
Mesmo à distância, magistrado, promotor de justiça e advogado interagem, durante o depoimento, através de um ‘ponto’ colocado no ouvido do profissional que está ouvindo a criança vítima ou testemunha.
Regra geral, o depoimento especial deve ser realizado uma
única vez, através de produção antecipada de prova judicial garantida
a ampla defesa do investigado. Ou seja, preferencialmente deve ser realizado como prova antecipada, a ser produzida perante o juiz com
observância do contraditório real antes mesmo do início do processo,
ou se deflagrado o processo antesda audiência de instrução e julgamento. Se impossível sua realização, deve-se proceder ao depoimento
especial em sede policial, e repeti-lo posteriormente em juízo (ORTEGA, 2018, p.4).
Todavia, a prova deverá necessariamente ser colhida antecipadamente em duas situações: quando a criança for menor de sete anos;
ou, quando a criança, adolescente, ou jovem até 21 anos está em situação de violência sexual.
Nessas situações, em vez da oitiva realizada na seara policial,
que se traduziria em elemento informativo, deve-se buscar a realização
na fase processual como prova. Isso não significa que a polícia judiciária não possa obter as informações mínimas sobre o fato delituoso para
tomada das providências urgentes exigidas pela investigação criminal;
para tanto, o delegado poderá levar a efeito uma escuta especializada
(ORTEGA, 2018, p.4).
O depoimento especial será realizado em local apropriado e
acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou doadolescente vítima ou testemunha de violência.
Deverá ainda, ser resguardado a criança ou do adolescente de qualquer
contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com
outra pessoa que represente ameaça,coação ou constrangimento; podendo admitir excepcionalmente o afastamento do agressor/ofensor
quando constatado que sua presença possa prejudicar o depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco.
A gravação do depoimento em áudio e vídeo será transmitida
em tempo real para a sala de audiência, podendo, ser restritas se houver
risco à vida ou àintegridade física da vítima ou testemunha. Deverão
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ser tomadas todas as medidas para preservação da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha, inclusive a tramitação em segredo
de Justiça.
Há possibilidade de perguntas complementares, após consulta
ao Ministério Público e defesa, organizadas em bloco e feitas pelo profissional especializado com linguagem de melhor compreensão da criança ou do adolescente (ORTEGA, 2018, p.5).
Todavia não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvoquando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha,
ou de seu representante legal. Neste sentido, entende-se que a criança/adolescente passaria por um processo de vitimização, pois precisa
contar sobre o abuso para diversaspessoas em momentos diferentes (Escola, Conselho Tutelar, Delegacia, Fórum, entre outros) e reviver o
sofrimento e o momento do abuso, o que gera problemas emocionais e
psíquicos no infante.
Com efeito, a Lei ainda estabelece em seu Art. 21 algumas medidas para proteger a criança ou o adolescente em risco. Prevê que a
autoridade policial requisitará à autoridade judicial em qualquer momento dos procedimentos de investigação e responsabilização dos suspeitos, as medidas de proteção pertinentes, como: a) afastamento cautelar do investigado; b)evitar o contato direto da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência com o suposto autor da violência; c) requerer a prisão preventiva do investigado, quando houver
suficientes indícios de ameaça à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência; d) solicitar aos órgãos socio assistenciais a
inclusão da vítima e de sua família nos atendimentos a quetêm direito;
e) requerer a inclusão da criança ou do adolescente em programa de
proteção a vítimas ou testemunhas ameaçadas; f) representar ao Ministério Público para que proponha ação cautelar de antecipação de prova,
resguardados os pressupostos legais e as garantias previstas no art. 5 o
desta Lei, sempre que a demora possa causar prejuízo ao desenvolvimento da criança ou do adolescente.
Ademais, a técnica auxilia na efetivação das garantias processuais, vez que, através de sua utilização, o depoimento do infante o
conjunto probatóriose torna mais preciso, seguro e rico, já que além de
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conseguir a colheita do depoimento do infante de forma especial se valendo valer os princípios apregoados na Constituição Federal, Estatuto
da Criança e Adolescente e também na Convenção Internacional sobre
Direito das Crianças e dos Adolescentes, sem, contudo, deixar de observar as garantias processuais do ordenamento jurídico vigente, tais
como o princípio do devido processo legal e os dele decorrentes, os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Proteção e Acolhimento - Princípio do Melhor Interesse da Criança e da Proteção Integral
Os direitos da criança e do adolescente sempre foi um tema
muitoimportante pelas organizações internacionais, mas foi em 1959
que os direitos relativos à infância ganharam maior abrangência, com
a Declaração Universal dos Direitos da Criança, proclamada pelas Nações
Unidas. Nessa Declaração,a ONU reafirma a importância de se garantir a universalidade, a objetividade ea igualdade nas questões relativas aos direitos da criança. Assim, a criança passou a ser imediatamente considerada prioridade absoluta e sujeito de direitos em sentido
amplo (BASTOS, 2012, p.36).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, principalmente emseu artigo 227, e do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº. 8.069/90), certos direitos passaram a ser garantidos, como o
direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho para todas as crianças
e todos os adolescentes. Foi a partir de então que estes passaram a ser
juridicamente considerados sujeitos de direitos à proteção integral, devido a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento pela legislação brasileira, e não apenas menores incapazes, objetos de tutela, de
obediência e de submissão. Ressalte-se que, para a efetivação destes direitos é necessária à construção de novas relações para esses futuros
adultos, baseada em relações afetivas, de proteção e de socialização,
implicando em denúncia e responsabilização dos violadores de direitos
(BASTOS, 2012, p.15).
A proteção das crianças contra todas as formas de violência é
um direitofundamental garantido pela Convenção sobre os Direitos da
Criança e outros tratados internacionais e normas de direitos humanos.
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No entanto, a violência continua a ser uma componente demasiadopresente na vida das crianças em todo o mundo, independentemente da sua condição económica e social, da sua cultura, religião ou
etnia, comconsequências imediatas e de longo prazo. As crianças que
foram gravemente mal tratadas ou negligenciadas são frequentemente
afetadas em termos de desenvolvimento, têm dificuldades de aprendizagem e um desempenho escolarfraco. E podem ter também uma
baixa autoestima e sofrer de depressão, oque, nos casos mais graves,
pode levar, a comportamentos de risco e autoagressão.
Salienta-se que a proteção da criança e do adolescente não se
trata de responsabilidade apenas da família e do poder público, são assuntos que perpassam toda a comunidade de modo geral, viabilizando
meios essenciais para a aplicação da doutrina da proteção integral e
a consequente proteçãodos direitos fundamentais da criança e do adolescente.
A Influência dos Laudos Psicológicos nas Decisões Judiciais
Terminadas as operações de averiguação e coleta das informações e documentos necessários, é chegado o momento da elaboração
do laudo pericial, como sendo o relatório final feito pelo psicólogo,
onde ele resume tudo quanto pôde observar durante as entrevistas e encontros.
No campo da perícia psicológica, não há uniformidade quanto
ao termo do documento escrito apresentado aos autos: pode ser laudo,
relatório, parecer (no caso das Varas da Infância e da Juventude). O
importante aqui é que o documento deve responder ao questionamento
do magistrado. É importante salientar que nos casos de violência sexual
não são apresentados relatórios, laudos ou pareceres na fase de instrução processual, o que acontece é o depoimento sem dano, e após caso
seja necessário, o psicólogo faz o acompanhamento psicológico e apresenta periodicamente os relatórios pertinentes.
O diálogo entre operadores do Direito e psicólogos se dá exclusivamente por meio de documentos, como laudos/relatórios. Os documentos produzidos por psicólogos têm sido compreendidos como
importantes influências na tomada de decisão de operadores do Direito
nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes (PELISOLI;
DELL’AGLIO, 2014, p.4).
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Na tentativa de amenizar os sofrimentos e traumas das crianças vítimas de abuso sexual, são realizados acompanhamentos durante e após o processo judicial, pois entende-se que as marcas deixadas
pelo agressor acompanharão a vítima por toda a sua vida, o que se
busca é amenizar os impactos que isso poderá trazer na vida adulta.
O laudo não deve culpabilizar, julgar ou punir os envolvidos.
Nota-se quea atribuição de julgar é do Estado-Juiz, investido, pois, na
função. O documento elaborado pelo psicólogo, é avaliativo, analisando as determinantes sociais da conduta do indivíduo, auxiliando a
busca de alternativas a uma situação conflitiva.
O psicólogo deve fornecer à autoridade judicial somente os resultados e apenas mencionar os instrumentos de informações que tenha
obtido no curso do trabalho (desenhos, testes, gravações audiovisuais,
entrevistas etc.), resguardando com isso o sigilo profissional. Esse material deve ser mantido emarquivo de justificativas técnicas e científicas
dos resultados, em poder do próprio psicólogo, para eventuais comprovações, se necessário (SILVA, 2016, p.368).
Também deve fazer constar no laudo ou parecer que os resultadosobtidos se referem ao estado psicológico do paciente naquele momento, jamaispodendo ser considerados definitivos, permanentes ou
imutáveis. Se o laudo ou parecer tiverem linguagem clara e compreensível, e contiverem argumentos suficientes para o convencimento do
juiz, o perito e os assistentes técnicos poderão estar dispensados de
comparecer em audiência de instrução e julgamento para prestarem
maiores informações (SILVA, 2016, p.368).
Por fim, vale ressaltar que os laudos além de possuir importância na esfera criminal, também poderá redirecionar o magistrado para
uma possível intervenção na esfera cível, como nos casos de abuso sexual onde o agressor trata-se do pai ou padrasto. Em alguns casos fazse necessário o abrigamento da criança ou adolescente vítima de abuso
e possivelmente a destituição do poder familiar em relação ao agressor,
buscando a proteção da criança e do adolescente.
Vale ressaltar, que os operadores do Direito consideram as potencialidades da atuação dos psicólogos nas situações de abuso sexual
infantil não somente pelas possibilidades técnicas da profissão, mas
também pela característica de lidar com os aspectos emocionais da tarefa. O produto dainteração dessas disciplinas não implica apenas na
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melhor resolução de um trabalho pelo psicólogo ou pelo operador do
Direito, mas implica no impactoque as articulações entre essas matérias apresentam nos indivíduos que procuram na Justiça o direito de
viverem afastadas de qualquer forma deviolência.
Conclusão
Conclui-se que os Psicólogos forenses desempenham atividade
primordial na resolução de conflitos que envolvam violência sexual,
sendosolicitados inclusive para descrever a natureza, frequência, perspectivas de gravidade de violência futura, etc. Atua emitindo pareceres e recomendaçõesde intervenções, fazendo predições sobre os resultados prováveis para que as decisões possam nortear a busca do melhor
interesse e preservação dosenvolvidos.
Desta forma, o papel do psicólogo no âmbito judiciário, contribui no sentido de humanização da Justiça. O profissional da psicologia tem enfoque diferente, porém busca objetivamente a aplicação
da lei, compreendendo e transpassando ao julgador a complexidade
dos sujeitos no seu contexto sociale familiar, para melhor tomada de
decisões.
Seu papel é de extrema relevância no Poder Judiciário. Contribui para o esclarecimento dos fatos quanto para a proteção da criança/adolescente e das famílias envolvidas nos mais variáveis conflitos, garantindo desta forma direitos dos envolvidos em situação de
abuso sexual.
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“O PROBLEMA NÃO É O MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO, É
ALFABETIZAR SEM MÉTODO”: UM ESTUDO SOBRE AS
CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Luciane Aparecida Varela

Introdução
Ao longo dos anos, estudos apontam discussões sobre a
compreensão do que é letramento e alfabetização, este trabalho tem por
objetivo apontar como se desenvolveu o processo de alfabetização no
Brasil, parafraseando Magda Soares no título, e complementando em
entrevista ao Caderno CENPEC, “a questão não é de método, porque,
se analisarmos os métodos que circulam na área, cada um privilegia um
aspecto que é, sim, necessário trabalhar” desta forma, a solução é compreender o processo dessa aprendizagem em toda a sua complexidade,
não sendo possível um método único para dar conta, mas toda ação do
professor deve criar possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento
em seus alunos.
Desta forma, a educação tem condições de ser o alicerce necessário para uma sociedade igualitária? Os altos índices de fracasso
escolar na alfabetização referem-se à baixa qualidade da escola e a qualificação dos professores? Estas questões são pontos chaves no cotidiano dos educadores, sendo discurso corriqueiro entre os docentes, e demonstra que existem lacunas no ensino ofertado pelas escolas incidindo
na aprendizagem dos alunos. Questionamentos como estes nos remetem a levantar problemas, e estes nos conduzem ao desenvolvimento
de pesquisas que sejam relevantes no processo de ensino.
Vários autores, como Soares (1999), Mortatti (2000), Cagliari (2009), Smolka (1996) bem como a observação da prática docente
nas disciplinas de estágio e durante iniciação científica, me levaram a
perceber, em várias situações, a dificuldade dos professores nas questões referentes a alfabetização e letramento, além de certa insegurança
diante das diversas possibilidades de encaminhar a prática pedagógica
destes processos.
Neste contexto percebi a importância de que o trabalho docente seja permeado de intencionalidade e conhecimentos específicos,
pois toda forma de atuação pedagógica assume, conscientemente ou
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não, uma concepção teórica de conhecimento e, sobretudo ao se trabalhar com os processos de alfabetização e letramento. Dessa forma, as
dificuldades dos professores em formular uma explicação que embasassem teoricamente suas práticas de alfabetização e letramento instigavam-me a buscar respostas.
Vygotsky (1998) compreende tal desenvolvimento como um
processo que acontece a partir da interação do sujeito com o outro social, mediados pela linguagem e pelos afetos gerados na relação com os
outros.
Diante disso, as concepções e práticas do professor dos anos
iniciais são fundamentais, pois ao se trabalhar com crianças pequenas,
é preciso que haja equilíbrio e intencionalidade por parte do profissional e de forma mais específica faz-se necessário que o professor possua
conhecimentos imprescindíveis à construção da escrita e leitura pela
criança para efetivamente auxiliá-la nesse processo.
Percebe-se que os indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem são sujeitos históricos, capazes de criar e intervir na história,
através de conhecimento científico historicamente produzido pela humanidade, erudito, devidamente sistematizado e mediado intencionalidade na educação escolar.
Vale ressaltar ainda, que o ensino deve contemplar o processo
de ensino-aprendizagem formal, informal e significativo, proporcionando condições para que o ser humano seja capaz de conviver respeitando as diferenças.
A aprendizagem possui um papel fundamental no processo
de desenvolvimento humano que se faz a partir das interações sociais.
Desse modo possui um papel fundamental no aprendizado, proporcionando situações de aprendizagens individual, na interação com o
grupo, a fim de construir conhecimento. Torna-se, portanto, de fundamental importância, conhecer a vida escolar do aluno, conhecer suas
aptidões, suas referências socioculturais e seus desejos.
2.
Alfabetização E Letramento: Como Estamos Formando
Nossos Alfabetizadores?
As práticas docentes são constituídas com base nas concepções que o professor tem sobre o assunto, e este ponto sempre me in-
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quietou durante minha vida escolar - a qual cursei toda em escola pública - e ficou mais evidente enquanto acadêmica do curso de Pedagogia, pois, ao participar do Estágio Supervisionado na turma de 2º Ano
do Ensino Fundamental I, no qual me aproximei da docência em uma
turma de alfabetização e pude perceber a dificuldade que a alfabetizadora tinha em relacionar sua prática pedagógica com o embasamento
teórico necessário a alfabetização.
A partir desse momento surgiram indagações em relação à
educação escolar durante o processo de alfabetização, além de que vislumbrei na prática pedagógica da alfabetizadora, semelhança com a
prática pedagógica da qual fui alfabetizada e me questionava se eram
elas suficientes para dar conta das complexas questões intelectuais envolvidas no aprendizado da linguagem escrita. Ter a vista que o processo de alfabetização é mutável, sendo assim não se pode engessar um
modelo que valoriza somente ensinar a ler e escrever, mas deve-se apresentar o significado destes processos.
Neste contexto, os alfabetizadores devem propor segundo
Vygotsky (1998, p. 157) “ensinar às crianças a linguagem escrita, e não
apenas a escrita das letras”.
Desse modo, educação escolar deve permitir que o homem
seja sujeito de seu desenvolvimento e participe da transformação social.
Desenvolvendo aptidões que atendam as exigências de formação crítica, responsável e criativa, conforme propõem os objetivos de ensino
amplamente proclamados, compreendendo o homem como um ser bio
– psico – social, completo e que necessita da integração com o seu meio.
Ao analisarmos alfabetização buscamos os apontamentos de
Magda Soares (2020 p. 16): “Alfabetização, em seu sentido próprio, específico: processo de aquisição do código escrito, das habilidades de
leitura e escrita.”
Para uma perspectiva emancipatória, é necessário ultrapassar o entendimento de apenas ensinar a codificar: (escrever) e decodificar: (ler), é necessário pensar no desenvolvimento, naquele que aprende
a ler e escrever com compreensão e com significação, das capacidades
de utilizar a escrita, em todas as suas dimensões e em todas as práticas
sociais de que participa e que sejam mediadas por essa prática cultural.
Essa capacidade é denominada de letramento (SOARES, 1999). Todas
essas dimensões devem estar presentes no processo de alfabetização.
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Por muito tempo compreendia-se que para ser considerado alfabetizado era necessário apenas conhecer as letras e sua grafia. Essa
concepção de alfabetização é uma dimensão superficial que está presente nas atividades de codificação e decodificação, entendida como à
aquisição do código escrito. Entretanto, hoje, sabemos que, aprender o
alfabeto faz parte do processo de alfabetização e, tem sua importância,
mas é insuficiente para considerar que um sujeito seja alfabetizado, em
que:
as pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita,
para envolver-se com as práticas sociais de escrita [...] (SOARES,
1999, p. 45-46).

Nesta perspectiva, há uma necessidade de ultrapassar o conceito de alfabetização para além da sua dimensão do escrever e ler –
dado que, essa concepção não dá conta do envolvimento das práticas
sociais em suas diferentes situações no cotidiano.
Pois, conforme GONTIJO (2008, p. 19)
Ao escrever e ler, as crianças não apenas codificam sons, de acordo
com as convenções ortográficas que regulam o sistema de escrita ou
decodificam letras, mas produzem sentidos, sendo esse aspecto essencial ao processo de ensino-aprendizagem da língua escrita.

O processo de alfabetização nesta perspectiva, está pautado em
uma dimensão individual, sob uma ótica que não se desenvolve por si
só. Enquanto, a concepção de letramento abrange uma dimensão mais
ampla, incluindo todas as práticas sociais de leitura e de escrita.
Para podermos alfabetizar e letrar nossos alunos, temos que
entender como o cérebro do nosso aluno funciona, nesta perspectiva
vem a neurociência permitindo que os educadores compreendam com
clareza o funcionamento do cérebro e suas ações, no sentido de que o
professor tenha um papel na educação de seu aluno como impulsionador do aprendizado, dando autonomia, incentivando o aprendizado e
mostrando as capacidades de seu aluno, fortalecendo sua autoestima.
Nosso cérebro tem um sistema dinâmico com suas complexidades funcionais subsidiadas pela sua interação com outros sistemas
nele presentes, não podendo ser interpretado como depósito estático
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para o armazenamento de informação, mas sim, flexível para reagir as
demandas do ambiente. Portanto para LENT (2001, p. 594): “O processo de aquisição de novas informações que vão ser retidas na memória é chamado aprendizagem.”
É importante ressaltar que a neurociência é um processo
novo na educação, mas que sem dúvida seja vinculada nas teorias pedagógicas, nos cursos de formação acadêmica, como também seja estendido aos profissionais que já atuam na rede de ensino, pois irá contribuir na formulação de diretrizes pedagógicas, buscando otimizar os
rumos de ensino e aprendizagem.
Nesse processo precisamos entender qual é o melhor método para a aprendizagem de determinada turma segundo ROJO (1998,
p. 66) "um método de alfabetização que leve em conta o processo de
aprendizagem deve deixar um espaço para que o aluno exponha suas
ideias a respeito do que aprende". É necessário que o professor ofereça
atividades prazerosas, relacionadas ao ambiente a qual este aluno está
inserido, dando significado ao que está ensinando, oferecendo oportunidades para que o aluno exponha suas ideias.
Contudo, por não se pode caracterizar alfabetização e letramento como sinônimos, embora sejam processos diferentes, são ao
mesmo tempo, interdependentes e indissociáveis, que devem acontecer
simultaneamente.
Soares (1999, p. 140) afirma que letramento é um estado ou
condição de quem interage com diferentes gêneros e tipos de leitura, ou
seja, o estado ou condição de quem se envolve nas variadas práticas de
leitura e de escrita.
Rompendo com esse paradigma, o processo de alfabetização dever ser incorporada à prática do letramento, considerando não
somente a dimensão individual, mas também o social, pois não se refere apenas ao estado ou a condição que os indivíduos adquirem para
fazer o uso da leitura e da escrita nos diferentes contextos.
Contudo, cabe destacar que a maneira como é concebido o
processo de alfabetização pode interferir no andamento metodológico
em sala de aula, é preciso pensar no processo entre os educadores de
um ensino-aprendizagem no qual a qualidade da formação dos professores esteja teoricamente embasada em métodos que multipliquem as
chances de uma inserção social que supere a alienação crescente.
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Ao pensar que o processo de leitura e escrita não é um processo natural, a neurociência explica que se pode compreender:
Segundo a neurociência, o cérebro ainda não teve tempo suficiente
para fazer da leitura e da escrita um processo natural, pois são processos neurais completamente diferentes do que foram criados para
executar. (SILVA, 2020, P.93)

Pensando nessa direção pode ser dado se as metodologias
de ensino um passo para ativarem conscientemente os esquemas mentais correlatos às aprendizagens curriculares específicas indispensáveis
ao enfrentamento bem-sucedido dos desafios do mundo globalizado.
Neste sentido, Vigotski (2007) ressalta a necessidade de
uma prática pedagógica voltada para o de desenvolvimento da leitura
e da escrita. Destaca que o ensino deve organizar-se em relação à leitura
e à escrita de forma que se tornem necessárias e façam sentido às crianças. “A leitura e a escrita devem ser algo que a criança necessite” (VIGOTSKI, 2007, p. 143).
Nessa perspectiva busca-se conhecer o processo de formação dos professores em uma perspectiva inclusiva. Pretende-se conhecer as atividades pedagógicas para que todos tenham acesso aos conteúdos formulados ao longo da história, que por muito tempo compreendia-se que para ser considerado alfabetizado era necessário apenas conhecer as letras e sua grafia. Essa concepção de alfabetização é uma
dimensão superficial que está presente nas atividades de codificação e
decodificação, entendida como à aquisição do código escrito.
Entretanto, hoje, sabemos que, aprender o alfabeto faz parte
do processo de alfabetização e, tem sua importância, mas é insuficiente
para considerar que um sujeito seja alfabetizado.
Alfabetizar não possui um método ou receita prontos para serem utilizados, mas é necessário entender que cada criança é diferente
uma da outra e que a maneira que a aprendizagem será absorvida por
ela depende de quais estímulos serão utilizados para esse processo, cabe
ao professor acessar esses estímulos e providenciar o conhecimento no
decorrer da sua trajetória escolar.
Para a professora, seja qual for o método escolhido, o conhecimento
das suas bases teóricas é condição essencial, importantíssima, mas
não suficiente. A boa aplicação técnica de um método exige prática,
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tempo e atenção para observar as reações das crianças, registrar os
resultados, ver o que acontece no dia-a-dia e procurar soluções para
os problemas dos alunos que não acompanham. (CARVALHO,
2008, p. 46)

Portanto não existe um método específico, mas sim vários,
os quais cabe ao professor conhecer e escolher com a melhor forma para
trabalhar com sua turma, ou determinado aluno, lembrar sempre que
nem todos os alunos aprendem da mesma forma, dessa maneira alfabetizar e letrar seu aluno utilizando o método ou forma que melhor for
necessário para determinado momento.
Assim, por um lado, é necessário reconhecer que alfabetização –
entendida como a aquisição do sistema convencional de escrita –
distingue-se de letramento – entendido como o desenvolvimento de
comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da
escrita em práticas sociais: distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento quanto em relação aos processos cognitivos e
linguísticos de aprendizagem e, portanto, também de ensino desses
diferentes objetos. Tal fato explica por que é conveniente a distinção
entre os dois processos. Por outro lado, também é necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando
desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e
por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento e
por meio de atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. (SOARES, 2005, pg. 02)

Dessa forma, no trabalho de alfabetização, devem-se definir
as metas, as finalidades das atividades, e essas finalidades dizem respeito às necessidades do ensino. É essa definição e clareza sobre a prática que permite a consciência da atividade, tornando-a reflexiva. Sem
tal definição, a prática torna-se mecânica e não conduz às aprendizagens necessárias. Com isso, para realizar o ensino, o alfabetizador precisa ter objetivos claros e definidos em relação ao que é preciso ensinar
fundamentando sua prática pedagógica.
Não se pode esquecer que a alfabetização e letramento são
processos que não terminam, pois ao longo de nossas vidas estaremos
sempre em constante aprendizagem, seja na questão intelectual na escrita ou na fala estamos aprendendo e procurando transformar vidas na
busca pelo conhecimento.
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3.
A Escola Como Instituição Socialmente Construída na Alfabetização e Letramento
A escola vista como lugar de transformação e humanização
do homem, não mais como produtora e reprodutora do conhecimento,
assim compreende-se que é necessário conhecer a realidade escolar em
todo seu contexto social e histórico.
A escola, de fato, institui a cidadania. É ela o lugar onde as crianças
deixam de pertencer exclusivamente à família para integrarem-se
numa comunidade mais ampla em que os indivíduos estão reunidos
não por vínculos de parentesco ou de afinidade, mas pela obrigação
de viver em comum. A escola institui, em outras palavras, a coabitação de seres diferentes sob a autoridade de uma mesma regra.
(CANIVEZ ,1991, p.33)

A educação torna-se essencial, no qual o homem é um ser
de possibilidade, as quais precisam ser potencializadas, desenvolvidas.
O caminho para que todo processo de educação exista, é o da transformação e humanização do ser humano perante a sociedade através de
uma busca pela ação intencional, sendo sua finalidade principal. Produzindo assim o ato educativo que de forma direta e intencional produz
a ação do homem, tanto no lado cultural como histórico.
Durante todo o processo de evolução o homem impressionou com suas grandes transformações e construções, mas também com
suas destruições, trazendo assim muitas perdas a vida humana, mudando o planeta no qual vivemos.
Muitos sujeitos históricos passaram pela nossa história,
muitas correntes de pensamentos, modelos econômicos e promessas fabulosas de melhores condições de vida, buscando um planeta sustentável, mas hoje buscamos entender todo esse processo, porque aos poucos
tomamos consciência que somos parte integrante do planeta em que
vivemos. a evolução da espécie humana tem seus momentos brilhantes
como também de escuridão, sendo que a continuação da espécie humano nesse planeta depende da ação e pensamento humano.
Nesse processo o homem torna-se um produto social,
sendo que a educação se destaca como condução do homem para uma
convivência, sendo fator de importância substancial à constituição da
sociedade, do Estado e de um Planeta sustentável, ao tornar-se social
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precisou de uma divisão social no trabalho, que é o fator de grande relevância nesses novos tempos, sendo necessário criar paradigmas educacionais para atender essa demanda.
A educação passa a ter papel na socialização, de fazer com
que o indivíduo tenha interesses na coletividade, atuando na forma significativa na construção da rotina, na divisão do trabalho, na formação
de novos hábitos, pois o mundo social está em processo de construção,
tendo uma relação de dialética, entre homem e mundo social, transformando a dinâmica da máquina social.
O homem transforma a natureza, moldando-se a partir de
formações socioculturais, sendo assim a escola atua de forma decisiva
e marcante no processo de humanização, socialização do indivíduo, no
qual a escola está ligada na elaboração da construção e elaboração da
cultura, sendo um lugar de aprendizado.
O indivíduo se torna membro da sociedade, sendo um cidadão de algum país, de algum grupo econômico, social, político, religioso e habita
em algum lugar do planeta.
A educação tem por finalidade os momentos históricos,
transformações, que de alguma forma instruíram o ser humano, estando presente em todos os momentos decisivos da humanidade,
mesmo que de forma singela, assim a escola em seu processo educativo
deve colaborar na conscientização do indivíduo como pessoa e membro
de uma sociedade.
Escola vista como espaço de produção de conhecimento,
sendo este aprendido no curso da socialização servindo de mediação na
interiorização pela consciência individual das estruturas objetivadas do
mundo social, desempenhando função vital na dialética fundamental
da sociedade. A partir do conhecimento institucionalizado ocorre a percepção da realidade.
O elemento indispensável na institucionalização é o conhecimento, sendo que a instituição se cristaliza e perdura no tempo, o conhecimento passa a ser socializado como realidade subjetiva, no qual
essa realidade tem o poder de configurar o indivíduo. A escola não só
transmite cultura erudita, mas transforma o espontâneo em refinado e
elaborado, sendo um espaço de trabalho, que colabora no processo de
humanização para a transmissão-assimilação do saber sistematizado,
no qual o currículo tem como função essa finalidade.
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Nessa perspectiva alia-se teoria e prática, na incorporação
da ação do sujeito sobre o meio social ao qual está inserido, transformando assim a realidade desse indivíduo, sendo que a educação tem
que buscar, compreender, investigar, buscando o equilíbrio na construção da realidade do ser humano. Assim trabalhar e pensar a educação
no qual alfabetização e letramento caminhem juntas traz muitas dúvidas e desafios, mas com uma certeza: o homem pode mudar o que ele
próprio criou, procurando restabelecer o equilíbrio e a harmonia da
vida do nosso planeta.
4.
A Brincadeira no Processo de Aquisição da Alfabetização e
Letramento
A brincadeira é o lúdico em ação, é a ação expressa por
meio do jogo ou do brinquedo, entretanto, este fato não é via de regra,
não são fatores determinantes para tal ação. O ato de brincar pode ser
conduzido independentemente de tempo, espaço, ou de objetos, fato
que na brincadeira a criança cria, recria, inventa e usa sua imaginação.
O brincar é uma das formas mais comuns do comportamento
humano, principalmente durante a infância. Até pouco tempo, o brincar era desvalorizado e menosprezado, destituído de valor a nível educativo. Com o passar dos tempos, atravessa-se uma mudança na forma
como se percebe o brincar, e a sua importância no processo de desenvolvimento da criança.
Dessa maneira, quem para e brinca hoje com as crianças?
Quem as ensina a brincar? Percebemos que o ritmo de vida mudou,
mudanças no modo de brincar da criança, as brincadeiras de rua quase
não acontecem mais, a urbanização e a violência trouxeram uma nova
caracterização das ruas, que já não são adequadas para a permanência
das crianças.
Através da brincadeira, as crianças ultrapassam a realidade,
transformando-a através da imaginação. Desta forma, expressam o que
teriam dificuldades em realizar através do uso de palavras, ativando
partes do cérebro que serão essenciais no processo da aquisição da leitura e escrita. Elas nunca reproduzem de forma absolutamente igual
ao sucedido na realidade. O que sucede é uma transformação criadora
da percepção para a formação de uma nova realidade que responda às
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exigências e inclinações da própria criança, ou seja, uma reinvenção da
realidade.
Identifica-se que a criança é um sujeito histórico e de direitos,
pois através de suas relações e interações com os outros ela constrói sua
identidade. Princípios aos quais devemos respeitar: éticos, políticos e
estéticos, que fazem com que a criança alcance sua autonomia, sensibilidade, criatividade, responsabilidade.
Através das dinâmicas de recreação percebemos nas crianças
a espontaneidade, a liberdade, a integração, a coordenação, a desinibição participação em grupo, favorecendo as relações interpessoais, auxiliam no desenvolvimento da comunicação verbal e não-verbal e no
resgate de valores. Assim, como as cantigas e brincadeiras de roda, músicas, parlendas, mímicas que permitem a expansão da criatividade, desenvolvendo a atenção, a aproximação entre as pessoas, o conhecimento e a valorização da cultura, a expressão oral e a audição.
Assim, como o brincar vai desde a sua prática livre até uma
atividade dirigida, com regras e normas, os jogos são ótimos para desenvolver o raciocínio lógico e para o desenvolvimento físico, motor,
social e cognitivo, e atualmente a aplicação desta nova maneira de
transmissão de conhecimento é até mais fácil pelos recursos e metodologias disponíveis para o professor. Deste modo trazemos o boliche
para trabalhar com as crianças.
O processo de alfabetização e letramento se dá a todo momento na prática pedagógica, no qual o professor é o mediador e facilitador desse processo. Faz-se necessário compreender a prática pedagógica, como elemento do processo de produção do conhecimento, em
que toda a escola seja envolvida neste trabalho, e que esse trabalho seja
de acordo com a realidade ao qual o aluno está inserido, para obter
resultados na transformação desses alunos e toda equipe envolvida no
processo.
5.

Alfabetização e Letramento Aliados a Prática Pedagógica
Como eixo central é necessário reconhecer que os alunos já
possuem conhecimentos prévios, dessa maneira, é de suma importância que os professores façam um diagnóstico do conhecimento de seus
alunos, para saberem de onde devem partir e planejar suas atividades.
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A sondagem é uma avaliação, uma análise de como o sujeito se encontra, com a intenção de compreender o ponto inicial do processo.
Avaliar numa perspectiva de sondagem, não é o mesmo que atribuir
notas ou corrigir a produção, mas compreender a perspectiva do
avaliado. (SILVA,2020, p.112)

O professor nessa hora necessita ter um olhar curioso,
atento, compreender as manifestações diversas do seu grupo. Pois o
educador tem como papel de ser um facilitador na aprendizagem,
sendo necessário mesclar momentos em que ele dirige, orienta o processo ensino aprendizagem.
Respeitar o desenvolvimento e ritmo de cada aluno é imprescindível. Proporcionar a ele tudo o que pode aprender e descobrir,
sem exigir que saiba de tudo, esperar que a compreensão venha conforme seu cérebro assimila e aprende. Segundo Silva (2020 p.113) “Precisamos entender verdadeiramente qual é o momento e o que esse sujeito traz com ele, para que toas as estratégias sejam traçadas assertivamente. [...]”.
Para facilitar a prática pedagógica dos professores é necessário a participação efetiva dos pais no processo de aprendizagem. A responsabilidade da escola é incentivar e apoiar a articulação, trabalhando
em uma parceria entre família e escola, reunindo importantes pontos
que nos fazem refletir sobre os benefícios a serem alcançados nessa relação, sabendo-se que ambas as instituições têm interesses comuns: que
é o sucesso da formação do cidadão.
A importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos
tem apresentado um papel importante no desempenho escolar. O
diálogo entre a família e a escola, tende a colaborar para um equilíbrio no desempenho escolar, o que é possível considerar que a criança e os pais trazem consigo uma ligação íntima com o desempenho. (CHECHIA E ANDRADE 2002, p. 1)

Assim, como primeiro grupo social a família tem por papel
desenvolver padrões de socialização na criança, sendo a responsável
em ensinar os primeiros passos, e os primeiros conhecimentos. A escola
da continuidade a esse processo, é por isso que a participação ativa da
família é de suma importância.
O papel da escola é ensinar juntamente com a comunidade
e formar para a cidadania, instruindo o indivíduo sobre seus direitos e
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deveres, no qual ele é parte integrante da sociedade favorecendo a participação dos alunos nas relações sociais. Como instituição social deve
exercer uma função educativa junto aos pais, e estas se revelam a partir
de uma prática de discussões que possam informar, aconselhar e encaminhar os mais diversos assuntos. Juntas família e escola, em participação ativa, possam promover uma educação integral para o cidadão,
para a vivência em sociedade.
Destacamos aqui o papel do professor em sala de aula observa-se, o quanto a atuação desse profissional é fundamental para a
promoção da qualidade do ensino. Para a promoção dessa qualidade,
os professores são conhecedores das dinâmicas que acontecem nas salas
de aulas, pontuando questões que precisam ser retomadas, auxiliando
na articulação do planejamento ao conteúdo e ao nível de conhecimento dos estudantes. Conhecendo seu aluno fica muito mais fácil de
se trabalhar com ele, pois sabemos que a realidade social desse aluno
se destaca por questões sociais.
As práticas da ação docente devem ocorrer de forma reflexiva, utilizando métodos que levem seus alunos a terem contato com
diferentes textos que circulam na sociedade, ao ler e escrever que ele
entenda a função social que este elemento produz no mundo ao qual
ele está inserido.
Dessa maneira Alfabetizar Letrando não quer dizer que é
um método, mas sim a utilização de diferentes textos no ambiente escolar, dessa maneira melhorando a prática, sendo uma perspectiva pedagógica com metodologias adaptadas a cada aluno ou turma, entendendo a realidade ao qual o aluno pertence, fazendo com que ele encontre a real função social do texto no contexto de aquisição da leitura
e da escrita.
Diagnosticar as dificuldades é primordial para detectar questões organizacionais, estruturais, sociais, culturais, sendo estas responsáveis por determinadas ações no processo de ensino e aprendizagem.
A prática pedagógica visa discutir e explicitar o que cada instância pode
fazer e o que compete fazer em torno de um projeto comprometido na
construção de um ambiente escolar melhor, mais humanizado, democrático e solidário.
Partindo da prática social, propõem-se atividades que promovam tanto a alfabetização como o letramento, de maneira, que o
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ensino do código alfabético seja conciliado com o seu uso social em
diferentes ocasiões.
No momento um dos grandes desafios dos professores em relação aos seus alunos é ensinar a ler, escrever e se expressar de maneira
competente, no qual o processo de ensino e aprendizagem seja organizado de maneira que alfabetização e letramento sejam dependentes
uma da outra, inseparáveis, ou seja, ensinar o aluno que ao ler ela saiba
interpretar o que está lendo.
Portanto, o professor alfabetizador deve utilizar, criar estratégias de ensino que comtemplem as características de seus alunos,
sem esquecer que a educação é um ato político e deve romper com as
situações de opressão que muitas vezes as pessoas sofrem e nem a percebem.
Conclusão
Pensar em uma educação de qualidade, significa considerar as crianças como seres individuais, que a partir da interação e estimulação no âmbito escolar, construam seus conhecimentos, sendo o
professor o facilitador desse processo, apresentando significados no que
ensina aos seus alunos.
Portanto as práticas pedagógicas vão depender do conhecimento de como funciona o cérebro dos seus alunos, assim como da individualidade de cada um, o professor deve transmitir confiança, e o
método utilizado deve se adequar a especificidade de cada turma.
Elencamos aqui a importância de alfabetizar letramento, o
quanto é essencial o professor identificar as dificuldades de sua turma,
oferecer aprendizado que vá além de incentivar o uso da leitura e da
escrita nas práticas sociais. Que o professor entenda qual a melhor maneira de conduzir o seu trabalho de alfabetização, para que seu aluno
não se torne um analfabeto funcional.
Percebe-se a necessidade de que nos cursos de formação de
docentes e formação continuada, haja discussões sobre o tema alfabetização e letramento proporcionando reflexões sobre a prática docente
bem como o tema em si, buscando assim soluções para os problemas
de alfabetização, priorizando um ensino de qualidade para os alunos.
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Não podemos esquecer, que políticas públicas para formação dos profissionais de educação é essencial, pois é um sistema interligado que precisa de incentivo para conduzir o trabalho do professor,
incentivando, oferecendo materiais, ferramentas para que esse processo
de alfabetização aconteça, estipulando uma ação conjunta na construção do conhecimento.
Pensar que diante de diversas adversidades podem se utilizar
vários métodos, os quais levem o aluno a partir da leitura e escrita refletir o contexto social ao qual está inserido, e cabe ao professor na sua
prática pedagógica compreender que tudo é um processo de produção
do conhecimento, no qual toda a comunidade esteja envolvida nesse
processo de ensino aprendizagem.
Acreditar que é possível, através da formação de docentes,
uma qualidade na alfabetização e letramento dos alunos, visando a utilização de diferentes metodologias, que possam proporcionar ao aluno
um desenvolvimento como sujeito, sendo transformador e autor de sua
própria trajetória.
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REFLEXÕES ACERCA DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
NO ENSINO SUPERIOR
Aldenora da Silva Soares
Cintia Michele Lira de Meirelles
Hudson Felipe da Silva de Pina
Marcelo Valente de Souza
Sabemos que não basta graduar-se para exercer uma determinada profissão e estar habilitado a ensinar, sendo necessária uma formação continuada que habilite o professor e o capacite pedagogicamente, dando-lhe condições para conhecer e acompanhar as mudanças
que ocorrem continuamente na área da educação. É perceptível, pois,
que com o avanço dos meios de comunicação e com o fluxo de informações cada vez maior, novas capacidades são exigidas para atender
às demandas atuais do mercado de trabalho. Dessa forma, o meio acadêmico, no que tange à docência superior, necessita de um profissional
cujo perfil se aproxime das posturas exigidas pela sociedade, ou seja,
um profissional capaz de transformar informação em conhecimento,
dotado de capacidade de apreender a realidade e os fenômenos sociais
em constante mutação e de interagir com os demais setores, consciente
da responsabilidade social de sua prática profissional.
Para se adequar a essa realidade, o professor deve tornar-se um
sujeito em permanente construção. Assim, na sua prática docente, não
há nada mais inovador do que repensar a própria ação, compreendendo
que inovar é um processo constante de reconstrução e, para tanto, é
preciso repensar a sua prática, realizando um processo dialético transformado. Conforme Demo (2007)
“Se quisermos melhorar a aprendizagem dos alunos, há que
promover a aprendizagem do professor”.
Em outras palavras o autor afirma que é necessário que o professor tenha o hábito da leitura, do estudar, de pesquisar e elaborar,
propiciando aos alunos um mecanismo que dê condições para que os
mesmos consigam desenvolver uma autonomia. Para que dessa forma,
o professor oportunizará aos seus alunos a capacidade de desenvolver
o raciocínio crítico, fazer se refletir, e problematizar, utilizando-se, para
isso, dos conhecimentos apreendidos durante o processo de ensinagem.
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E ainda segundo (DEMO 1993) assegura que o ensino, só
acontece se houver a qualidade de ensino, e para que isso ocorra é necessário ser avaliado em diversos olhares entre educadores, realizando
um trabalho onde todos os sujeitos possam interagir dentro ou fora do
ambiente escolar, sendo assim um trabalho produtivo e qualitativo no
processo de ensinagem.
Partindo então da compreensão de que a sociedade atual demanda por uma nova concepção de educação, em função dos desafios
presentes no mundo contemporâneo, especialmente no campo educacional, o ensino precisa ser dinâmico e formador de opinião. Nesse contexto, o professor precisa ser um mediador, o orientador do processo de
ensinagem, posto que ele é considerado um elemento importante,
sendo um dos agentes responsáveis pela aquisição de novos conhecimentos por parte do aluno.
Problemática
Atualmente vem sendo questionada a formação do docente, entendido como o profissional capaz de compreender a realidade
com a qual trabalha, com o compromisso político e competência no
campo do conhecimento em que atua, pois não se pode negar que os
professores se constituem em atores essenciais do processo ensinagem
e que sua formação, portanto, é um dos determinantes do sucesso ou
insucesso do referido processo. Sobretudo no que se refere à relação
ensinagem, professor e aluno, demandando, por parte dos professores
uma compreensão aprofundada e clara sobre sua prática.
É importante repensarmos a formação adquirida pelos docentes do ensino superior. E observamos que, ainda que as fragilidades vivenciadas no início e durante o desenvolvimento do magistério digam
respeito à carência de conhecimentos pedagógicos, os professores continuam a reforçar e valorizar o conhecimento específico como principal
subsídio para a sua prática docente. Ressalta-se que a formação pedagógica não se limita somente aos aspectos práticos, envolvendo também aspectos ligados à dimensão afetiva, ética, política e cientifica. Assim se faz necessário pensar na formação continuada do professor, uma
vez que esta é indispensável para a prática educativa, a qual se constitui
o lócus de sua profissionalização cotidiana.
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A Lei n. 9394, de 20 de setembro de 1996, denominada Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), entre outros aspectos, dispôs de
forma específica sobre a formação dos profissionais da educação. Nesse
sentido, vale verificar a antiga orientação in verbis:
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e
modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
- a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;
- aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades.

Sobretudo no que se refere à relação ensino e aprendizagem,
professor e aluno, demandando, por parte dos professores uma compreensão aprofundada e clara sobre sua prática, questiona-se: Como a prática pedagógica vem sendo abordada no Ensino Superior?
Problematizar a prática pedagógica no Ensino Superior,
quanto o olhar que o docente deve ter em relação à aplicabilidade do
conteúdo aplicado.
É neste contexto de relações na construção da aprendizagem,
campo de conhecimentos ganha força para dimensionar o ensino. Esta,
por sua vez, exige articulação dos saberes complementares. Frente aos
desafios postos para o ensinar, o domínio específico de uma área científica do conhecimento não é suficiente. O professor universitário deve
desenvolver também outros saberes: pedagógico e político. Tendo a
preocupação de uma melhora e eficácia da educação brasileira em relação ao processo de ensino-aprendizagem, e contribuindo nas ações
pedagógicas para possíveis transformações sociais.
Hamze (2011) afirma que se podem contemplar etapas que
marcaram o ensino e também exerceram influência no modo de atuação do professor. Resumidamente, do ensino tradicional aos dias atuais
Assim sendo, pensamos como ponto de partida o seguinte problema: Como se desenvolve a práticacientificae pedagógica do professor da educação superior?
Objetivo Geral:
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Analisar a prática cientificapedagógica no ensino superior,
quanto o olhar que o docente dever ter em sua relação à aplicabilidade
do conteúdo dado.
Objetivo específico:

•
•

Analisar importância da formação pedagógica do docente.

Discutir os diferentes problemáticas sobrea pratica pedagógica
na docência do ensino superior.

•

Pesquisar a falta de pratica pedagógica na docência, quanto
sua formação.
Metodologia
A pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo bibliográfica edocumental, segundo GIL (2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada com
base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto.
Fizemos uso da abordagem qualitativa, tendo em vista ser esta
a que possibilita melhor interação e envolvimento do pesquisador no
trabalho, permitindo assim que o objeto de estudo possa ser mais detalhado. Em relação aos estudos bibliográficos, Estes fazem uma análise
aprofundada sobre o tema e procuram realizar recortes importantes em
relação ao mesmo, resultando em uma conclusão ampla e específica
sobre o objeto pesquisado. Tomou-se como referência autores que possuem obras publicadas em relação ao tema seja em revistas, artigos e
monografia. É importante tendo em vista a busca de ideias novas e que
discutem sobre diversos olhares e pontos de vista o tema estudado.
Não se tem apenas os diferentes olhares sobre as práticas pedagógicas no ensino superior: na formação docente para a Educação Superior, mas se tem diversas possibilidades, quando se encara como desafio a formação docente para a Educação Superior, deixando de lado
o estigma acima teorizado de que quem sabe fazer sabe também ensinar
e ao nos apropriarmos do fazer docente para a Educação Superior
como um legado que irá contribuir para a formação de diversos outros
que virão a ser docentes na Educação Superior.
A cada dia uma nova descoberta realizada, isso quer dizer que
o futuro será construído com peças do passado e do presente. Onde o
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pensamento do passado ajuda-nos a atender melhor a realidade do presente e prever uma situação para o futuro, fazendo com que tenham
melhores condições de aprendizagem para a formação de sujeitos críticos e pensantes.
O processo de formação dos educadores hoje é algo de grande
desafio para a construção e reconstrução de uma nova prática pedagógica, através de programas que venham viabilizar uma análise sobre o
papel o professor diante sua postura em sala de aula. (PINTO, 2003).
Educar é uma tarefa árdua, a eficiência do educador em saber
ser cuidadoso a fim de não trazer prejuízos futuros, pois através da sua
dedicação em almejar crescimento profissional, e com isso não apenas
a educação torne-se em algo proveitoso e como meio de progresso de
um mundo melhor.
Freire (1996) aborda na obra Pedagogia da Autonomia, sobre
a importância do educador ensinar com competência, comprometimento, disponibilidade para o diálogo. Ele considera importante que o
professor seja atuante no sentido de se posicionar como sujeito do processo educativo, juntamente com os alunos. E isso se dá pela relação
docênciadiscência.
No livro Pedagogia do Oprimido, Freire (2011), faz uma análise sobre a ação das classes sociais e direciona os caminhos a uma pedagogia competente e comprometida com a aprendizagem de todos os
alunos. É uma pedagogia pautada no diálogo entre educadores e educandos, mediados pelo objetivo cognoscível. O diálogo é praticado entre todos para o conhecimento da razão de ser do objetivo que os mediatiza, buscando a compreensão crítica de sua totalidade.
Prática Docente
Falar de prática docente em sala de aula é falar de um saberfazer do professor repleto de nuances e de significados. Implica falar
que os professores possuem saberes profissionais cheios de pluralidade
(TARDIF, 2000) que vêm à tona no âmbito de suas tarefas cotidianas.
Não só saberes, mas, também, sensibilidades cultivadas ao longo de sua
formação e atuação que orientam sua ação no contexto de uma sala de
aula. Falar de prática docente exige, portanto, que falemos de sujeitos
que possuem um ofício (ARROYO, 2000), o saber de uma arte, a arte
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de ensinar, e que produzem e utilizam saberes próprios de seu ofício no
seu cotidiano.
Sustenta nosso conceito de prática docente a ideia de que a
educação é uma produção humana de base científica e que tem compromissos com a aprendizagem e o desenvolvimento intencional dos
educandos. Por isso, acreditamos ser necessária a presença de
Professores que tenham o conhecimento específico e dominem o
campo epistemológico ou, então, constituam equipes interdisciplinares/intercomplementares, mesmo transdisciplinares, capazes de
promover as compreensões necessárias de um campo de conhecimento sob o ponto de vista epistemológico (MALDANER, 2000a,
p. 62).

A prática docente, intencionalmente uma prática educativa,
nessa perspectiva, é possível dizer que prática docente é a ação intencional do professor que vislumbra o ensino e a aprendizagem do aluno.
Sendo o professor ser histórico e cultural, sua ação é permeada por um
conjunto de saberes que o constitui: saberes pessoais, saberes provenientes da formação para o magistério, saberes provenientes dos materiais didático-pedagógicos que utiliza e saberes provenientes da própria
atividade docente (TARDIF, 2002).
Esses saberes, em seu conjunto, contemplam valores, crenças,
atitudes, conhecimentos e concepções que incidem diretamente sobre a
prática docente e, consequentemente, no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno. É por isso que o professor precisa estar envolvido
em ações formativas que o levem a pensar intencionalmente sobre essa
prática com a finalidade de melhorá-la e adequá-la e que possibilitem o
desenvolvimento, a aquisição ou o aperfeiçoamento de capacidades,
ações formativas que valorizem o caráter contextual e organizacional e
sejam orientadas para a mudança, conforme proposta de Marcelo García (2005). Sendo a formação docente um processo contínuo, sistemático e organizado, é possível inferir que ela percorre toda a carreira profissional. Assim, é ao longo do exercício profissional que os professores
adquirem conhecimentos e desenvolvem 62 habilidades e atitudes que
favorecem um ensino de qualidade, incluindo diversas dimensões.
Em primeiro lugar, desenvolvimento pedagógico (aperfeiçoamento
do ensino do professor através de atividades centradas em determinadas áreas do currículo, ou em competências instrucionais ou de
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gestão da classe). Em segundo lugar, conhecimento e compreensão
de si mesmo, que pretende conseguir que o professor tenha uma
imagem equilibrada e de auto realização de si próprio. A terceira
dimensão do desenvolvimento profissional dos professores é o desenvolvimento cognitivo e refere-se à aquisição de conhecimentos e
aperfeiçoamento de estratégias de processamento de informação
por parte dos professores. A quarta dimensão é o desenvolvimento
teórico, baseado na reflexão do professor sobre sua prática docente.
As últimas dimensões apontadas por Howey (1985) são as de desenvolvimento profissional através da investigação e o desenvolvimento de carreira mediante a adoção de novos papéis docentes
(MARCELO GARCÍA, 2005, p. 138, grifos do autor).

O desenvolvimento do professor, considerando seu desenvolvimento pedagógico, conhecimento e compreensão de si mesmo, seu
desenvolvimento cognitivo e teórico e seu desenvolvimento profissional e de carreira, tenta superar a concepção individualista de práticas
habituais de formação docente e voltar-se para o contexto escolar, considerando a escola “como a unidade básica para mudar e melhorar o
ensino” (MARCELO GARCÍA, 2005, p. 141), unidade básica de mudança e formação do professor.
Pensar em formação compartilhada pressupõe, pelo menos,
dois desejos. O primeiro, de abandonar uma prática docente pautada
na racionalidade técnica, cujas ações são baseadas em prescrições genéricas e desconectadas do conhecimento específico e do contexto, o
mundo acadêmico é separado do mundo da prática, a atividade profissional é basicamente instrumental e dirigida à solução de problemas
pela simples aplicação de teorias e técnicas, as situações-problema apresentam-se como situações idealizadas que não se aplicam às situações
práticas – pressupondo a existência de condutas e estratégias padronizadas para a solução de problemas locais – e o professor é destituído de
valores, crenças e ideologias, sendo mero usuário de teorias e propostas
acadêmicas. O segundo desejo consiste na busca de uma prática pautada no pensamento prático reflexivo, cujos conteúdos específicos tendem a ser pedagogicamente transformados e “tratados em termos sociais, econômicos e históricos, articulando teoria e experimentação e mediando, adequadamente, junto aos alunos, o acesso à construção de conhecimentos científicos” (SCHNETZLER, 2000, p. 21). Parte-se da
prática para a ela retornar, 63 num processo contínuo de ação-reflexãoação, o professor se depara com situações únicas que requerem mobili-
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zação de saberes que ultrapassam os limites das soluções técnicas, assumindo-se “como autor e implementador de suas próprias teorias e
inovações pedagógicas” (CHAVES, 2000, p. 51).
No plano da formação e do exercício profissional, o que caracteriza o professor não é exclusivamente o domínio de uma disciplina,
mas o de um conjunto de conhecimentos, que chamamos de saber docente (TARDIF, 2000), que inclui uma gama não só de saberes, mas
também de práticas relativas ao ofício de ensinar. Nessa direção, o ofício do professor implica um saber fazer que assegure a aprendizagem
da disciplina e a transmissão do que lhe é confiado pela via das diretrizes curriculares e que, inevitavelmente, expressa uma determinada concepção de mundo.
Nesse sentido, o professor tem uma importante função social a
exercer uma interessante abordagem do professor como mediador, herdeiro, crítico e intérprete da cultura, exercendo o papel de intelectual
na escola e na sociedade. Argumentando que pelo menos três razões
sustentam a inserção do professor na categoria de intelectuais: o trabalho de quem ensina é de natureza intelectual, não podendo ser reduzido
às suas dimensões instrumentais e técnicas; existem condições ideológicas e práticas indispensáveis ao exercício do ensino como trabalho
intelectual; e o professor contribui, através das abordagens pedagógicas
que adota e utiliza, com a produção e legitimação de interesses políticos, econômicos e sociais de certos grupos sociais em detrimento de
outros.
Realizar uma formação continuada no ambiente escolar, com
vistas à promoção de novos sentidos e significados da prática docente,
possibilita a tomada de consciência e compreensão da natureza das situações pedagógicas cotidianas num cenário e em condições que são
comuns aos atores envolvidos no processo e que nem as teorias aplicadas e nem as técnicas de decisão e os raciocínios aprendidos fornecem
soluções lineares, fazendo-se, muitas vezes, necessário desconstruir o
problema que se apresenta. A partir dessa compreensão e conscientização, é possível encontrar respostas e caminhos a serem trilhados, uma
vez que para isso é preciso localizar as ações, olhá-las sob diversos ângulos, dar significado e sentido aos diversos aspectos que nelas se manifestam, reorganizar conceitos interpretativos. É uma possibilidade de
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dialogar com a situação vivida em sala de aula sob a luz dos olhares de
seus pares.
Aqui a prática docente se mostra como fonte de conhecimento, pela experimentação e reflexão, momento de integração de saberes e ações, que possibilitam a representação mental da situação vivida, numa análise coletiva da capacidade de agir, num diálogo com a
própria ação e enfrentamento dos desafios que esta provoca. É uma
oportunidade para questionamento, aconselhamento e exercício do espírito crítico, num processo pessoal e coletivo de questionamento dos
saberes e das experiências docentes numa atitude que leva à compreensão de si mesmo, do grupo e do cenário em que atuam. É possibilidade
de tomada de consciência de que o ensino significa “uma família deliberada e intencional de atos lógicos e estratégicos que têm como meta
introduzir habilidades de aprendizado, conhecimentos e valores” (HYMAN, 1974, p. 35).
Hyman (1974) afirma que os atos lógicos e os estratégicos, presentes na ação docente, são a essência do ensino, sem eles o ensino não
existe. Os atos lógicos referem-se aos atos intelectuais de pensar/raciocinar sobre algum conhecimento, enquanto os estratégicos referem-se
aos planos do professor, à sua maneira de encaminhar a aula de modo
a estimular e promover a aprendizagem.
Ser Professor Na Educação Superior
A educação brasileira foi fortemente influencia pelas bases
educacionais européia, devido à chegada dos portugueses ao Brasil, por
volta do século XIV e a seqüente colonização. Muitos preceitos foram
trazidos e aplicados na formação da colônia com a educação voltada
primeiramente aos portugueses que aqui habitavam. A igreja que por
muito tempo foi a responsável pela educação, também teve sua participação como a educação cristã aplicada aos povos indígenas, que eram
ensinados pelos padres jesuítas.
Ao longo do tempo, a independência do Brasil foi proclamada,
a sociedade se desenvolveu, criou sua própria legislação, foi adquirindo
vários direitos, buscando a equidade sociocultural, econômica e educacional. Apesar dos muitos avanços, o Brasil ainda tem muito a se desenvolver, principalmente no que diz respeito na área da educação, com
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a participação social e do Estado a partir de suas manifestações governamentais com investimentos e a criação, implementação e fiscalizações, que lhes compete.
Em Portugal, o Estado foi o responsável por retirar a responsabilidade das igrejas à prática do ensino da população portuguesa,
muito influente na época, com ênfase aos privilegiados de famílias nobres e ricas. A reorganização social fomentadapelo Estado criou instituições centralizadas e direcionadas ao ensino, bem como profissionais
específicos para área da educação com formação adequada, desenvolvendo ações metodologias que facilitassem o processo de ensino aprendizado.
O professorado constituiu-se em profissão graças à intervenção e ao
enquadramento do Estado, que substituiu a Igreja como entidade de
tutela do ensino. Esta mudança complexa no controlo da ação docente adquiriu contornos muito específicos em Portugal, devido à
precocidade das dinâmicas de centralização do ensino e de funcionalização do professorado. (NÓVOA1992, p.14)

Em busca do progresso social e da legitimação do poder do
Estado ocorrida no final do século XVIII, os mediadores da reforma,
enaltecem o papel do professor como coloca Nóvoa (1992) “Os professores são a voz dos novos dispositivos de escolarização e, por isso, o
Estado não hesitou em criar as condições para a sua profissionalização”.
Ao longo do século XIX consolida-se uma imagem do professor,
que cruza as referências ao magistério docente, ao apostolado e ao
sacerdócio, com a humildade e a obediência devidas aos funcionários públicos, tudo isto envolto numa auréola algo mística de valorização das qualidades de relação e de compreensão da pessoa humana. Simultaneamente, a profissão docente impregnase de uma
espécie de entre dois, que tem estigmatizado a história contemporânea dos professores: não devem saber de mais, nem de menos; não
se devem misturar com o povo, nem com a burguesia; não devem
ser pobres, nem ricos; não são (bem) funcionários públicos, nem
profissionais liberais; etc.

Assim, entende-se que o professor ao longo da história assume
uma imagem e definição como o profissional que ensina, ministra, relaciona ou instrumentaliza os alunos para as aulas ou cursos em todos
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os níveis educacionais para o público estudantil e ainda como o responsável por criar condições de mudanças e críticas por meio da pesquisa
e produção. E desse modo, exige de cada profissional uma redefinição
de seu papel enquanto professor atuante no processo formativo e educacional.
Conforme Bazzo (2006) o professor era enaltecido em sua profissão por demostrar uma imagem de superioridade humana, demonstrando em seu comportamento e forma de transmitir o saber, mas cheio
de modéstia ao desempenhar seu papel social. A singularidade deste
profissional é de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade dentro dos padrões estabelecidos pelos governantes, como pontua a citação anterior.
Segundo Azzi (2000) as instituições educacionais foram criadas pelo Estado com a intenção de promover a educação, mas também
tiveram uma grande contribuição na configuração dos profissionais da
educação. Ao educador foi atribuído o papel de indutor do conhecimento, uma vez que além de fornecer conhecimento cientifico, estimula a reflexão, o questionamento, a prática e a criação de novos conhecimentos, atribuição que passou por transformações e adaptações
aos novos cenários sociais ao longo do tempo. Dentre essas transformações notou-se a presença de instituições especializadas na formações
deste emergente profissão; o ganho de significatividade em sua profissão, como um agente transformador da sociedade; a notável feminização no quadro de funcionários desde o ensino infantil e fundamental
ao médio, ressaltando o papel da mulher na sociedade, tendo em vista
que em uma estrutura patriarcal a mulher é posta como a responsável
pela educação dos filhos, o que se reproduziu nos âmbitos educacionais; entre outras variações.
[...]a consolidação das instituições de formação de professores, o incremento do associativismo docente, a feminização do professorado
e as modificações na composição sócio-econômica do corpo docente. Verifica-se um reforço da tutela estatal e dos mecanismos de
controlo dos professores, mas igualmente uma maior afirmação autónoma da profissão docente. (NÓVOA1992, p.15)

Entretanto, apesar das inovações socio educacionais fomentadas pelo governo, muitos conflitos ideológicos e políticos começaram
a ocorrer no cenário educacional. Tendo em vista a forte influência
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que os professores exerciam perante a sociedade e na formação do homem como cidadão, ser pensante e questionador o Estado passou a
interferir criando conflitos político e ideológicos. A autonomia do professor possibilitou vários avanços para o ensino de por consequência
abriu novas possibilidades para prática docente, o educador mudou o
seu fazer pedagógico pois ganhou arbitrariedade no seu planejamento,
no modo como conduzem as aulas para estimular o pensamento crítico
e formação de cidadão.
A passagem de um controlo administrativo a um controlo ideológico e os inúmeros conflitos políticos no seio das escolas normais
ilustram bem a presença do Estado no campo educativo. O contrário converge no seio da educação correntes de origem diversa que
pugnam por uma maior autonomia dos professores, no quadro da
afirmação de um profissionalismo docente, (NÓVOA 1992, p.16)

A mudança no regime político do país, saindo da 1ª Republica
para o Estado Novo, trouxe significativas mudanças nos aspectos educacionais e no papel do professor. A interferência do Estado Novo promoveu a importância do educador perante a sociedade, entretanto deixou os professores de mão atadas ao retirar sua autonomia do processo
educacional. A interferência do estado foi atribuída até a formação dos
profissionais ocasionado até o fechamento de instituições, manifestando o controle ideológico a prática da docência.
Por um lado, o Estado exerce um controlo autoritário dos professores, inviabilizando qualquer veleidade de autonomia profissional: a
degradação do estatuto e do nível científico inserem-se nesta estratégia de imposição de um perfil baixo da profissão docente. Por outro lado, o investimento missionário (e ideológico) obriga o Estado
a criar as condições de dignidade social que salvaguardem a imagem
e o prestígio dos professores, nomeadamente junto das populações
(NÓVOA1992, p.16).

Com a institucionalização do Ensino Superior o ato de ser professor se pauta em uma identidade construída por meio das funções que
o mesmo desempenha na ciência, na instituição e na sociedade. As exigências que caracterizam o exercício da profissão de professor permeiam também a inexistência de uma formação específica como professor universitário. Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB, de 1996, estabeleça que essa formação se realize, preferencialmente, em programas de mestrado e doutorado (BRASIL,
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1996), por outro lado, é conhecido o fato de que esses cursos têm foco
maior na formação do pesquisador, em detrimento da formação pedagógica, ou seja, a prática de formação do ensino superior é aberta à
todos os campos de conhecimento dispostos na grade curricular.
Contudo, a prática pedagógica se edifica na socialização intuitiva de seguir a ação dos outros professores universitários, Segundo Pimenta e Anastasiou (2002) não basta ter um conhecimento de teórico,
para que possa promover o ensino para futuros professores, é fundamental reconhecer e saber aplicar técnicas possibilitem o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. Isso se deve, ao fato
de muitos professores universitários com bacharelado não terem tido
uma base para o ato de ensinar, que é indispensável apara a formação
e atuação das licenciaturas.
Portanto, para alcançar melhores resultados no ensino superior, é
necessário produzir novos conhecimentos com a preocupação de
formar e de desenvolver profissionalmente os professores universitários, pois, esses são essenciais nos processos de mudança dentro
das universidades e das sociedades em que estão inseridos. Nesse
aspecto, é preciso deixar a ideia de que o conhecimento específico é
o principal esteio de sua docência (GOLÇALVEZ, SIQUEIRA,
2019).

Se tratando de conhecimento específico a Pedagogia é o campo
central que dialoga sobre a problemática educativa no ensino superior,
tendo em vista que, na sua historicidade tem por finalidade a ação educativa a partir de concepções metodológicas da ação educativa. Um
exemplo disso, é a didática, que apesar de ser uma área da pedagogia,
permite, independente da especificidade do curso, a investigação dos
fundamentos, condições e modos de realizar a educação mediante o
ensino sendo uma ferramenta para pôr em prática os conhecimentos
pedagógicos.
Libâneo (2004) usa um termo adaptado, quando afirma que a
didática possibilita que os professores de áreas específicas “pedagogizem” suas ciências, ou seja, consigam de forma clara e objetiva alacançar a mediação dos saberes e possibilitam, dessa forma, uma aprendizagem significativa no ensino superior, desmistificando a velhaideia de
que quase se chega na universidade o acadêmico deve ser autodidata e
buscar conhecimento por conta própria. Mas para que o professor universitário alcance esse patamar deve-se considerar alguns aspectos.
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Começou-se a perceber que assim como para a pesquisa se exigia
desenvolvimento de competências próprias, e a pós-graduação buscou resolver esse problema, a docência no ensino superior também
exigia competências próprias que desenvolvidas trariam àquela atividade uma conotação de profissionalismo e superaria a situação
até então muito em contradição de se ensinar ‘por boa vontade’,
buscando apenas certa consideração pelo título de ‘professor de universidade’, ou apenas para ‘complementação salarial’, ou ainda somente para se ‘fazer alguma coisa no tempo que restasse do exercício da outra profissão’ (LIBÂNEO, 2004, p.125)

Conforme Perrenoud (2000) o aspecto a ser considerado é que
o professor universitário não pode ver a formação contínua apenas
como uma forma de aquisição financeira para aumento salarial, pois
para além de uma qualificação, estar disposto a prosseguir com formação, pesquisa e disposição para ensinar, permite a construção de uma
prática pedagógica consistente. Isto significa que o processo de construção de conhecimento, para o professor universitário, é permanente,
sendo este o caminho para incentivar aos seus alunos a busca por uma
atualização contínua.
Desafios da Formação Docente do Professor da Educação Superior.
Concernente aos desafios enfrentados, o ato de estabelecer redes coletivas de estudo e trabalho pode contribuir para a socialização
profissional e afirmação de valores próprios da profissão docente, em
especial para pedagogia interativa e dialógica na produção de saberes,
fato esse tão relevante para a prática interdisciplinar (PORTO, 2016).
Percebe-se ainda que e a falta de capacitações que tratem dessa
prática educativa por parte das instituições de ensino, além fatores supracitados, são referenciados como pontos negativos que interferem na
efetividade da prática interdisciplinar (SANTOS et al., 2008). Por outro
lado, Fazenda (2002) infere que a aplicação do método interdisciplinar
possibilita ao aluno tanto a aquisição de conhecimento teórico e prático
para a solução de situação-problema, mediante as várias áreas da educação, como também a solução de questões de cunho intelectual. Assim, o método interdisciplinar contribui para a maior assimilação dos
conteúdos por parte dos estudantes.
[...] consiste em caracterizar (se é que isso é possível, evidentemente)
a natureza dos saberes subjacentes ao ato de ensinar, isto é, o conjunto dos conhecimentos, competências e habilidades que servem
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de alicerce à prática concreta do magistério e que poderão, eventualmente, ser incorporados aos programas de formação de professores. (GAUTHIER et al., 2013, p. 14) Com a perspectiva de estabelecer um repertório de conhecimentos que corresponda aos saberes
profissionais próprios do professor, os autores refutam a ideia de
que, para ser professor, basta conhecer o conteúdo, seguir a intuição
e ter talento, bom senso, experiência e cultura. Para eles, são saberes
necessários ao ensino: o saber disciplinar, referente aos saberes produzidos pelos pesquisadores e cientistas nas diversas disciplinas científicas; o saber curricular, que se refere aos programas escolares;
o saber das ciências da educação, que corresponde aos saberes a respeito da escola e a noções sobre sistema escolar, classes sociais, diversidade cultural, etc.; o saber da tradição pedagógica, referente às
representações da escola e da profissão que guiam os comportamentos dos professores; o saber experiencial, que diz respeito ao aprendizado dos professores por meio de suas próprias experiências; e o
saber da ação pedagógica, que constitui um dos fundamentos da
identidade profissional do professor, a partir do momento em que o
saber experiencial se torna público e é testado pelas pesquisas realizadas em sala de aula (GAUTHIER et al., 2013). Na concepção dos
autores, a Pedagogia é compreendida como
[...] a codificação de determinados saberes próprios ao professor de
profissão, isto é, como um conjunto de regras, de explicações, de
conselhos metódicos que não podem ser confundidos com os conteúdos a serem ensinados, sem, contudo excluí-los, e que são formulados expressamente para o professor com vistas a ajudá-lo a ensinar
os alunos a fim de que estes “aprendam mais, mais rápido e melhor”. (GAUTHIER et al., 2013, p. 294-295)

Contudo, a formação continuada por si só não resulta
na melhoria da qualidade de ensino, mas promove novas possibilidades
para alcançar a melhoria. Como afirma Behrens (1996, p.138) ―a formação continuada não se apresenta por si só como a solução para os
problemas de qualidade no ensino, mas abre perspectivas de construir
ações coletivas, na busca da qualificação do trabalho docente‖. A formação continuada resultará em mudanças que a partir delas resinificarão a ação docente:
[...] a formação continuada será significativa e ajudará a provocar
mudanças na postura do professor quando conseguir formar um
professor: a) competente na sua profissão, a partir dos recursos de
que ele dispõe; b) dotado de uma fundamentação teórica consistente; e c) consciente dos aspectos externos que influenciam a educação, visto que a educação não se resume à sala de aula ou à escola,
mas está presente num contexto cujas características interferem no
seu andamento (CHIMENTÃO, 2009).
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Podemos dizer que a formação de professores numa perspectiva sistematizada ocorre com início na formação inicial, dando continuidade na formação continuada que pode ser de caráter formal frequentando cursos de capacitação, grupo de estudos, ou de caráter informal como estudando livros, na troca de experiências, entre outras
maneiras, cabendo ao professor estudar sempre. A formação continuada é necessária para o desenvolvimento profissional dos professores
ao longo de toda sua carreira docente, ―para que estes possam acompanhar a mudança, rever e renovar os seus próprios conhecimentos,
destrezas e perspectivas sobre o bom ensino‖ (DAY, 2001, p.16).
O processo formativo continuado faz com que o docente tenha
confrontos entre o seu modelo pedagógico de referência com o modelo
pedagógico do formador, resultando desse confronto um novo modelo
pedagógico personalizado que é o seu modelo pedagógico ressignificado a partir dos conhecimentos adquiridos durante sua formação continuada. Partindo do princípio que a formação continuada perdure durante toda a carreira profissional do docente, esses confrontos passarão
a fazer parte do cotidiano do professor, já que a educação e o mundo
são dinâmicos, estão em constante transformação.
Considerações Finais
Este artigo buscou analisar os diferentes olhares sobre as práticas pedagógica no ensino superior de forma documental e bibliográfica
sobreo que tem sido observado quanto a docência e sua formação, onde
foram analisadas algumas pesquisas sendo considerado a temática
apresentada.
Espera-se que a realização deste artigo, venha haver um despertamento de que se faz necessário o desenvolvimento de programas
voltados à formação pedagógica do professor universitário, bem como
promoção de ações que façam despertar o compromisso com as ações
educacionais consciente da responsabilidade social de sua pratica profissional,e que de fato respeitem as peculiaridades e singularidades da
formação da docência para o ensino superior.
O desafio, então, que se impõe é o de construir a identidade de
professor universitário, baseado não apenas nas experiências vividas e
no saber específico, mas também no empenho em construir saberes pedagógicos por meio de uma sólida formação pedagógica e formação
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continuada, que viabilizem o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da sua formação.
Por fim, ressaltamos ainda, que a formação desse educador
deve ter em sua relevância não só o conhecimento do processo ensinoaprendizagem, mas também a formação contínua de um sujeito crítico
e reflexivo, inserido em seu tempo e contexto, pautado nas tecnologias
educativas, no educar com e para o outro, sabendo que o ser professor
na Educação Superior é uma atividade complexa e de mão dupla, pois
ao ensinar se aprende e vice versa, como destaca o educador.
Ser professor da educação superior supõe um conjunto de conhecimentos próprios da área em que o docente ministra sua aula, e
isto nos leva a um entendimento de que o domínio do conteúdo é a base
para as práticas de um bom professor universitário, contudo não garante a efetividade na aprendizagem. O que nos leva a um equívoco,
pois os alunos da educação superior são havidos de saberes, experiências, expectativas em relação ao curso e vão buscar na aula do professor
uma formação primeira e isto pressupõe que apenas dominar o conteúdo não é suficiente. É preciso apropriar-se do como fazer, isto é, das
metodologias de ensino.
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Introdução
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) também conhecido
por autismo, de acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), é uma condição com diferentes graus de severidade caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento que apresenta sintomas de três áreas do desenvolvimento: déficits de habilidades sociais, déficits de habilidades comunicativas (verbais/ não verbais) e a manifestação de comportamentos,
interesses e/ou atividades restritos, repetitivos e estereotipados (1).
Segundo o Center for Disease Control, estima-se que, atualmente,
a prevalência mundial do TEA esteja em torno 70 casos para cada
10.000 habitantes, sendo quatro vezes mais frequente em meninos. No
Brasil, apesar da escassez de estudos epidemiológicos, se observou em
recente pesquisa que os índices de acometimento são de 27,2 casos para
cada 10.000 habitantes no país (2).
O Ministério da Saúde (MS) publicou em 2013 a Diretriz de
Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA, com vistas a orientar os
profissionais de saúde, bem como os parentes, para auxiliar na identificação precoce do autismo em crianças de até três anos de idade. Além
disso, a instituição da política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, por meio da Lei 12.764, de 11
de dezembro de 2012, estabelece que o indivíduo é considerado pessoa
com deficiência, para todos os efeitos legais. Mas ainda com todos os
avanços, a dificuldade de acesso a serviços de saúde tem sido apontada
como um dos fatores contribuintes para diminuição da qualidade de
vida da pessoa com autismo, a postergação do diagnóstico e do estabelecimento do tratamento, é um desafio para a saúde mental (3).
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A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que compartilha dos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da
Portaria nº 3088, de 23 de dezembro de 2011, estabelece pontos de atenção para atendimento de pessoas com problemas mentais, sendo composta por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diferentes
modalidades (4).
O tratamento para o TEA é interdisciplinar, ou seja, envolve
cuidados de diversas áreas da saúde, dentre elas, a terapia farmacológica convencional. Os medicamentos como a risperidona e o aripiprazol
possuem aprovação da Food and Drug Administration (FDA) para tratar
os sintomas relacionados a agitação psicomotora e irritabilidade. Entretanto nenhuma outra droga tem indicação para uso específico nesta
situação (5).
Diante do risco de crianças apresentarem efeitos adversos e/ou
a opções limitadas de tratamento convencional, muitas famílias e cuidadores recorrem para as terapias/práticas complementares, para ajudar na complementação do tratamento clínico. As práticas complementares são definidas como métodos não-convencionais de tratamento
que proporcionam relaxamento e a integração do paciente gerando pontos positivos na mudança da reposta motora e comportamental (6).
As terapias complementares trazem estimulo à autonomia, assim como as terapias mente-corpo que oferecem uma conexão mentecorpo-saúde, auxiliando na integração das atividades sociais, diárias,
inclusão e vínculo familiar (7).
A intervenção interdisciplinar se torna indispensável, pois
ajuda a desenvolver a comunicação verbal, integração social, alfabetização e outras habilidades dependendo do seu grau de comprometimento e da intensidade e adequação do tratamento. Então para reduzir
e controlar os sintomas do TEA existem vários tipos de práticas pedagógicas e terapêuticas não verbais, entende-se como todas aquelas que
o próprio processo de aprendizagem ou de terapia se estabelecer por
meio de um elemento mediador, entres eles: a música (musicoterapia e
ensino da música); brinquedo (ludoterapia); corpo (psicomotricidade);
dança (dançaterapia); equoterapia (terapia com cavalo); cinoterapia (terapia com cachorro) e atividade física que melhoram a coordenação
motora e a capacidade cognitiva (6).
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Sabendo que, o TEA não tem cura, e o tratamento é a única
forma de diminuir os sintomas, e que atualmente a medicalização industrial/institucional atua fortemente, surgiu a seguinte pergunta norteadora: Quais as práticas complementares ao transtorno do Espectro
Autista Infantil encontradas em publicações nacional e internacional?
Além das terapias convencionais, é observado a importância do
uso de práticas complementares que favorecem a melhora da qualidade
de vida e aumentem a probabilidade de um prognóstico positivo da criança autista, que irão aumentar a autonomia sem roubar sua essência e
energia (8).
O Enfermeiro deve colaborar na identificação do diagnóstico
por meio da observação comportamental da criança nas consultas e na
atuação como educador em saúde com criatividade e conhecimento
para implementação de novas terapias. Para que isso ocorra, o profissional deve estar capacitado para oferecer suporte à investigação e confirmação do diagnóstico (9).
Reconhecendo o grande prevalecimento do TEA infantil e a
necessidade de terapias complementares para o tratamento, o objetivo
deste estudo é identificar as práticas complementares ao transtorno do
espectro autista infantil encontradas em publicações nacional e internacional.
Métodos
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), de
abordagem qualitativa. A pesquisa bibliográfica é uma das formas de
se iniciar um estudo, pois se procura semelhanças e diferenças entre os
artigos encontrados na literatura, consequentemente dado uma síntese
do conhecimento levando aos futuros resultados ou levantamento de
informações. A pesquisa qualitativa preocupa-se, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão
e explicação da dinâmica das relações com objetivo de produzir informações. Essa tendência também está relacionada a práticas baseadas
em evidências, que vem apresentando a combinação de métodos de pesquisa, sob diferentes conhecimentos, proporcionando resultados que
beneficiem o cuidado de enfermagem (10).
O processo metodológico da construção da RIL seguiu as seguintes etapas, primeira: a seleção de hipóteses para revisão; segunda:
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a escolha de critérios de seleção; terceira: coleta de dados com utilização de instrumento para assegurar a relevância das informações;
quarta: realizou-se a síntese do conhecimento produzido; quinta: efetivou-se a análise de dados e resultados; sexta: a interpretação dos resultados, o que proporcionou o estudo crítico dos artigos encontrados (11).
O levantamento bibliográfico foi realizado durante o período
de setembro, outubro e novembro de 2019 nas principais bases de dados
da Literatura Latino-americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line
(MEDLINE) e Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos
(PUBMED).
Os critérios de inclusão adotados foram artigos na íntegra que
abordassem práticas complementares e alternativas para o tratamento
do TEA infantil; em língua portuguesa e inglesa, publicados entre 2015
a 2019. Foram excluídos: artigos da língua espanhola, artigos duplicados em ambas bases de dados, artigos sem afinidade ao tema de pesquisa; artigos publicados fora do período determinado, teses, livros,
monografias, dissertações e manuscritos. Para a seleção dos descritores,
utilizou-se da terminologia em saúde consultada e analisada nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) a partir dos seguintes descritores:
transtorno autístico; cuidados and autismo; complementary therapies and
autism.
De forma complementar, utilizou-se da estratégia de incluir o
uso de palavras-chaves associada a outras palavras-chaves (cuidados
and autismo; terapias complementares and autismo/ complementary therapies and autism) com o propósito de aumentar variáveis, especificidades e a exaustividade da pesquisa científica.
Com base nisso, encontrou-se nas bases de dados um total de
242 artigos na íntegra. Deste modo, a base de dados do LILACS com o
descritor “transtorno autístico” apresentou uma amostra de 825 referências sem filtro, e com filtro uma amostragem de 168 artigos. A base de
dados da MEDLINE com o descritor “cuidados and autismo” apresentou sem filtro uma amostra de 3.791 referências, e lançando o filtro se
obteve somente 4 artigos.
Já a base de dados da PUBMED com o descritor em inglês
“complementary therapies and autism” apresentou uma amostra de 955 referências sem filtragem, já com filtro surgiu uma amostragem de 117
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artigos. Então, após a realização das leituras dos resumos, realizou-se
uma triagem quanto à relevância do tema e o objetivo do estudo chegando a uma amostra de 17 artigos com afinidade ao tema.
Neste estudo foi empregada análise de conteúdo proposta por
Laurence Bardin, que tem por objetivo geral reunir conhecimentos sobre
um tópico, auxiliando nas fundações de um estudo significativo. Esta
tarefa é crucial para os pesquisadores. Segundo Bardin, “As diferentes
fases da análise de conteúdo, tal como inquérito sociológico ou experimentação, organizam-se em torno de três polos cronológicos: 1) A préanálise, 2) exploração do material e 3) o tratamento dos resultados”
(12). O processo de análise das informações fez emergir 3 categorias:
categoria 1- dificuldade do reconhecimento dos sintomas; categoria 2falta de terapias complementares no tratamento; categoria 3- falta de informações e capacitações dos profissionais.
Para análise e comparação dos artigos selecionados utilizou-se
do formulário de Ursi ₂₀₀₅ adaptado, no qual proporcionou para extração de dados: organização; destreza de leitura e uma análise sistemática
dos dados obtidos. Esta tabela é composta por um quadro sinóptico especialmente construído para esse fim, que contemplou os seguintes aspectos, considerados pertinentes: nome da pesquisa; autoria; objetivo
estudado; resumo dos periódicos e ano de publicação (13).
Para valorização dos resultados obtidos, utilizou-se uma classificação de evidências publicada pela primeira vez em 2005, nos Estados Unidos. Este método divide hierarquicamente, em níveis de evidência de I a VII, a qualidade dos artigos científicos. Nível I – as evidências são provenientes de revisão sistemática ou meta-análise de ensaios clínicos randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; nível II – evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível III – evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; nível IV – evidências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle
bem delineados; nível V – evidências oriundas de revisão sistemática de
estudos descritivos e qualitativos; nível VI – evidências derivadas de um
único estudo descritivo ou qualitativo; e nível VII – evidências oriundas
de opinião de autoridades e/ou relatórios de comitês de especialistas
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(14).
Resultados
Inicialmente serão expostos os resultados encontrados na consulta dos descritores anteriormente citados sobre TEA e as terapias
complementares mediante da consulta nas bases de dados do LILACS,
MEDLINE e PUBMED.
Os artigos foram selecionados a partir da pesquisa realizada no
período de setembro, outubro e novembro de 2019. O LILACS possibilitou identificar um total de 825 artigos relacionado ao tema, mediante
aos critérios de inclusão foram selecionados 168 referências.
Para a MEDLINE, o resultado da pesquisa foi 3.791 artigos,
mas apenas 4 foram selecionados pelo critério de inclusão. Vale ressaltar, que a leitura dos artigos possibilitou verificar artigos que se repetem
nas diferentes bases como MEDLINE e LILACS. Entretanto uma
quantidade relevante de artigos foi recuperada e selecionada. A PUBMED, possibilitou encontrar 955 artigos, por meio da filtragem resultou em 117, mas, apenas 2 artigos foram selecionados. Mediante os resultados da busca, observou-se uma grande escassez de artigos sobre o
tema no âmbito de abrangência desse estudo.
A busca bibliográfica possibilitou a verificação de artigos na
literatura nacional e internacional, no que se referem publicação sistematizada nos periódicos acerca do autismo e terapia complementares.
No total foram lidos 289 artigos científicos indexados nas bases de dados citadas para seleção preliminar baseadas nos títulos e conteúdo dos
resumos. Foram excluídos os trabalhos que não preencheram os requisitos de inclusão fixados, principalmente com relação ao tema investigado. Sendo apenas relevante para o estudo, visando mais qualidade e
precisão foram selecionados somente 17 artigos finais para compor o
corpus do estudo, sendo que dentre os resultados alcançados houve
maior concentração na LILACS, com 11 artigos totais, correspondendo a 68,75 % do total da mostra.
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Figura 1- Fluxograma com a descrição das etapas de obtenção dos artigos revisados
Quadro 1- Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa, segundo periódico,

base de dados, títulos, autor(es), ano de publicação, nível de evidência, resultados e objetivos.

Periódico
/Base de
dados
CODAS
LILACS

Título/
Referência

Autoria

Análise acústica do padrão
emocional da
fala de indivíduos com
Transtorno do
Espectro Au(1)
tista .

Olivati AG.

Ano

Nível de
evidência

2017

IV
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Resultados
Verificou-se que houve
diferenças significantes
para as variáveis tessitura, amplitude melódica de vogal tônica,
amplitude melódica de
vogal pretônica, intensidade máxima, intensidade mínima, duração
de vogal tônica, duração de vogal pretônica e
duração de enunciado.

Objetivos
Analisar elementos
prosódicos de segmentos da fala de
indivíduos com transtorno do espectro autista (TEA) e comparar
com o grupo controle,por meio de
uma análise acústica.

Revista
Gaúcha de
Enferma
gem
MEDLI
NE

Autismo infantil: impacto
do
diagnóstico e
repercussões
nas
relações familiares
(2)
.

Pinto RNM,
Torquato IMB,
Collet N, Reichert APS,
Neto VLS,
Saraiva AM.

2016

V

Identificou-se uma Unidade Temática Central
com respectivas categorias: o impacto da revelação do diagnóstico de
autismo para a família;
características da revelação do diagnóstico: olocal, o tempo e a relação
dialógica entre o profissional e a família; alteração nas relações familiares e a
sobrecarga materna no
cuidado à criança autista.

Analisar o
contexto da revelação
do diagnóstico do autismo e o impacto deste
nas relações familiares.

Revista Ciência & saúde coletiva.
MEDLI
NE

Caminhos Virtuais

Rossi LP, Lovisi GM, Abelha L, Gomide
M.

2018

IV

O resultado pressupõe
que o sistema de informações
acerca
do
acesso aos serviços de
saúde pública para o
tratamento do TEA seja
expandido para a população em geral, contribuindo com a melhoria
do acesso a esses serviços

Analisar
a
rede virtual de acesso
ainformações
sobre atendimento
para Autismo no município do Rio de
Janeiro, por
Meio da perspectiva da
Análisede Rede Sociais.

III

A intervenção musical
favoreceu e orientou
novas
experiências

Relatar
a
experiência da utilização da música como
tecnologia de cuidado
em enfermagem às crianças com transtorno
do espectro do autism
em um CAPSi.

Revista
Texto Context o Enferma gem
LILACS

Psychop
harmaco
logy Bulletin PUBME
D

eAutismo:
acesso
aos
serviços
de
saúde na perspectiva da Análise de Redes
Sociais (3)
.
Intervenção
musical como
estratégia

Franz
oi
MAH.

2016

de
cuidado de enfermagem a crianças
com
transtorno do
espectro
do
autismo
em um centro
de atenção psicossocial
(4)
.
The use of
complementar
y
alternative
medicine in
Children and
adolescents
with autism
spectrum disor(5)
der .

lúdicas, sensoriais, motoras, de linguagem e de
interação de crianças
com transtorno do espectro do autismo,
sendo possível abarcar
a tríade de alterações –
interação, comunicação
ecomportamento
– de forma lúdica e musical.

Fillipis

2018

V

MDE.
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Os médicos relatam lacunas de conhecimento
sobre o CAM e seu uso
no TEA e preocupações
sobre possíveis conflitos
com os pais em relação
às diferentes crenças sobre o papel do CAM no
gerenciamento
do
TEA.

O objetivo éanalisar a
medicina complementar e alternativa mais
popular (CAM) usado
em crianças com TEA,
examinando especificame antes
evidências de que
apoia ou deixade
apoiar o uso desses
tratamentos nessa
população

Revista
Saúde Física e
Mental
MEDLI
NE

O
uso de
terapias complementar es
no cuidadoà
criança autista
(6)
.

Souza V De
M, Nogueira
AMF,
Santos LF De
M Dos, Pereira ER, Ribeiro WA.

2017

IV

Em relação à enfermagem no cuidado ao autista, é notável a falta de
conhecimento e habilidade. Observou-se a importância do enfermeiro como apoio e
assistência à
Criança autista eprincipalmente aos familiares.

O objetivo deste estudo
édescrever ouso de terapias complementar es
no cuidado
à criança autista.

Medicine
PUBME D

Scalp Acupuncture
Treatment for
Child Autism
Spectrum Disorders:

Chang L,
Ting L,
Zhijie W,
Rui Z,
Lixing Z.

2019

I

Um total de 1010 estudos foi identificado por
meio da busca no banco
de dados e quatro registros adicionais foram
adicionados a partir das
listas de referência de
artigos relevantes.

O objetivo deste foi
avaliar ainda mais a
eficácia
do
tratamento alternativo
em crianças com o tratamento de acupuntura no
couro
cabeludo.

I

Estudos demonstram
que, por meio da prática de exercícios como
caminhada, equinoterapia, e atividades aquáticas as pessoas com autismo

ASystematic
Review
and MetaAnalysis (7)
Revista de
Saúde e
Ciências
Biológic as
LILACS

.
A importância
da pratica de
atividade física
para as pessoas
com autismo
(8)
.

Aguiar RP, Pereira
FS,
Bauma CD.

2017

Fazer uma
Revisão da
literária de
estudos que
apontem a importância
da pratica de atividade
física para odesenvolvime nto de pessoa
com TEA.

conseguem desenvolver
melhor sua capacidade
comunicativa, reduzir o
comportamento antissocial,
diminuir
mentos

comporta-

que demonstram
daptação,
estereotipias
agressividade.
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inae

Revista
Baiana de
Enferma
gem LILACS

Transtorno do
espectro autista: detecção
precoce pelo
enfermeiro na
estratégia saúde da família
(9)
.

Nascimento
YCML,
Castro CSC
De,
ma
JLR

2018

III

Li

D
e,
Albuquerque
MC Dos S De,
Bezerra DG.

Foram áreas temáticas:
percepção, estratégias e
intervenções do enfermeiro sobre sinais e sintomas; dificuldades relatadas à detecção precoce; construção do conhecimento sobre a temática; e sentimentos
dos
profissionais
ao
acompanharem crianças com Transtorno do
Espectro Autista.
A partir da análise dos
dados surgiram três categorias: ‘a descoberta
do autismo’; ‘experiências dos familiares após
o diagnóstico de autismo’ e ‘atendimento
em saúde da criança
com autismo’

Identificar
a
atuação
do
enfermeiro da Estratégia Saúde
da
Família
na
detecção precoce do
Transtorno do Espectro
Autista
em
crianças.

Revista
Enferma
gem em
Foco.
LILACS

Experiência
dos familiares
no convívio de
crianças
com transtorno
do espectro autista (TEA)
(15)
.

Hofzmann R
da R, Perondi
M Menegaz,
J, Lopes SGR,
Borges D Da
S.

2019

II

Revista
Gaúcha
de Enferma gem
MEDLI
NE

Mães de crianças com transtorno autístico:
percepções e
(16)
trajetórias
.

Ebert M, Lorenzini E,
Silva EF Da.

2015

V

A caracterização das
participantes deste estudo é semelhante à encontrada em estudo sobre mães de crianças
com necessidades especiais e sobre itinerários
terapêuticos de mães de
crianças com
autismo.

Conhecer
as
percepções de mães de
crianças com autismo
quanto
às
alterações apresentadas pelo filho e às suas
trajetórias percorridas
na busca pelo diagnóstico de autismo.

Rastreio de
Alterações
cognitivas em
Crianças com
TEA: estudo
(17)
piloto
.

Tomazoli
LS.

VI

O

Verificar se o teste Ages &
Stages Questionnaire
s é eficaz para rastrear
alterações cognitivas em
crianças com Transtornos
do Espectro do Autismo, e
se há diferença
significativa entre as
respostas dadas pelos
responsáveis legais das
crianças e as respostas
dadas pelas terapeutas.

Revista
Psicologi
a: Teoria
e Prática
LILACS

2017

teste
Ages
&
Stages
Questionnaires (ASQ)
mostrou-se um instrumento de fácil
aplicação,
rápido
preenchimento e baixo
custo, podendo ser utilizado na triagem na Atenção Básica.

Revista
Baiana
de
Enferma
gem
LILACS

Transtornos
autísticos
e
estratégias
promotoras de
cuidados:
Revisão
integrativa
(19)
.

Vilar AMA,
Oliveira MF
De, Andrade
M, Silvino
ZR.

2019

I

Vinte e quatro artigos foram
caracterizados
e
analisados
descritivamente,
com
exposição dos seus níveis
de
evidência. Doze estudos
(50%)
representavam
pesquisas
descritivas, nível de
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Conhecer
a
experiência dos familiares no convívio de crianças com TEA.

Analisar
produção
científica
brasileira
recente sobre
Transtornos
do
Espectro
Autista,
identificando
as estratégias
de
cuidados
investigadas.

evidência
VI. Onze estudos (45,8%)
equivaliam a delineamento
não
experimental,
nível
de
evidência IV.

Revista
Movime
nto
LILACS

A brincadeira
de faz de conta
com crianças
(20)
autistas
.

Chicon JF,
Oliveira IM
De, Santos R
Da S, Sá M
Das GCS De.
et al.

2018

IV

As análises indicam que a
criança com autismo pode
desenvolver o jogo
imaginário de forma mais
elaborada, desde que lhe
sejam ofertadas condições
para isso e, nesse processo, o papel mediador
do
professor é fundamental.

Este trabalho objetiva
compreender como se
manifesta a brincadeira
de faz de conta
com crianças autistas.

Revista Distúrbio s da
Comunic
ação LILACS

O jogo simbólicom a intervenção
fonoaudiológica
de crianças com
transtorno do espectro autístico
(21)
.

Pedruzzi
CM,
Almeida
CHA.

2018

V

Os profissionais, quatro
do sexo feminino e um
do sexo masculino, possuem entre dois e nove
anos de atuação, apenas
dois têm formação relacionada ao autismo e
dois relataram atender a
uma demanda de mais de
vinte crianças por semana. A maioria dos profissionais atua de forma
generalista, não havendo
busca
por formação relacionada ao autismo

Verificar a proposta do
jogo simbólico na intervenção fonoaudiológica com
crianças diagnosticadas
com Transtorno do Espectro Autístico.

Revista de
Saúde e
Ciências
Biológic as
LILACS

A família, ocuidar e odesenvolvime nto da
criança autista
(22)
.

Silva SED
De, Santos,
AL Dos,
Sousa YM
De, Cunha
NMF Da,
Costa JL Da,
Araújo JS.

2018

V

Permitiram identificar
que as famílias têm grandes dificuldades em
manter suas estratégias

Identificar o que se tem
produzido na literatura
cientifica sobre o cuidar
em famílias de crianças
com transtorno do desenvolvimento.

para
o
desenvolvimento
do autocuidado de crianças com autismo. Foi
identificada, neste estudo,
a escassez de produção
científica sobre autorias
de enfermeiro
acerca
desta
temática.
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Cadernos de
Saúde Pública LILACS

Transtorno do
espectro
do
autismo

Maia FA, Almeida MTC,
Alves MR,
Bandeira
LVS,Silva
VB Da,
Nunes NF., et
al.

2018

VI

Os resultados encontrados podem ter importantes implicações para a
psiquiatria clínica e a saúde pública, pois a idade
dos genitores, no momento do parto, tem aumentado.

O objetivo deste trabalho
foi estimar a associação
entre o TEA e a idade dos
Genitores no momento do
parto.

e
idade
dos genitores:
estudo de caso
controle

no Brasil

(23)
.

Discussão
Dificuldade no reconhecimento dos sintomas
Os sintomas gerais do TEA são compostos por uma tríade, no
qual se caracterizam a dificuldade e os prejuízos qualitativos da comunicação verbal e não verbal, na interação social e na restrição do seu
ciclo de atividades e interesses. Em síntese, o autismo recebe um marcador de “severidade”, são observadas três classificações de severidade:
nível 1 (necessitam de apoio), nível 2 (exigem apoio substancial) e nível
3 (necessitam de apoio muito substancial). Essas classificações são divididas em duas áreas: comunicação social e comportamentos restritos
e repetitivos, caracterizando os principais sintomas do TEA. Os principais aspectos prosódicos observados e descritos desde o início da classificação dos TEA incluem: fala monótona ou robotizada, déficits no
uso do pitch (frequência) ou controle de volume, deficiências na qualidade vocal e uso de padrões peculiares de stress (1-15).
A identificação do TEA é na maioria das vezes diagnosticada
tardiamente pela falta de capacitação dos profissionais de saúde em investigar os sinais e sintomas sugestivos do autismo. Dificultando o tratamento e exacerbando a queda da inclusão social (16,17).
Falta de terapias complementares no tratamento
As terapias complementares são de extrema importância na
aceleração da evolução positiva do tratamento, contribuindo para o desenvolvimento físico, motor, e na comunicação verbal e não verbal,
para assim, inclui-lo na sociedade de forma mais precisa garantindo a
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autonomia e interação da criança autista. A musicoterapia e a dançaterapia, estimulam o sistema neuromotor a auxiliar no processo mentecorpo-saúde, dando leveza aos movimentos, equilíbrio e coordenação,
além de melhorar a comunicação da criança de forma a aumentar o
vínculo social e familiar (6-18).
O uso da música por Enfermeiros, foi dita no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (Coren-SP) que emitiu o
parecer n° 025/2010,16 sobre a competência do Enfermeiro para a utilização da música no cuidado aos pacientes. Com isso, vale pontuar
que a música está presente na Classificação de Intervenções de Enfermagem- Nursing Intervention Classification (NIC) (4-6).
A acupuntura no couro cabeludo, segundo pesquisas ajuda no
aumento da oxigenoterapia auxiliando no tratamento do TEA. Assim
como os diversos benefícios de terapias realizadas com animais; como
a equoterapia e a cinoterapia, que são intervenções realizadas com cavalos e cachorros respectivamente, promovendo a sensibilidade, concentração e socialização, podendo ser desenvolvidas e usadas como ferramentas de apoio na saúde pública para auxiliar no processo de reabilitação de crianças autistas (7-19).
Outro ponto importante de se destacar é a questão dos interesses peculiares das crianças autistas. A questão dos jogos e brincadeiras,
são formas de expressão da imaginação, pois à maioria não possuem
relação afetiva com os brinquedos, ou seja, algumas não se interessam
em brincar e outras acabam brincando de forma não tradicional. Brincar
faz parte do processo de desenvolvimento psicológico infantil e pode
colaborar no tratamento do TEA, pois acaba que aos poucos a criança
consegue aprender a ter consciência de suas ações, assim como o ambiente físico e social que as cerca (4-20).
Entretanto esta brincadeira de faz de conta tem se tornado um
grande desafio para os profissionais, em decorrência da dificuldade de
interação social e da comunicação; dos interesses peculiares/restritos e
principalmente na forma com que a imaginação destas crianças se apresenta (20,21).
Falta de informações e capacitação profissional
Pelo fato do TEA ser um transtorno congênito há uma difícil
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identificação, mas, podem ser observados com clareza os sintomas a
partir dos três anos de idade, entretanto de forma sutil o que dificulta o
diagnóstico. Na maioria das literaturas encontradas neste estudo, apontam que os sintomas podem ser observados entre 1° e 2° ano de vida
frente as diferenças comportamentais (19-23).
O Enfermeiro possui uma função de extrema relevância na
descoberta da sintomatologia do TEA, pois é este profissional que irá
fazer a descoberta por meio dos marcos de crescimento e desenvolvimento na atenção básica, mas, a maioria não tem a capacitação neces(3-9)

sária para cuidar dessas crianças .
Na prática cotidiana das unidades de saúde, essas dificuldades
limitam as ações dos profissionais, que alegam não ser de sua responsabilidade a prestação de cuidados destinados às emoções e aos comportamentos. Assim, a assistência à saúde mental passa a ser ofertada
somente por aqueles profissionais que possuem alguma afinidade com
a área ou compreendem mesmo de forma insipiente, o processo de adoecimento mental (9-22).
Diante disto, é necessária a (in)formação destes profissionais
para (des)construírem o senso antigo de que o autismo é tratado somente com práticas convencionais. O Enfermeiro deve colaborar na
identificação visto que é de sua competência possuir um olhar holísticocientífico para observação e confirmação clinica nas consultas na atenção primária, contribuindo para o progresso das terapias complementares.

Limitações do estudo
Este estudo teve, como limitações, evidências científicas que
apontam terapias complementares realizada pelos enfermeiros no seu
cotidiano e os conhecimentos dos seus benefícios e falta de capacitação
das condutas a serem tomadas em relação a terapias complementares.
Contribuição para a prática
As discussões realizadas neste estudo podem contribuir para
que, medidas sejam pensadas em relação a capacitação dos profissionais para identificação precoce do TEA, visando o fortalecimento de
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uma assistência de enfermagem sistematizada, de qualidade e implementações das terapias complementares com destreza e segurança, reconhecendo seus benefícios e sua importância para cada nível de severidade do TEA.

Conclusão
Tendo em vista que as práticas complementares possibilitam
um prognóstico e evolução positiva no desenvolvimento físico, motor
e na comunicação verbal e não verbal. Este estudo possibilitou identificar quais são as principais práticas complementares que devem ser utilizadas no tratamento de crianças autistas que possam oferecer autonomia e bem-estar físico e psicológico, sem retirar a energia e potencial da
criança. As principais práticas são, a musicaterapia, equoterapia, cinoterapia, atividade física, dançaterepia, ludoterapia e a psicomotricidade.
Contudo, ao final deste estudo pode se perceber que o Enfermeiro possui uma participação ativa e essencial, não somente para
identificação dos sinais e sintomas, mas também para prestar apoio e
segurança aos pais e cuidadores de crianças com TEA.
Contribuições dos autores: Ádria Lorena Oliveira Viana,
Aline Barbosa da Silva, Verena Gabriela Ribeiro Borges: coleta, organização e análise dos resultados; Keyla Beatriz Barradas de Lima e Aline
Barbosa da Silva: análise e interpretação dos dados e redação do artigo;
Marcelo Valente de Souza: revisão crítica do artigo; Ádria Lorena Oliveira Viana e Verena Gabriela Ribeiro Borges: revisão final do artigo.
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STORYTELLING COMO FUNDAMENTO NA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA: UM RELATO INOVADOR NA FORMAÇÃO
DO PEDAGOGO
Waldiza Lima Salgado dos Santos
Janaina Loureiro da Costa
Thayo Luiz Vianna da Silva
Introdução
Uma percepção empírica, observada em sala de aula, na disciplina Metodologia da Matemática, ministrada no quinto semestre do
curso de Pedagogia, retrata repetidamente, uma quantidade muito elevada de alunos e alunas que afirmam não gostar de Matemática.
Em razão dessa percepção, de um tempo pra cá, temos nos
questionado sobre quando nós deixamos de gostar da matemática. Sim,
porque a criança gosta, ela tem uma afinidade com o lúdico, usa a imaginação, joga, brinca e, ao brincar, interage criativamente com objetos,
percebe suas características físicas; interage com o meio, através do movimento; percebe o outro e a si mesmo e vai, nessa construção, construindo relações lógicas.
É nesse envolvimento que o uso social dos objetos vai proporcionando a construção de novas aprendizagens, que relacionam a funcionalidade percebida na utilização ao que se convenciona para a utilização dos objetos, ou seja, o entendimento de para que servem esses
objetos é também construído. E assim, a criança vai se aventurando
nesses conhecimentos, fazendo relações, abstraindo e desenvolvendo
seu raciocínio lógico. É esse o processo de construção do conhecimento
matemático.
Então, quando deixamos de gostar da matemática? A pergunta
é recorrente. Seria quando deixamos de brincar? Não temos essa resposta, mas temos tentado reverter esse mal estar, por entendermos que
pedagogas e pedagogos precisam reinventar a maneira com que se relacionam com essa disciplina, para que seus futuros alunos não sintam
esses efeitos negativos, vindo de seus professores. Mas, como fazer essa
reversão? Como ajudar adultos, que já estão envolvidos em um sentimento de repulsa sobre uma disciplina considerada importante e fundamental para desenvolver o raciocínio lógico-matemático das crianças?
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Esse artigo conta a história de uma experiência inovadora, um
estudo de caso, desenvolvido em uma Instituição de ensino superior,
particular, no coração da Amazônia, Belém, estado do Pará, com estudantes do curso de Pedagogia. Chamamos de inovadora a experiência,
porque fomos buscar inspiração em outra área de conhecimento, na
Administração; a técnica do Storytelling, (Story: conteúdo; Telling:
jeito de contar a história).
Nosso objetivo com esse estudo foi descrever o desenvolvimento de Storytelling como fundamento da Educação Matemática, na
formação do Pedagogo. A escolha dessa técnica, ocorreu na perspectiva
de que todos nós, crianças ou adultos, gostamos de contar e ouvir histórias.
Assim, nossa hipótese caminhava na direção de que a identificação dos alunos e alunas, futuros Pedagogos/Pedagogas, com a personagem protagonista da história criada, propiciaria a mudança de postura em relação ao conteúdo e, através da empatia estabelecida, um leque de possibilidades de resolução de problemas e tomadas de decisão
seria o estímulo a construção do conhecimento em matemática.
Entendendo melhor o Storytelling
Como já falamos superficialmente o conceito de Storytelling,
pode parecer que basta contar uma história para se conseguir os resultados das aprendizagens esperadas. A garantia não deve ser afirmada
nessa perspectiva e sim nos cuidados com a história em si e com a(s)
formas de contar e isso está diretamente ligado ao público. Para quem
contar?
Apesar do Storytelling não ser utilizado na escola com essa nomenclatura, as histórias contadas, sempre permearam o mundo da educação, principalmente na infantil. A rodinha, atividade muito comum
nessa modalidade de ensino, define uma rotina de convivência diária,
sempre no início da atividade em sala de aula, entre a professor(a) e
seus alunos, mantendo-os atentos a escuta ou interagindo pelo registro
de seu próprio relato e, as diversas formas de contar uma história, muitas vezes define o entendimento e envolvimento do público na atividade.
Segundo Silva et. al. (2018), a contação de história tem também papel fundamental para o desenvolvimento da imaginação, senso
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crítico, personalidade, atenção, memória, observação e reflexão de crianças e jovens. E, por que não de adultos também?
Outra perspectiva a se observar e analisar está relacionada ao
contexto da sociedade contemporânea, e sua ênfase na cultura digital,
muito relevante em tempos de Pandemia que vem favorecendo o público que temos em sala de aula presencial, híbrida ou remota, na educação infantil, ensino fundamental e em todas as modalidades de ensino; a geração do século XXI, possui afinidade e lida com muita tranquilidade com as tecnologias digitais.
Nesse cenário que vivenciamos hoje, percebemos de forma
mais acelerada, o que Bannell, et. al.(2016) já afirmava há algum
tempo, ou seja, que o acesso à informação, agenciado pelas tecnologias
digitais, é um passo para a construção de conhecimentos, e a promoção
de dinâmicas colaborativas se torna condição fundamental para gerar
práticas educacionais inovadoras.
O Storytelling é uma dessas possibilidades inovadoras, que pode
ser desenvolvida presencial ou a distância e tem, segundo Silva et. al.
(2018), proximidade na contação de histórias com foco em ambientes
corporativos. Como falamos anteriormente, essa técnica é muito utilizada na área da Administração ou no meio corporativo. Assim, Schneider e Pereira (2017), enfatizam a frequência de utilização dessa ferramenta de comunicação como recurso de construção de identidade e fidelização de marcas.
Em tempos de ensino híbrido, Storytelling é, segundo Schneider
e Pereira (2017), recurso de narrativas que, na perspectiva da construção de conteúdo, requer ainda uma estratégia que inclua a participação
da audiência como requisito importante, além de uma história que se
sustente de forma fluida em mídias variadas, o que se conhece como
narrativas transmídia, ou transmedia storytelling.
Uma boa história é uma poderosa ferramenta para se conseguir
resultados impressionantes em todos os setores. Por isso, muito tem se
falado sobre storytelling – ou a arte de contar histórias – na indústria da
produção de conteúdo para TV, cinema, vídeo para a internet, publicações em geral, para a mídia impressa e digital e para o mundo corporativo como um todo. (SCHNEIDER E PEREIRA, 2017, p.5)
Schneider e Pereira (2017) enfatizam também, que tecnologias
digitais criaram condições para a convergência de todas as narrativas
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em uma mesma mídia, com os computadores conectados, resultando
então na era do storytelling digital. Essa influência que as mídias e formatos de storytelling exercem uns sobre os outros permitiu a concepção
de uma narrativa do século XXI.
Na percepção de Silva et. al. (2018), determinados enredos que
se desenvolvem em sala de aula podem estimular o raciocínio e criatividade diante de desafios ou problemas propostos, incentivando o
aluno na busca de soluções, sendo natural sua adaptação a um ambiente de aula onde essa prática é utilizada.
Além disso, as Tecnologias Digitais favorecem a participação
interativa dos estudantes, fortalecendo segundo Gabriel (2013), seu vínculo com a história e com o que ela representa. As histórias são, portanto,
“[...] como explicamos como as coisas funcionam, como tomamos
decisões, como justificamos nossas decisões, como persuadimos os
outros, como compreendemos nosso lugar no mundo, criamos
nossa identidade e ensinamos valores sociais”. (GABRIEL, 2013,
p.118).

Assim, utilizar o recurso do storytelling em ambientes educacionais, pode trazer, segundo Silva et. al. (2018), benefícios como adquirir o interesse dos alunos ao envolver o conteúdo de forma mais interessante, gerando uma comunicação mais próxima ao aluno, intertextualidade com outras disciplinas, garantindo um aprendizado efetivo e significativo.
Complementa Cortelazzo et. al. (2018) que, a exemplo dos
contos de fadas, o storytelling pode ativar entre os estudantes, a memória de longo prazo e desenvolver a compreensão de temas por analogia
e interpretação; essa afirmação é portanto, um estímulo ao entendimento da Matemática.
A formação de pedagogos para o ensino da matemática
Segundo Vasconcellos e Bittar (2007), muitos profissionais da
área da Pedagogia, ingressam na profissão docente sem um conhecimento efetivo que lhes garanta atuar de forma segura ao ensinar Matemática.
Segundo Costa e Pavanello(2018), ao desenvolver a educação
numérica como uma parte da Matemática na escola, os professores
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muitas vezes perdem a perspectiva do sentido dos números na evolução
da humanidade e dedicam-se meramente a transmitir aspectos áridos
desses conhecimentos, alicerçando o trabalho em técnicas de leitura,
escrita e cálculos, ou seja, enfatizando procedimentos ao invés dos conceitos.
Enfatizam Costa e Pavanello (2018), que a construção do conhecimento se faz de forma coletiva e não individual e é essa construção a força motriz capaz de operar mudanças na prática pedagógica
além de ser - a escola - o coletivo o local de excelência para a formação
dos profissionais que nela atuam e principalmente um espaço capaz de
promover mudanças.
A Matemática, mesmo tendo sido estudada durante toda a
vida escolar dos futuros professores, me parece, por percepção absolutamente empírica, que é totalmente “esquecida”, por muitos alunos e
alunas do curso de Pedagogia quando entram na faculdade. É como se
ocorresse um “bloqueio inconsciente” desses conteúdos, mesmo as chamadas operações fundamentais, talvez pela relação tumultuada que
ocorreu durante sua vivência escolar.
No entanto, é, segundo Curi(2006), uma necessidade, a apropriação de conteúdos matemáticos para poder ensiná-los. Argumenta o
autor, que quando professores têm pouco conhecimento dos conteúdos
matemáticos que precisam ensinar, evitam trabalhar com esses conteúdos, mostram insegurança nas situações de ensino, têm maior dependência de livros didáticos e não sabem explorar boas situações apresentadas em materiais didáticos.
Passar por um retorno aos conteúdos iniciais, desde o entendimento do número, sempre relacionado ao processo de desenvolvimento
cognitivo da criança, é necessário para que os futuros professores compreendam a necessidade de ser perspicaz, no sentido de observar e perceber a trajetória cognitiva da criança.
Nesse sentido, Curi (2006) enfatiza que os cursos de formação
inicial devem assegurar um domínio básico dos conteúdos matemáticos
da escola básica, pois são os conhecimentos a serem ensinados aos alunos no futuro.
Mas não somente ter domínio sobre os conteúdos, é fundamental que o professor de Educação Infantil e Séries Iniciais tenha a cons-
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ciência de como se dá o processo de construção do conhecimento matemático, porque o número não é aprendido, ele é construído, como
bem observa Piaget. “O foco do professor deve estar localizado no pensamento que se desenvolve na cabeça da criança[...]”. (KAMII, 2009,
p.37).
Segundo Kamii, 2009, p. 38:
Ainda é um mistério o como precisamente a criança constrói o número, assim como também o é o processo de aprendizagem da linguagem. Contudo, existe bastante evidência teórica e empírica de
que as raízes do número têm uma natureza muito geral. Dado que
a noção de número só pode emergir a partir da atividade de colocar
todos os tipos de coisas em todos os tipos de relações, daí decorre
que o primeiro princípio de ensino é o de atribuir importância ao
fato de encorajar as crianças a estarem alertas e colocarem todas as
espécies de objetos, eventos e ações em todos os tipos de relações.

A formação inicial do(a) Pedagogo(a) deve levar em conta esse
princípio enfatizado por Kami(2009). O encorajamento deve fazer
parte dos procedimentos do ensino superior também, na perspectiva de
que estes futuros professores percebam a importância do diagnóstico do
que a criança já trás para a escola em relação ao conhecimento físico,
social e lógico-matemático. Nessa perspectiva, eles próprios precisam
ter consciência desse processo.
Da teoria a prática do Storytelling: considerações metodológicas
Essa experiência ocorreu de forma totalmente presencial em
2019, antes do período de pandemia; envolveu a prática do Storytelling,
desenvolvida com alunos adultos, na perspectiva que nos propomos,
iniciou com a criação e desenvolvimento de uma história com foco em
conteúdos da matemática voltados para um público peculiar, de aproximadamente 80 alunos e alunas do 5º período do curso de Pedagogia,
divididos em duas turmas no horário noturno.
Em sua maioria, este público demonstrava ter pouca afinidade
e muitos preconceitos em relação a matemática. Essa constatação foi
confirmada por uma avaliação diagnóstica, desenvolvida no início do
semestre, em que os alunos e alunas, responderam de forma individual
e anônima, sobre o que pensavam, sentiam e falavam em relação a Matemática. Esse resultado nos indicou que a narrativa deveria ser criada
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e desenvolvida com foco na mudança de postura, para fluir a aprendizagem como construção efetiva.
Era perceptível também, que alguns desses alunos e alunas precisavam compreender conteúdos e se identificar na docência desses
mesmos conteúdos. E foi nessa perspectiva que nasceu Celine, nossa
protagonista.
No início, a criação da história foi desenvolvida de forma intuitiva, sem um conhecimento efetivo das “fórmulas” prontas que fazem muitos filmes e seriados virarem grandes recordistas de públicos.
Não era essa a ideia.
Celine narra, por ela mesma, sua trajetória de vida, desde a
infância e, ao chegar na fase adulta, escolhe estudar pedagogia. Ela passou por muitas situações comuns a qualquer um de nós, desde a infância e na faculdade também e conta, com riqueza de detalhes, o dia a dia
de uma professora de Educação Infantil, ainda inexperiente, mas cheia
de sonhos e com muita vontade de aprender e ensinar.
Esse é o enredo da narrativa criada para envolver os alunos e
alunas. A personagem é feminina, porque a maioria do público nessas
duas turmas do curso de Pedagogia era feminino também, e esse fato já
é uma possibilidade de causar empatia entre a personagem e as turmas.
Mas não é só por ela ser mulher, poderia ser um rapaz e causar o mesmo
efeito.
O foco na empatia, no entanto, é sua relação com a educação,
seu início de carreira, onde afloram medos e sentimentos diversos que
precisam ser superados, ressignificados e transformados em sucesso
nessa caminhada; foi por esse fato que conseguimos um envolvimento
muito bom entre Celine e as turmas.
Para o desenvolvimento das atividades do semestre, um Ebook foi construído, com o título “Muitas formas de ser, Celine”. Esse
material contém nove histórias (episódios) e foi disponibilizado aos alunos com antecedência, por meio eletrônico, pela ferramenta Google Classroom. A diagramação foi simples, com poucas imagens e a apresentação das histórias iniciais eram lidas, usando somente o recurso da entonação da voz da professora da disciplina.
Até esse momento, ainda não havíamos no dado conta de
como a apresentação visual poderia fazer muita diferença no envolvimento da turma com a protagonista e outros personagens. Cavalcanti e
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Filatro (2016) enfatizam a importância de dar forma ao pensamento e
optar por mostrar ao invés de contar, usando recursos visuais para compartilhar ideias e projetar soluções.
Foi então que os recursos de uma ferramenta de apresentação
de slides foram mais requisitados, ampliando a compreensão e envolvimento do público com a história. Essa perspectiva foi bastante explorada quando abordamos o assunto Tendências na Educação Matemática, especificamente sobre a Etnomatemática; foi um “episódio” extra,
criado separadamente do E-book, que escolhemos para apresentar aqui
nesse texto a seguir, como resultados do estudo.
Resultados
O episódio que envolveu o tema Etnomatemática, iniciou com
destaque a uma situação em que um ex-professor convida Celine a participar de um grupo de pesquisa. Ele a oferece uma bolsa de estudos e
a conversa ocorre por uma rede social, o whatszap, como mostra a
Fig.1 que apresenta o print da referida conversa. As imagens que se
seguem, foram apresentadas em sala, através do Datashow, como estímulo ao entendimento dos conceitos que queríamos enfatizar.
Importante fazer o registro, que as turmas já haviam tido
acesso a material de estudos, um texto sobre Etnomatemática.
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Figura 1: Print da conversa entre Celine e o Prof. Carlos. Fonte: Storytelling, 2019

Descrição da conversa apresentada na imagem:
- Olá Celine, tudo bem?
- Olá professor Carlos, tudo bem sim! E com você?
- Tudo! Estou em um Projeto, com uma bolsa disponível. R$350,00, por 6 meses. Muito trabalho! Te interessaW
- Claaaaaaaaaaro!!!!! Quero sim, muito!!!!
- É um projeto com uma comunidade ribeirinha. Você vairecisar viajar alguns
finais de semana. Tem problema?
- Problema nenhum professor, se puder estar na cidade durante a semana, eu
quero sim!!!- Ok. Vou marcar uma reunião.

Ao usar a imagem da conversa (Fig.1), a reação dos alunos foi
de mais atenção ao episódio que tinha uma finalidade maior. Além de
os envolver em torno do tema e conduzi-los a percepção do que é; e da
importância da Etnomatemática para o ensino da matemática, algumas
mensagens subliminares foram introduzidas e permearam o referido
episódio.
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Na construção dessa história, pretendíamos demonstrar também que a dedicação de Celine, aos estudos e, mais que isso, seu compromisso pessoal com sua aprendizagem, fizeram o professor tê-la escolhido. Isso fica evidente não no convite, mas no que sucede esse primeiro contato. O slide seguinte, Fig.2, demonstra a ansiedade de Celine
por descobrir do que se tratava o convite.
Figura 2: Ansiedade de Celine. Fonte: Storytelling, 2019

A opção aqui foi seguir o que Cavalcanti e Filatro (2016, p.14)
chamam de “dar forma ao pensamento”. Nesse caso, o uso do próprio
texto, como um recurso visual, facilitando a comunicação da ideia foi
a solução encontrada.
Mas o foco principal ainda estava por vir. Primeiro demonstramos que Celine não era a única escolhida para participar da pesquisa;
o professor havia convocado um grupo de alunos para a missão e atribuiu a todos, a responsabilidade de estudar o tema, como demonstra a
Fig.3.
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Figura 3: Orientações do Professor. Fonte: Storytelling,2019.

Descrição do Slide:
Depois da reunião, tão esperada, com o professor, orientador do Projeto, todos os
alunos envolvidos ficaram cientes do que deveria ser feito. Eles iriam visitar uma
comunidade ribeirinha, para verificar como a Etnomatermática estava se desenvolvendo na prática.
O professor então passou uma atividade para os orientandos do Projeto. Eles teriam
que ler sobre o assunto Etnomatemática e, encontrar algumas respostas para compor um Mapa Mental.

Em se tratando de Storytelling, segundo Gabriel(2013), o conteúdo precisa ser pensado na perspectiva do leitor, ou seja, tem que ser
interessante para o estudante.
Para criar empatia e envolver a turma com a história que se
apresentava, era preciso criar uma condição semelhante aos nossos alunos. Nessa perspectiva, tínhamos um estímulo para envolvê-los com
esse conteúdo.
O grupo de professores do 5º período haviam desenvolvido um
Projeto multidisciplinar2, que culminaria na visita a uma comunidade
ribeirinha. Assim, tudo o que Celine e seu grupo de estudos foram convidados a estudar, seria também estudado e compartilhado pelos nossos

2 Projeto Integrador: “Pedagogia e Sustentabilidade: práticas metodológicas em comunidades ribeirinhas”
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alunos, nas turmas de Pedagogia, porque era a possibilidade de compreender a essência da Etnomatemática.
Se a história tem o poder de nos conectar, como enfatiza Gabriel(2013), a conexão estava feita e o direcionamento do que estudar
apareceu em um outro slide (Figura 4). A partir dos questionamentos,
tanto Celine e seus colegas de grupo, quanto os nossos estudantes, deveriam pesquisar e trazer as respectivas respostas. E, novamente, os recursos visuais permitiram a comunicação de ideias, conforme afirmam
Cavalcanti e Filatro (2016).
Figura 4: Direcionamento para a pesquisa. Fonte: Storytelling, 2019

A Fig.4 mostra também, o direcionamento do conteúdo a ser
pesquisado, indicando o formato de construção de um Mapa Mental
que, segundo Buzan(2009), é um método de armazenar, organizar e
priorizar informações, que privilegia o uso de palavras e imagens chaves, liberando o potencial da mente com acesso a fatos, ideias e informações.
O objetivo da tarefa que propomos era facilitar a visualização
do conceito, Etnomatemática, e as relações estabelecidas nesse processo de construção. Os alunos tiveram um prazo para desenvolver suas
pesquisas, antes que a história tivesse continuidade e, portanto, os alunos estariam mais familiarizados com o tema no decorrer da história.
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Gabriel (2013) destaca que além de criar empatia, de conectar
e de envolver, as histórias possuem também um grande poder psicológico. Não nos aprofundamos nesse estudo psicológico, mas mesmo de
forma intuitiva, criamos, no decorrer da história, uma visualização que
ultrapassaria o óbvio, ou seja, a construção do Mapa Mental totalmente
previsível.
A narrativa proposta mostrou aos alunos que a curiosidade de
Celine, quebrou a lógica de estudar a teoria e somente depois a prática.
Antes de buscar conceitos, Celine foi em busca de ações que fazem a
Etnomatemática se desenvolver.
Dessa forma, Celine chegou ao estudo de Bandeira (2017) que
foi narrado a turma, de forma resumida, mas mantendo elementos essenciais. Era uma tese de doutorado que relacionou a Matemática e a
Cultura enfatizando a natureza do pensamento e a atividade matemática de um grupo sociocultural, os horticultores de uma comunidade no
interior do Rio Grande do Norte.
Celine ficou bastante interessada no estudo, principalmente
porque os resultados obtidos, segundo o autor, mostraram realmente a
existência de saberes matemáticos associados às atividades instrumentais dos horticultores, muitas vezes, em linguagem diferente da Matemática acadêmica.
Chamou muito a atenção de Celine, a fala de BANDEIRA
(2017, p.14):
A qualidade do ensino hoje, em específico, da Matemática, não depende de sua característica, isto é, se é tradicional ou moderno, mas
do que é fazer Matemática atualmente numa sociedade em pleno
século XXI, com raciocínio lógico, habilidade para aprender situações novas, capacidade de tomar decisões, responsabilidade com a
preservação histórico-social de seu contexto cultural, espírito de solidariedade e iniciativa técnico-científica para a resolução de problemas e desenvolvimento de processos ligados à vida profissional e
cotidiana.

Ficou bem evidente na narrativa, que Celine leu atentamente
todo o procedimento utilizado no estudo de Bandeira (2017) e, como
seu objetivo era entender a Etnomatemática, na prática, ela vai trazendo para o relato, o que achou interessante. Os posicionamentos do
autor, por exemplo, quanto ao papel do educador matemático nesse
novo contexto.
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Enfatizava Bandeira(2017), que esse papel deve ser o de fazer
uma análise crítica dos conteúdos, identificando a sua importância, a
sua real necessidade e os seus principais objetivos, buscando a natureza
da Matemática, partindo de sua história e de suas ligações com a sociedade, para mostrar as reais necessidades e as preocupações de culturas
diferenciadas em momentos históricos diferentes e estabelecer comparações entre os conceitos matemáticos do passado e do presente e sua
conexão com o futuro.
Todos esses relatos ajudariam a responder na prática, aos questionamentos solicitados para o mapa mental. A mensagem subliminar,
contida nessa fase da história, era a importância de quebrar paradigmas, fugir do óbvio, aprender com a experiência. Assim, na continuidade da história, causou algum suspense. Os alunos já haviam percebido que de Celine só poderiam esperar resultados diferenciados. E foi
exatamente isso que receberam.
Na fase da história em que o professor orientador reúne o
grupo para conversar sobre os resultados da construção do mapa mental, enquanto os outros alunos do grupo respondiam o que os textos
conceituais definem.
Figura 5: Parte da Storytelling que apresenta o diálogo sobre
o conceito de etnomatemática. Fonte Storytelling, 2019

As respostas contidas na Fig.5 demonstram que os alunos participantes do grupo de estudos seguiram a risca o que estava contido no
texto de Mendes(2009). Era importante que os nossos alunos da Peda-
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gogia também percebessem os conceitos formais sobre o que é Etnomatemática, e o fizeram em suas pesquisas sobre o tema, chegando também a esse, que foi expresso por D’Ambrosio apud Mendes(2009,
p.60), que diz: “[...] é a técnica de entender, explicar, aprender, copiar
e lidar com o meio cultural, social e político, contando com processos
tais como contar, medir, escolher, ordenar, inferir, que surgem de grupos culturias bem definidos.”
Mas, para compreender a Etnomatemática, em sua essência,
era preciso mais. Por essa razão, a apresentação oral da história, ilustrada pelos slides, também estimulou interrupções da plateia, com comentários e questionamentos, estabelecendo colaboração, principalmente porque, Celine, nossa protagonista, trazia respostas fora dos padrões, mas com profunda coerência e era fundamental que nossos alunos de Pedagogia, percebessem essa conexão entre o que está descrito
na literatura e a percepção individual, como é possível visualizar na
Fig. 6.
Figura 6: Resposta de Celine sobre o conceito
de Etnomatemática. Fonte: Storytelling, 2019

Não sendo convencional, Celine só podia causar reações reflexivas. Sua resposta: “Na prática, pra mim, Etnomatemática é uma grande
possibilidade de mudar a Educação, mudar essa concepção equivocada de que a
Matemática correta, a que vale, é a Matemática ensinada na Escola, que na
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sociedade não se faz Matemática”; complementava o conceito científico e
trazia essa possibilidade, de pensar no que representa a Etnomatemática para a Educação. O objetivo foi alcançado, porque as turmas de
Pedagogia foram conduzidos a reflexão, efeito psicológico, enfatizado
por Gabriel (2013) funcionando e criando uma conexão coletiva de
pensamento.
Engajar os alunos por meio da emoção de Celine, causando
empatia, era a nossa pretensão. Por isso, suas emoções eram sempre
afloradas. E ficou muito evidente durante a narração, que cada vez que
Celine descrevia suas percepções, seus olhos brilhavam, demonstrando
o quanto ela estava envolvida com aquele assunto e o quanto era comprometida com a Educação.
A história continua com o professor estimulando os alunos a
responderem sobre seus estudos sobre o assunto. Sobre a essência da
Etnomatemática, Celine vai buscar no dicionário a compreensão do
termo e continua expressando sua percepção, como mostra a Fig.7.
O dicionário diz que essência é o que distingue algo. Essência
é a ideia principal. E Celine continua dizendo que, para ela, o que distingue a Etnomatemática é a sua proximidade com o social. É o olhar
atento para o que está fora da escola, para a construção que já vem
junto com a criança sobre a Matemática. Essa é a essência da Etnomatemática, segundo Celine.
Figura 7: sobre a essência da Etnomatemática. Fonte: Storytelling, 2019
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Celine fecha as reflexões falando sobre suas percepções sobre
os resultados da Etnomatemática. A personagem destaca, nessa perspectiva, a Felicidade. Sim! A Felicidade! E complementa:
Nem sempre valorizamos o que a criança traz para a escola,
sua cultura, seus saberes, como uma doméstica, que nunca teve a oportunidade de sentar em um banco de escola, consegue calcular a quantidade de arroz ou feijão que alimentará a família? E o “Par de cinco3”?
De onde surgiu? Com certeza não foi da Escola. Imaginem a alegria
dessas crianças, ao ver que a Matemática usada em casa, nas brincadeiras de rua, na cozinha da mamãe, no trabalho que sustenta a família,...,
está na Escola também!.
Essa fala de Celine, na narrativa, demonstra todo o envolvimento da personagem como tema, e fecha a parte teórica do conteúdo,
necessário a complementação dos estudos que os alunos de Pedagogia
desenvolveram em paralelo, favorecendo uma compreensão ampliada
do tema, ativando a memória de longo prazo dos estudantes, como enfatiza Cortelazzo et.al.(2018).
Como fechamento e avaliação da atividade, os alunos expuseram seu entendimento sobre o assunto, a importância do estudo prévio
e a compreensão sob outra perspectiva, como a trazida por Celine.
Após o debate, os alunos construíram questionamentos sobre como a
matemática é desenvolvida com as crianças na comunidade ribeirinha
que seria visitada posteriormente pelo grupo.
Considerações Finais
O estudo de caso, desenvolvido em sala de aula, descreveu a
construção e desenvolvimento da técnica de Storytelling, na formação
de Pedagogos. Foi uma experiência inovadora e exitosa, que conseguiu
ampliar a percepção e entendimento dos alunos e alunas de Pedagogia,
na disciplina Metodologia da Matemática.

3 “Par de cinco” – procedimento utilizado pelos horticultores descrito no estudo de Bandeira (2016). Esses procedimentos de contagem são métodos facilitadores que os horticultores encontraram para contar as hortaliças no momento da colheita e no preparo para
comercialização. Eles contam sempre em grupo de cinco, nomeando esse procedimento
de contagem de “par de cinco”.
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Nosso objetivo com essa disciplina era estimular a percepção
de que o professor de Educação Infantil e séries iniciais, precisa se preparar teórico e metodologicamente para não somente ensinar o conteúdo, mas principalmente, resgatar possibilidades de compreensão e o
gosto pela matemática.
Nessa perspectiva, dentro dos conteúdos de metodologias de
tendências da educação matemática, que fazem parte da ementa da disciplina, escolhemos a Etnomatemática, sendo uma dessas tendências,
para ser apresentada no formato da técnica do Storytelling.
A construção e o desenvolvimento da narrativa, seguiu orientação da bibliografia em questão e também, a intuição, para contemplar
o envolvimento do público e promover empatia com a personagem que
protagoniza a história, narrada integralmente e com todas as entonações necessárias a causar a compreensão do conteúdo, complementado
com a apresentação de slides diferenciados, utilizados como recursos
midiáticos que ilustraram a história.
O sucesso do experimento foi inevitável, por todo o seu desenvolvimento, demonstrado pela compreensão dos alunos e alunas na
prática, com a visita a uma comunidade ribeirinha no município de Boa
Vista/PA; onde perceberam a utilização prática desse conhecimento; e
a importância de buscar os conhecimentos do cotidiano para o ensino
da Matemática na escola, trazendo novas perspectivas para o sucesso
desse conhecimento.
Desenvolver esse experimento hoje, em tempos de Pandemia,
seria totalmente possível, com as devidas adaptações; por exemplo, as
atividades em sala poderiam ser desenvolvidas em ferramentas de webconferência, com disponibilização dos materiais de leitura, tarefas de
pesquisa em Ambiente Virtual de Aprendizagem; a visita provavelmente teria que ser substituída por uma pesquisa sobre a comunidade,
com apresentação de vídeo sobre a sua fonte principal de subsistência,
o cultivo do açaí.
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REGIÃO (METROPOLITANA) DO SUDOESTE
MARANHENSE: PLURALIDADE E PERSPECTIVAS
Jessé Gonçalves Cutrim
A Região humana não tem uma figura geográfica determinada e
de limites fixos: ela oscila sobre uma zona mais ou menos vasta,
as Regiões tendem a se fundir pouco a pouco umas nas outras.
Camille Vallaux
As metrópoles concentram também, de maneira crescente, as atividades estratégicas, identificadas pelas funções (informações, pesquisa, pesquisa-indústria, comércio atacadista, comercial-industrial), pelos setores de atividade (imprensa-edição,
estudos de aconselhamento e assistência, administração pública, pesquisa e ensino
superior, indústria, comércio interindustrial) e pelas profissões (chefes de empresas,
jornalistas, pesquisadores, engenheiros, arquitetos, médicos, etc.).
François Ascher

Introdução
O que é uma região? O que configura uma região? Mesmo o
mais elementar dicionário vai elencar inúmeras definições. Trata-se,
portanto, de um conceito polissêmico. Mais do que um recorte espacial
circunstanciado a região é um enunciado. Para Albuquerque Jr. (1999),
a região é uma invenção histórica. Ele compreende que “a região se
institui, paulatinamente, por meio de práticas e discursos, imagens e
textos que podem ter ou não, relação entre si, um não representa o outro” (ALBUQUERQUE JR., 1999, p..46). Isso pode revelar também o
caráter ambíguo sobre região. O mais o importante é que, uma região
pode ser recortada por diferentes razões: econômicas, políticas e ambientais ou outras, que o estudioso assim eleger. O Maranhão é pródigo
das mais variadas regiões. Aliás, o Brasil também é na sua imensa vastidão geográfica um arquipélago de regiões.
A Geografia é a ciência que estuda essas porções regionais,
mas a História também utiliza categorias recortadas numa dimensão
espacial. Quando estudamos as unidades geográficas História da América, História do Brasil, História do Maranhão a implicação é de que
naturalmente a noção de região implica categoria pronta, portanto, natural e necessária. Mas, tudo flui como construção e logo tem sua historicidade. Longe da concepção positivista de região (produto isolado)
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ou neopositivista (sistema), ela é uma construção essencialmente humana, seja qual for sua concepção teórica.
No bojo da metropolização de áreas urbanas e econômicas no
Brasil, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988 o Maranhão
passou a ter três Regiões metropolitanas, a Região Metropolitana da
Grande São Luís, a Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense e
a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico da Grande Teresina. Pela brevidade do texto interessa-nos, em particular falarmos da
Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense.
Mapa 1 – Regiões metropolitanas do Maranhão .

Fonte: https://fnembrasil.org/ma/

A RMSM foi criada pela Lei Complementar Nº 089 de 17 de
novembro de 2005 pelo Governador José Reinado Tavares e é formada
pelos municípios de Imperatriz, João Lisboa, de Governador Edison
Lobão, Buritirana, Senador La Rocque, Davinópolis, Montes Altos e
Ribamar Fiquene. Perfazendo no total oito municípios contando em
média com (em termos oficiais) 360 192 habitantes e uma área aproximada de 7 252 km². A Região foi criada com a finalidade de integrar a
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organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Apesar da RMSM ter sido criada em 2005, ela ainda não
foi instituída, não possuindo, portanto, estrutura de gestão própria.
Em 2017 foi criada em Imperatriz a Agência Executiva
Metropolitana do Sudoeste Maranhense – AGEMSUL por meio da
Medida Provisória n° 255, de 27 de outubro de 2017 pelo Governador
Flávio Dino. A AGEMSUL passa então a ser uma Autarquia estadual
vinculada à Casa Civil. Na prática uma Secretária especial para gerir a
RMSM, conduto, não logrou êxito na sua função precípua. Ou melhor,
sequer houve tentativa de instalá-la. Durante mais de três anos ela ficou
sob o comando de um grupo político como resultado de uma coalizão.
Mesmo com a Região criada, pouco (ou quase nenhum) político lutou ou luta por sua instalação de direito. Visto que, a dinâmica
da Região ocorre de forma natural entre esses munícipios em todas as
dimensões comerciais, financeiras e de serviços de uma vasta rede de
saúde avançada e do setor da educação, que vai desde o ensino básico
com centenas de centros de ensino e do ensino superior com dezenas
de Universidades entre públicas e privadas oferecendo diversos cursos
em várias áreas, entre outros fatores. No entanto, fosse instalada de fato
e de direito, a RMSM poderia ser dinamizada numa esfera política com
um crescimento econômico vertiginoso e, principalmente com um desenvolvimento regional esplêndido. Outro fator a ocultar a importância
da instalação da RMSM é que no Sudoeste maranhense há um verdadeiro “mosaico” de regiões que se sobrepõem, sendo difícil encontrarmos um consenso e necessidade de termos uma instituída em sua plenitude. Quem reside por essas bandas encontra-se de alguma forma incluso numa região.
Breve histórico
Ainda no início do século XIX, Francisco de Paula Ribeiro,
um militar luso-brasileiro, e exímio desbravador das terras do centrosul maranhense e que exerceu o cargo de comandante do destacamento
da Vila de Pastos Bons no Leste. Conforme Carvalho & Franklin (2007)
Paula Ribeiro no seu roteiro de viagem Descrição do território de pastos
Bons nos sertões do Maranhão de 1819 compreende perfeitamente as especificidades das “regiões” Norte e Sul que ele chama de “porção do território”. A porção Norte é a do litoral e a porção do Sul compreende os
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sertões. Essa foi uma das primeiras divisões imaginadas e até elaboradas em esboços cartográficos sem, contudo, ganhar status de fato e de
direito numa jurisdição oficial. Mas, a região sertaneja existe no imaginário e nas representações histórico-geográficas, por prevalência sobretudo, cultural. Ainda hoje essa região sertaneja ou sul maranhense é
referência e ganha força e, contornos reais como sentimento nativista e
de pertence em oposição à parte norte ou para corroborar com as colonizações e aportes econômicos específicos a que tiveram. A saber: a
região Norte ou do Litoral, com destaque para São Luís, que recebeu
primeiramente os colonizadores portugueses pelo Oceano Atlântico e,
depois uma leva enorme de africanos como parte da dinâmica colonialista, em desempenho da produção em grande escala de produtos agrícolas, destaque para o algodão, dentre outros. A parte ao Sul foi colonizada bem mais adiante e sua principal economia foi urdida pelas fazendas de gado de modo extensivo, sobretudo através dos vaqueiros da
“Casa da Torre” advindos da Bahia pelo território do Piauí em meados
a partir dos séculos XVII, XVIII e até meados do século XIX. Reiteramos que todo o território maranhense é desde milhares de anos povoado de norte a sul por povos originários, que não cederam suas terras
sem que houvesse guerras sangrentas frente à sanha colonizadora da
Coroa portuguesa. Destaque para os bravos e aguerridos Timbiras. No
século XIX a parte Oeste e Sudoeste maranhense foi consolidada pela
colonização, no que se pode chamar de uma verdadeira “marcha para
o oeste” dentro do Maranhão pelas fazendas de gado e, por intenso comércio de couro com cidades do então Goiás e do Pará que margeavam
o rio Tocantins. Ou uma marcha do sertão ao “rio - mar” (rio Tocantins). De Leste a Oeste e Sudoeste. Grande porção territorial da parte
oeste ficou sob jurisdição da então Vila da Imperatriz depois Imperatriz. De tão grande logo ficou conhecida como região, a região de Imperatriz como ficou popular por muitos. Podemos compreender que a região de Imperatriz pode ser relacionada ao conceito de cidade-região. Na
percepção de Lencioni (2006) “na cidade região, as escalas entre o local, o regional e o global se integram de forma anastomosada, ou seja,
se unem por meio de complexas e inúmeras ramificações que não estabelecem uma estrutura hierárquica” (LENCIONI, 2006, p. 74). Imperatriz e os municípios fronteiriços possuem essa característica. A região
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de Imperatriz pode ser abarcada na concepção clássica de “centro urbano
polarizador”.
Imperatriz abrangia de meados do século XIX (quando do seu
processo de formação) uma área de 25.895,052 km2, quando estava entre os três maiores municípios em extensão do estado, até 1996 (quando
parte de seu território foi fragmentado pela última vez para criação de
municípios) uma vasta geográfica no sudoeste maranhense (equivalente a área que hoje é demarcada a RMSM). Ao todo foram quinze
municípios que se originaram da área de Imperatriz. A vasta área geográfica de Imperatriz ia da divisa com o Município de Grajaú até o
Itinga, na divisa com o Pará. Mesmo com a perda de área geográfica
Imperatriz (restou apenas uma área de 1.368,988 km2) se consolidou
mais ainda como cidade-região pois todos esses municípios formados de
seu território (e muitos outros) gravitam em torno dela. Seja porque
Imperatriz se tornou uma potência comercial, polo universitário e polo
do setor da saúde. Seja porque é a segunda cidade mais populosa do
Maranhão e, têm influência econômica direta e indireta com o Sul do
Pará e o Norte do Tocantins. Assim como grande parte do território Sul
maranhense. Também por se encontrar distante num raio de mais de
600 quilômetros das cidades de São Luís-MA (nossa capital), TeresinaPI, Belém-PA e Palmas-TO. Isso pode explicar sua condição de cidade
média e, principalmente de metrópole Regional.
Sobreposição de regiões no mapa do Maranhão
A região Sudoeste do Maranhão é conhecida como Tocantina,
por seu território fazer parte da bacia Araguaia-Tocantins, em particular por ser “banhada” pelo majestoso rio Tocantins na divisa com o
estado do Tocantins.
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Mapa 2: Mapa da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense

Fonte: https://fnembrasil.org/regiao-metropolitana-do-sudoeste-maranhense-ma/

Da região de Imperatriz originou-se grosso modo a RMSM. As
geopolíticas ligadas a esse território passou por várias facetas. No decorrer de mudanças conjunturais as regiões sobrepostas no Oeste e Sudoeste maranhense foram delineando-se fruto de políticas públicas e
governamentais para fins de planejamento. Dos anos 1960 aos anos
1990, o Maranhão contava com 129 municípios e houve três configurações regionais: o Departamento de Estatística do Estado do Maranhão criou treze Zonas Fisiográficas (Mapa 3).
Depois a Superintendência de Desenvolvimento do Maranhão
- SUDEMA apresentou a proposta das Regiões Ecológicas, distribuídas
em sete zonas (Mapa 4).
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Mapa 3 – Zonas Fisiográficas

Mapa 4 - Regiões Ecológicas

Fonte: IMESC, 2018.

Fonte: IMESC, 2018.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE adotava a distribuição regional com dezesseis Microrregiões Homogêneas
(Mapa 5).
Em todas as configurações regionais as mudanças eram pontuais e no mais os municípios pouco variavam de uma para outra região.
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Mapa 5 – Microrregiões Homogêneas

Fonte: IMESC, 2018.

Após 1990, O IBGE desativou as Microrregiões Homogêneas
substituindo-as pelas regiões geográficas, classificadas em cinco mesorregiões, subdivididas em 21 Microrregiões Geográficas
No entanto, os órgãos públicos estaduais usavam as regiões fisiográficas como parâmetros, outros, como professores, via materiais
didáticos e estudiosos na classificação de recorte regional empregavam
as microrregiões geográficas. Cada segmento se utilizava da regionalização conforme sua própria concepção.
As (re) divisões regionais no Maranhão prosseguiram. No ano
de 1995 foi a vez das Gerências Regionais Administrativas – GRA
(Mapa 7).
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Mapa 6 – Microrregiões geográficas

Mapa 7 – Gerências Regionais

Fonte: IMESC, 2018.

Elas foram criadas através da Lei Nº 7356 e, não durou mais
que quatro anos. Estas foram criadas dentro de um pragmatismo governamental. As GRAs foram implementadas nas cidades de maior porte
para servir de apoio às demandas. Mas não lograram êxito justamente
pela subordinação direta ao poder executivo central da capital. Enquanto isso as divisões regionais anteriores foram sendo utilizadas para
terminados fins. Após doze anos outra proposta de divisão regional foi
exibida, desta feita a sugestão consistia em 32 Regiões de Planejamento
(Mapa 8).
Elas não chegaram a ser efetivadas de fato e de direito em função dos agentes públicos considerarem um número demasiado de regiões e o alto custo para mantê-las. Poucas ou muitas regiões, elas estão
ao sabor das circunstâncias, dentro das funcionalidades dos que a utilizam para fins de regionalização (IMESC, 2018).
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Mapa 8 – Regiões de Planejamento

Fonte: IMESC, 2018.

Uma Universidade para a Região
Nada mais salutar para consolidar uma região do que uma
Universidade. Toda região que se preze tem uma Instituição de Ensino
Superior, de preferência que expresse em sua nomenclatura a aludida
regionalidade. A partir do campus II da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) em Imperatriz (Centro de Estudos Superiores de Imperatriz) em fins de 2016 é criada a Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão (UEMASUL) pelo Governador Flávio Dino.
A UEMASUL é instituída pela Lei nº 10.525, passando a funcionar no
início de 2017. A função precípua da UEMASUL é promover o desenvolvimento regional nos vinte e dois municípios de sua abrangência. É
mister da Instituição produzir e difundir conhecimentos, por meio do
Ensino, da Pesquisa e da Extensão zelando pela formação de profissionais e, para a elevação cultural, social e científica da região Tocantina
maranhense.
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Assim, através do conhecimento mais uma região é designada
para fins de formação de profissionais, e difusão de saber, etc. As duas
Universidades públicas do Maranhão possuem circunscrição geográfica. A UEMASUL abarca vinte e dois municípios da Região Tocantina, com alcance a Oeste e Sudoeste delineados sob a bacia do rio Tocantins. Através do Programa de formação de professores Caminhos do sertão fazem parte os seguintes municípios: Imperatriz, Açailândia, Amarante, Itinga, Porto Franco e Vila Nova dos Martírios, Buritirana, Sítio
Novo, João Lisboa, Montes Altos, Senador La Roque, Açailândia, Estreito, Campestre do Maranhão, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, Ribamar Fiquene, São João do Paraíso, Cidelândia, São Francisco do Brejão e São Pedro da Água Branca.
Os demais 195 municípios ficam sob alcance da UEMA. Foi a
primeira Universidade Regional a ser criada no Maranhão. A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão é mais do que uma
Instituição de Ensino Superior regional, ela ocorre para consolidar um
polo universitário em ascensão. Para alavancar e dinamizar uma região
por sua maior riqueza, o conhecimento. Em suma, sua terminologia
encerra uma conformação geográfica regional – a de que o rio Tocantins é marcadamente a delimitação mais premente e autêntica.
Nova configuração regional em perspectiva
As regiões continuam a exercer potencialidades e flexibilidades
quanto aos usos e apropriações tanto na esfera de planejamento governamental por seus órgãos de pesquisas no Maranhão. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, ligado à Secretaria de Estado de Programas Estratégicos – SEPE destacase sobremaneira nessa nova configuração regional do Maranhão. Além
de sua equipe ter realizado um trabalho hercúleo no sentido de historicizar às regiões maranhenses ao longo dos tempos. E, é claro, fazer novas proposições. Ao realizar esse estudo me deparo com uma nova
conformação sugerido pelo IMESC. Desta feita uma proposta com
mais realismo pautado em estudos aprofundados, como é de praxe da
equipe de renomados e experientes especialistas nas questões de políticas territoriais, cartográficas e geográficas dentre outras especializações. A nova proposta de regionalização do estado do Maranhão pelo
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IMESC propõe uma divisão por Regiões de Desenvolvimento (RD). O
estado consta com vinte e duas regiões.
A nova proposta regional, notadamente do Sudoeste e Oeste
maranhense encontra-se em sua inteireza no recém lançado Enciclopédia
dos Municípios Maranhenses: região de desenvolvimento do Tocantins Maranhense (2021). O volume da Enciclopédia é o VII versando sobre a região de desenvolvimento do Tocantins Maranhense. Ao analisar o volume verificamos que o mapa da Região de desenvolvimento do Tocantins Maranhense encontra-se com um erro de posicionamento geográfico, os municípios de Ribamar Fiquene e Campestre foram invertidos
nas suas localizações. Por essa razão não colocamos o referido mapa
aqui.
De acordo com o IMESC (2021), “A Região de Desenvolvimento, denominada Tocantins Maranhense, compreende uma vasta
área no Oeste e Sudoeste do Maranhão, na planície fluvial, drenada
pela bacia hidrográfica do rio Tocantins, compondo partes da Floresta
Amazônica e do Cerrado” (Apresentação, 2021). Na nova proposta, a
Região de Desenvolvimento do Tocantins Maranhense é composta por
dezessete municípios a saber: Amarante do Maranhão, Buritirana,
Campestre do Maranhão, Cidelândia, Davinópolis, Estreito, Governador Edison Lobão, Imperatriz, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos,
Porto
Franco,
Ribamar
Fiquene,
São
João do Paraíso, São Pedro da Água Branca, Senador La Rocque e Vila
Novados Martírios. Distribui-se em uma área de 25.916,614 km2, em
que residem 543.672 habitantes, segundo estimativa do IBGE, com
densidade demográfica de20,98hab./km²Epib de R$ 10.295,58 bilhões
(IMESC, 2021).
Na nova proposta é salutar a divisão segundo o critério de desenvolvimento regional, onde há uma série de municípios interdependentes numa escala territorial em diversos aspectos. Mas há municípios
que se relacionam direta e indiretamente dentro da dinâmica territorial
do Tocantins Maranhense e não foram confirmados nessa configuração
como os municípios de Itinga do Maranhão e São Francisco do Brejão,
por exemplo. No entanto, as razões da divisão regional tal qual foi proposta encontram motivos dentro da metodologia aplicada pelo IMESC
e não convém discuti-las aqui. Um fato é certo, não há uma só referência à Região Metropolitana da Região Sudoeste Maranhense. Mesmo
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que ela não se encontre efetivada poderia ser feito uma menção a ela.
O que se entende que a RMSM não faz parte dos planos de políticas
públicas por parte do governo estadual.
Desenvolvimento regional na planície do Tocantins Maranhense
O desenvolvimento de uma região se desenvolve na dinâmica
das relações socioeconômicas que nela se tecem. Nessa dinâmica vários
atributos se fazem perceber. Dallabrida (2000) com base em estudos
seus e de outros teóricos vem destacar cinco atributos inerentes ao desenvolvimento regional de um território.
Primeiro: um crescente processo de autonomia regional, que significa capacidade crescente de definir seu próprio destino.
Segundo: uma crescente capacidade regional para apropriar-se do
excedente econômico ali gerado, a fim de revertê-lo na própria região, diversificando sua base econômica e conferindo sustentabilidade de longo prazo a seu crescimento.
Terceiro: um crescente movimento de inclusão social, o que implica
uma melhoria da repartição da renda regional entre as pessoas e
uma permanente possibilidade de participação da população nas decisões de competência na região.
Quarto: um crescente processo de conscientização e mobilização social em torno da proteção ambiental e do manejo nacional dos recursos naturais da região.
Quinto: uma crescente auto percepção coletiva de “pertença” regional, isto é, de identificação da população com sua região (DALLABRIDA, 2000, p. 27-8).

Esses atributos elencados por Dallabrida teriam melhor conformidade se fossem geridos por um comitê gestor, pelo conselho da
RMSM e pelo seu Presidente tirado do conjunto de prefeito dos municípios integrantes? A região é prospera mas atua numa dinâmica determinada mais pelo capital do que por políticas públicas acentuadas e,
verdadeiramente circunscrita às verdadeiras regiões de desenvolvimento alicerçadas em premissas estatutárias.
O território das regiões Oeste e Sudoeste maranhense emergiram como fronteira e passou por diversas configurações e, desde os
anos 1980 continua ganhando novos contornos. Um deles foi o de sair
da condição de polo produtor de produtos primários para a condição
de uma região em que prepondera a agroindústria e a monocultura mecanizada de produtos como a soja, a cana e o eucalipto. Tudo dentro
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de novos paradigmas, que vai desde o tecnológico, passando pela modernização, até chegar à industrialização, daí se configurando para os
chamados complexos agroindustriais. A partir de então verificou-se
uma classificação de todos esses paradigmas e novas denominações. A
começar pelo paradigma tecnológico que entre outras coisas
[...] é preciso pressupor que para configurar um novo paradigma
uma tecnologia deve preencher três requisitos básicos: a) ser de ampla aplicabilidade; b) ser aplicável tanto na esfera da produção propriamente dita (como um redutor de custos) como na do consumo,
através da produção de novos bens e de novos segmentos de consumidores; c) ser aplicável, basicamente, a um setor emergente (ou ascendente) do sistema econômico (SILVA, 2003, p. 65-6).

A condição da manutenção e progressão do capitalismo é fortemente influenciada pelo progresso técnico, nisso o paradigma tecnológico é eficaz. Por modernização da agricultura entende-se basicamente “a mudança na base técnica da produção agrícola” conforme
Kageyama et al (1996, p. 113). E foi um processo que ganhou dimensão
nacional no pós-guerra com a introdução de máquinas na agricultura
(tratores importados), de elementos químicos (fertilizantes, defensivos
etc.), ou seja, “mudanças de ferramentas e mudanças de cultura ou novas variedades. ” No que acrescenta Kageyama et al: “Nesta transformação da forma de produzir houve substituição de determinadas culturas por outras e, dentro da mesma cultura, por outras variedades modernas” (p. 113). Fatores esses que foram incrementados na região fortemente.
A região por fazer parte da Amazônia Legal foi contemplada
por políticas públicas de amplas dimensões num plano macro de desenvolvimento. E foram estipuladas em quatro fases. As fases dessa estratégia de acordo com Picoli (2006) foram:
De 1946 a 1964 – com o Estado direcionando recursos para valorizar o capital na região. Nesse período através dos incentivos fiscais
o estado efetivou a transferência dos grupos econômicos para a região, com destaque para, o Plano de valorização da Amazônia
(1953), e a construção de rodovias, entre elas a Rodovia Belém-Brasília (1960);
De 1964 a 1985 – com a política de “integração nacional” para organizar os projetos agropecuários e o comércio. Nesse período se
sobressai o slogan “Integrar para não entregar”, a finalidade era a
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“ocupação dos espaços vazios”. Também nesse período foi instituído o Projeto SUDAM (1966) criado para beneficiar o grande capital, que efetivou a acumulação na região, por meio da expansão da
nova fronteira. Á SUDAM coube implantar grandes projetos agropecuários, com dinheiro dos incentivos fiscais. Uma frase bem explorada na época era do Ministro Delfim Neto: “Exportar é o que
importa”;
De 1985 a 1994 – com a política de integração das reservas ambientais idealizadas pelo programa “nossa natureza”. Aqui já se começa
uma preocupação com as questões ambientais, inclusive com a realização da ECO 92, importante fórum de discussões para as principais temáticas ligadas ao meio ambiente e ecologia;
De 1995 até os dias atuais – com a sua internacionalização para extração dos recursos florestais e minerais. A British Petroleum, que
detém em concessões, área equivalente ao RJ, ES e SC, ou seja, 13%
do subsolo da Amazônia. Nesse período ganha destaque a atividade
petrolífera, em meio às demais (PICOLI, 2006, p. 65-9).

Todas essas fases se fizeram perceber na região tocantina maranhense em maior ou menor grau.
As características gerais de como se deu na Amazônia brasileira ocorreu na Amazônia maranhense. Na Amazônia por ser uma
região com um potencial econômico precioso sendo centro das atenções no cenário mundial. Na maranhense por desdobramento de uma
série de infraestruturas de integração como a Rodovia Belém-Brasília,
a Transamazônica, a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia Carajás dentre
outros incrementos.
Considerações (parciais) finais
A RMSM ou as regiões sobrepostas, objeto desse trabalho, em
que pese suas demarcações geográficas pelo Estado via IMESC e
IBGE, se insere no amplo conceito de Região Tocantina por ter como
parâmetro a Bacia de mesmo nome. Precisa, portanto se pautar nos
princípios da sustentabilidade e da endogenização para o seu desenvolvimento. Para isso é necessário que a AGENSUL possa levantar esforços no sentido de fazer valer a condição para qual foi criada. É possível
que a região atualmente proposta pelo IMESC como Região de Desenvolvimento do Tocantins Maranhense com dezessete municípios ou os
vinte e dois municípios de abrangência da UEMASUL caminham para
consolidar a região tocantina numa potência de fato. Em matéria de
desenvolvimento ela já s constitui por excelência, ainda que de cima
para baixo e ao sabor do capital. Ela pode ser instrumento de grandeza
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numa escala horizontal bem mais gerenciada e equânime, caso um dia
possa ser constituída numa verdadeira gestão territorial com os nomes
que lhes foram apresentados ou qualquer outro nome. Com a palavra
o Chefe do Executivo maranhense.
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SOCIOLOGIA DA IMAGEM COMO
PROPOSTA PEDAGÓGICA
Elizabete Helena Viana
Felipe Bueno Amaral

Introdução
Este artigo parte de uma concepção muito específica que versa
sobre a possibilidade de socialização por meio da imagem, com pressupostos de não discriminação e reforço da autonomia dos sujeitos. Para
pensá-lo, mobilizamos como pano de fundo a educação com princípios
de valorização territorial (cultural, histórica e contextual) dos indivíduos. Não pretendemos esgotar o campo da Sociologia da Educação
ou da Sociologia da Imagem. A proposta aqui apresenta uma alternativa muito delimitada de trabalho pedagógico com estudantes do Ensino Médio, através do filme Coach Carter: treino para a vida, de 2005,
dirigido por Thomas Carter. Mas por que a Sociologia é importante aí?
A Sociedade conta, desde meados do século XVIII, com uma
ciência específica para entender como se dá a socialização e desenvolvimento da humanidade. É a Sociologia, que nasce enredada no positivismo de Auguste Comte (1798-1857), importante filósofo que constituiu a ideia de que era necessária uma ciência exclusiva para compreender a sociedade já que a vida possui uma dinâmica própria e não se
podia explicar apenas com o conjunto de conhecimentos estabelecidos
pelas ciências naturais. Comte foi um dos primeiros a postular que a
vida social, as interações, possuíam normas que podiam ser tão analisáveis como aos eventos e as manifestações da natureza.
Através da observação e no levantamento de hipóteses os sujeitos poderão formular uma refinada resposta para questionamentos
comuns. Pela via
do conhecimento da realidade vivenciada por pessoas reais, assemelhar-se a eles, sabendo que, diferenças e dificuldades sempre existiram
e ainda existem, mas, não se deve abster de ouvir o outro, fazer a reflexão e avalição, e, só após este processo, tomar decisão a respeito de
todo e qualquer assunto ou situações vivenciadas por cada um.
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Para tanto, uma pesquisa bibliográfica foi realizada a fim de
conhecer os autores que trataram a temática “o ser e o não ser”, as relações e interrelações que ocorrem no espaço/tempo escolar e principalmente, na vida – individualmente e coletivamente. Quais foram as
ideias e conjecturas trazidas pelos autores referenciados aqui, sobre/diante de tão complexo assunto que desde o mais remoto dos tempos, os
processos humanos, permanecem ainda, uma incógnita a ser investigada, mais e mais.
Dessa forma, apresentamos no primeiro capítulo a concepção
epistemológica do artigo, estabelecendo suas bases epistemológicas. No
segundo capítulo, buscamos realizar uma associação ou aproximação
entre as áreas da Educação e da Sociologia da Imagem (em específico
do cinema). Na terceira parte apresentamos o filme destacando suas
nuances pedagógicas e sociais, e, no último capítulo estruturamos uma
proposta de aplicação didático-pedagógica para desenvolvimento e
aplicação – sobretudo – no Ensino Médio.
Concepção Pedagógica E Pano De Fundo Epistemológico4
No Ensino Médio, a BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas propõe que os estudantes desenvolvam a capacidade de
estabelecer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de
diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas – elemento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção de uma conduta
ética em sociedade (BRASIL, 2018, p. 561).

A concepção pedagógica que possibilita a aplicação de atividades nesta modalidade é vygotskyniana, ou seja, a Teoria Histórico-Cultural, que prioriza a história de vida do sujeito e as interações no processo de desenvolvimento e da aprendizagem do aluno, o que confere
a posição da gestão escolar que intensifica a necessidade de respeitar a
vivência do aluno e que o ensino ofertado, o aprendizado se dê de
forma contextualizada com a vida pessoal dos alunos e também, a ges-

4

VIANA, Elizabete H. Comparando/Ressignificando o sentido de Harmonia Ritmo e
Cadência na Orquestração da Gestão Educacional: Formal e Informal. In: DICKMANN, Ivo; DICKMANN, Ivanio (Orgs.). Múltipla: Pesquisa e Conhecimento. Chapecó: Livrologia, 2021.
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tão democrática, ocorre de forma a reforçar estas ações, o que vem contribuir para que o aprendizado se efetive globalmente, indistintamente,
para todos os alunos da instituição.
É do pensador Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) tal teoria ou concepção pedagógica, ele de família judaica, nasceu numa região dominada pela Rússia, na cidade de Orsha, Bielo-Rússia. A condição financeira e culta da sua família lhe permitiu uma formação ampla e sólida desde criança. Formado em Direito, lecionou Literatura,
Estética e História da Arte e fundou um laboratório de psicologia – área
que, graças a sua cultura enciclopédica, ganhou notoriedade, tendo produzido e divulgado mais de 200 trabalhos científicos (REGO, 2008, p.
92-93).
Além de críticas literárias, escreveu e proferiu palestras sobre
temas ligados a literatura e psicologia e, suas obras exponencia o papel
da escola no desenvolvimento mental da criança. A história de
Vygotsky não se limita a isso visto que, a Literatura e a Arte foram suas
paixões. Em Freitas, lê-se que: “Vygotsky voltou-se para o estudo da
Psicologia. (.) pela análise da Arte queria chegar à síntese psicológica.
Sua aspiração era compreender a função da Arte na vida da sociedade
e na vida do homem como ente sócio-histórico”. (FREITAS, (1995, p.
76). Implicando ainda, que o interesse de Vygotsky pela psicologia estava associado “às questões artísticas, semióticas e pedagógicas. Ele ensinava Psicologia na Escola de Magistério de Gomel e realizava estudos
e experiências com seus alunos” (FREITAS, 1995, p. 79). Estas experiências reforçaram para Vygotsky:
a possibilidade de transformar o mundo material, mediante o emprego de ferramentas, estabelecia as condições para a modificação
da própria atividade reflexa e sua transformação qualitativa em
consciência. Este processo, porém, se completava mediado pela
construção de uma classe especial de ferramentas: aquelas que permitissem realizar transformações nos outros, ou no mundo material
através dos outros. Ele chamou a essas ferramentas de signos e considerava que eram proporcionados essencialmente pela cultura, pelas pessoas do meio, enfim, pelos outros. Esses signos, ao interiorizarem-se, transformando-se em meios de regulação interna ou autorregulação, iriam modificar dialeticamente a estrutura da conduta
externa e, portanto, essa não seria mais mera expressão de reflexos.
A concepção instrumental de Vygotsky estava, pois, indissoluvelmente ligada à ideia de gênese histórico-cultural das funções superiores, isto é, da gênese social do indivíduo. Para ele, a consciência e
as funções superiores se originam no espaço exterior, na relação
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com os objetos e as pessoas, nas condições objetivas da vida social
(FREITAS, 1995, p. 90-91).

É nas atividades diárias que a rotina dos alunos pode ser mediada e assim, facilitar o entendimento sobre conhecer a si, ao outro e o
ambiente em que estão inseridos, sendo a tarefa da instituição e seu
mediador observar sistematicamente, a evolução do aluno no processo
ensino-aprendizagem, cujo objetivo primeiro deva ser formar um cidadão consciente-crítico, pois o homem modifica o ambiente e este também o modifica. Por isso, é de suma importância que a escola e os professores elaborem o projeto político pedagógico da escola voltado para
esta finalidade e, principalmente, atuem e pratiquem a proposta do
P.P.P. – pois esta é a ferramenta que norteia o fazer pedagógico do
corpo escolar.
Identificada a teoria e decodificada pelo mediador, o processo
e procedimentos passam a ser praticados de forma que, neste caso, o
professor identifica o que o aluno já sabe fazer sozinho - e faz sem
ajuda, ele como mediador, incentivará o aluno a realizar sozinho o que
antes necessitava de ajuda provocando novos avanços, novos conhecimentos na vida do sujeito. Ou seja, irá trabalhar a Zona de Desenvolvimento Proximal, levando o alunado da Zona de Desenvolvimento
Real para a Zona de Desenvolvimento Potencial, conceitos este, desenvolvido por Vygotsky, porque para ele, o pensamento cria conexões que
vai interferir na fala, no pensamento e a mediação vai ativar nos sujeitos
suas potencialidades. Pois, para Vygotsky:
a aprendizagem das crianças se inicia muito antes de sua entrada na
escola, aprendizagem e desenvolvimento estão interrelacionados
desde o primeiro dia de vida da criança. A aprendizagem escolar
nunca parte do zero, pois antes de seu ingresso na escola a criança
vive uma série de experiências. Ela aprende a falar, nomeia objetos,
conversa com adultos e companheiros, adquire informações, obtendo respostas às suas perguntas, imita comportamentos, realiza
atividades com quantidades e operações (FREITAS, 1995, p.101).

Assim, o humano evolui e progressivamente se desenvolverá
de forma ampla e segura, evitando traumas ou anomias, logrando êxito
nas aprendizagens diárias, pelas quais passa ao longo do tempo, desde
seu ingresso na escola e durante todo período formativo, ou seja, é de
fundamental importância tratar todos na sua individualidade, é na sua
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especificidade que virá a entender seu papel na comunidade e no todo
social/global.
Em “Educação: Projetos e Valores”, Machado (2004, p. 3), escreve que, “cada ser humano é como um misterioso programa, que se
desenvolve por meio dos problemas enfrentados, na busca de realização
dos projetos que nos caracterizam como pessoa”. As situações-problemas trazidas como atividades em sala de aula possibilita a prática de
problemas reais, corriqueiros e diários que transpassa a vida dos sujeitos. Sobre transdisciplinaridade e a contextualização o CNE, no Parecer Nº 11 enfatiza que:
todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, e que o ensino deve ir além da descrição e constituir
nos alunos a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas em áreas de conhecimento, puderem contribuir, cada uma
com sua especificidade, para o estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de
ação.

Cabe a instituição adotar e praticar uma concepção que favoreça este processo e coloque o alunado no centro da aprendizagem, já
que tem a responsabilidade, a incumbência de zelar e atentar sistematicamente, para os avanços/evolução individual do aluno que está sob
seus cuidados, e assim, o conhecimento e as aprendizagens se concretizem de forma ampla e duradoura. Porque:
Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez
mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os
resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa (MORÁN, 2015, p. 15)

Posição esta, do Professor Doutor da Universidade de São
Paulo, José Morán, em seu texto “Mudando a educação com metodologias ativas”, visto que, socialmente, há uma urgência, um clamor,
para que as instituições venham formar cidadão mais criativos, mais
responsáveis, comprometidos com a ética, com a sociedade, com o outro, psicologicamente equilibrado, empático e entendendo que a resiliência deve ser uma constante na própria vida. Este é um processo que
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exige tempo e comprometimento do profissional que está em sala de
aula e na vida dos indivíduos. O ensinar mais próximo da vida pode
resultar em ganho de tempo e de recursos.
Educação, Sociologia e Cinema
Sendo a Sociologia então, a ciência que estuda as sociedades e
os fenômenos sociais advindos das interações e, sendo a escola, um espaço importantíssimo, profícuo, nesta vasta rede de relações, sendo
também, na escola o espaço em que o indivíduo passa boa parte da
vida, o que está a se fazer deste tempo para que os estudantes se percebam como partícipes deste tempo vivido? Conforme se lê em “O ensino
da Sociologia e sua importância para a educação na construção da sociedade”, onde Guadagnin cita que:
o ensino tem que estar centrado em situações de aprendizagem e ter
o intuito de desafiar aluno e professor a investigar e pesquisar superando os desafios e propiciando espaços para que individualmente
e coletivamente seja construído o conhecimento (GUADAGNIN,
2018, p. 124).

Assim, também é no espaço escola que se aprende/aperfeiçoa
posturas e comportamentos adequados para uma convivência harmoniosa, humanizada e produtora de cidadãos críticos e conscientes dos
seus direitos e principalmente das suas responsabilidades diante do universo vivido. Sendo a sociedade um constructo de diversas crenças e
culturas, há que se trabalhar o respeito e colaboração mútua para assim,
harmoniosamente, minimizar possíveis anomias na sociedade da qual
participa ou faz parte.
Dias, em sua obra Sociologia (2012, p. 126-127), nos ensina
que o “preconceito é uma atitude, ideia, pensamento ou opinião desfavorável que um indivíduo ou grupo tem em relação a outros indivíduos
ou grupos, que muitas vezes pertencem a alguma minoria étnica ou racial”. Situação claramente percebida no enredo ou história de vida dos
jogadores de basquete da cidade de Baltimore-EUA, apresentado no
Filme “Coach Carter: um treino para a vida”, o qual, se propôs aqui,
apresentar aos alunos do 1º ano do Ensino Médio e assim, fomentar
um diálogo, debater as situações vividas pelos jogadores bem como,
possibilitar ouvir a fala do aluno em suas vivencias e singularidades.

178

A proposta didática aqui, se apropria da produção audiovisual
que é composta de três tipos de linguagem: a verbal, a sonora e a visual,
através do filme citado acima, para provocar o pensamento, a fala e a
crítica daqueles que estão em sala e almejam ampliar seus conhecimentos ou adquirir novos. Para Machado (2004, p. 8) “o modo de ser do
ser humano é o permanente pretender ser. Quem não pretende coisa
alguma, que não tem qualquer meta a ser atingida, verdadeiramente
não é”.
Se cuidadoso nas escolhas, o professor poderá trabalhar, especificamente, assuntos por vezes, considerados difíceis de abordar, como
é o caso aqui intencionalmente proposto: sentimentos e emoções experenciados por via indireta, através da visualização de um outro indivíduo vivendo situações nas quais poderão passar ou já presenciaram outros sujeitos na mesma condição.
A sociologia da imagem ou do cinema iniciou como relação
analítica a partir da criação de filmes com situações ou problemas sociais percebidos pelos cientistas sociais. Não demorou muito para o contrário acontecer e as produções cinematográficas passarem a compor o
rol de análises das ciências sociais, produzindo efeitos propositivos para
os grupos sociais. A proposta neste breve trabalho é utilizar a produção
fílmica, assim como a educação e a sociologia como pano de fundo de
um exercício prático, este sim, centro de nossa contribuição.
Imagem Como Prática Pedagógica Interativa
O filme “Coach Carter – treino para a vida”, relata a história
de vida dos jogadores de basquete da cidade de Baltimore, cidade mais
populosa do estado americano de Maryland. Estes são alunos de uma
escola da periferia onde residem, não são alunos aplicados e não tiram
boas notas o que centralmente, dificultaria a entrada deles em uma universidade.
Devido a indisciplina, falta de foco e objetivos de vida dos alunos, treinadores anteriores deixaram a tarefa e, a escola convida o então, ex-jogador e medalhista de basquete Ken Carter para treiná-los –
ex-aluno de Ritmor, foi destaque nacional em dois esportes, mantendo
recordes em cestas, passes e em roubar a bola. Ganhou bolsas de estudo
na universidade, um histórico de vida plausível, merecedor dos maiores
elogios.
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O filme relata a vida real do grupo onde, Samuel L. Jackson,
magistralmente, interpreta a personagem do novo treinador e, com firmeza e alto comprometimento, traz ordem, disciplina e uma exigência
clara e objetiva, formulada/descrita no “contrato” que todos os interessados em jogar pela escola deveriam assinar, caso resolvessem continuar treinando: era primordial a presença em sala de aula e mais, obter
boas notas em todas as disciplinas e, só assim, poderiam fazer parte do
grupo ou poderiam jogar.
Foi um trabalho árduo, com revoltas, desistências e retornos.
Ao fim da temporada eles perdem o jogo por um ponto de diferença,
todavia, aprenderam uma lição que transformou suas vidas para sempre: todos chegaram à universidade, construíram famílias e se tornaram
vencedores na vida. É a vida utilizando-se da arte para trazer oportunidades de esclarecimentos sobre as realidades vivenciadas, possibilitando fazer comparações, adquirir novos aprendizados e obter conclusões mais assertivas a respeito destas experiências.
A princípio e, para provocar no alunado a curiosidade sobre a
temática sentimentos e emoções experenciados diariamente, os alunos
deverão ser indagados/questionado o que pensam sobre o assunto, as
percepções de cada um sobre a diversidade destas sensações bem como,
qual seria o start que contribui para que tais sentimentos pudessem vir
à tona. A intenção é deixar falar a voz do aluno que singularmente, está
na fase da adolescência e ainda está em formação e logo lhe será exigido
decisões sociais, bem como, chegarão ao mercado de trabalho o qual,
já tem pré-determinado o perfil ideal de profissional que esperam receber, independentemente das crenças, hábitos e valores praticados por
aqueles.
A apresentação da “compilação das cenas principais” do filme
está disponível na Plataforma do YouTube, de forma gratuita e aqui,
tem a função de provocar os sujeitos de forma a possibilitar uma visão
parcial do todo e assim, levantar as opiniões a priori pois, retiradas do
contexto geral da história poderá gerar hipóteses/opiniões incorretas
sobre a postura e modos de agir do técnico, bem como, do comportamento dos então, jogadores. Então, qual seria a postura correta diante
de situações que nos provocam sentimentos como dúvida, ira, angústia,
dor, tristeza? Sentimentos considerados não tão bons quanto amor, carinho, alegria etc.
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A seguir, em casa, os alunos assistem ao filme na íntegra, buscando entender a situação de cada jogador e assim, formalizar ideias
mais condizentes com o contexto ou sobre o comportamento de cada
um. Então, após esta nova perspectiva, o que mudou após assistir ao
filme completo? Suas percepções permaneceram as mesmas? Tomar
partido no calor do momento é a melhor decisão? O quanto a realidade
vivida pelos jogadores se assemelha com a vivência pessoal do grupo
de aluno do Ensino Médio, seja de uma escola municipal, estadual ou
particular? Conhecem alguém que passou por algumas das situações
apresentadas no filme? E se estivesse em alguma das situações apresentadas, como agiria?
Outras indagações podem surgir durante o diálogo provocado
e estabelecido com os alunos. É o diálogo produzido que possibilitará
os starts e as mudanças de paradigmas impregnados/inculcados em
cada um dos indivíduos. Como o conhecimento é dialético - todos
aprendem e ensinam ao mesmo tempo - o professor/mediador terá a
oportunidade de entender que a base do trabalho é “estudar e entender
as necessidades dos indivíduos”, suas singularidades e especificidades,
para depois, formular as estratégias necessárias para solucionar os problemas identificados.
Na obra A cabeça bem-feita – repensar a reforma e repensar o pensamento Edgar Morin ressalta:
são o romance e o filme que põem a mostrar as relações do ser humano com o outro, com a sociedade, com o mundo. O romance do
século XIX e o cinema do século XX transportam-nos para dentro
da História e pelos continentes, para dentro das guerras e da paz
(MORIN, 2008, p. 44).

O que também está explicitado na BNCC quando reforça a necessidade de “favorecer o protagonismo juvenil investindo para que os
estudantes sejam capazes de mobilizar diferentes linguagens (textuais,
imagéticas, artísticas, gestuais, digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.” (BRASIL, 2018, p. 562).
Cabe ao professor, como mediador-intencionador que é,
apropriar-se de tão valiosos veículos, considerados didáticos, e assim, possibilitar aprendizagens contextualizadas, mais eficazes, vindouras e duradouras na vida daquele aluno que “passa” pela sua
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vida profissional, inferindo ser a escola o espaço onde necessariamente devesse-se:
olhar para o humano e olhá-lo num processo relativo de relações afetivas, agindo, interagindo na sociedade. (.) somente quando assumirmos, na prática, o específico que nos cabe fazer na transformação da sociedade, seremos partícipes e coautores da Utopia (BARCELLOS; FERREIRA; BALESTRERI, Org., 1992, p. 16, grifo
nosso).

Para tanto, se faz necessário programar de forma concreta, as
ações e atitudes a ser realizadas em sala de aula visto que:
é a aula um momento montado de modo especial para se construir
aprendizagens. Nela precisa ser desenvolvida pelos participantes a
arte de ousar rupturas, a de acolher hipóteses que, algumas vezes,
podem parecer retrocessos, e a de não se desesperar diante de permanências, ou momentos em que parece não acontecer aprendizagens. Toda e qualquer aula necessita ter início, desenvolvimento e
fechamento (SCHWARTZ, 2010, p. 187).

O mediador aqui é o professor, que majestosamente, entende
a importante função de direcionar a aprendizagem de forma clara e objetiva àqueles que estão disponíveis e atentos, desejosos de entender e
apreender o mundo à sua volta, inclusive os pertinentes, relacionados
a si mesmos, aos seus e ao meio que está inserido.
Este trabalho propôs, através do filme citado – utilizado aqui,
como um veículo facilitador na condução das aulas, como um start ou
provocador de sentimentos e emoções nos alunos, para assim, iniciar
um diálogo sobre situações corriqueiras que vivenciam, momentos em
que podem surgir situações como aquelas vividas por jogares da Escola
de Baltimore/EUA.
Então, quais as percepções e as ações os alunos tomariam caso
estivessem em um dado contexto ou na mesma posição daqueles jogadores? Possibilitando que os alunos possam elaborar hipóteses e argumentos a respeito da temática e, como cita a BNCC, esta é uma condição extremamente relevante, tornando “um passo importante tanto
para a construção do diálogo como para a investigação cientifica, pois
coloca em prática a dúvida sistemática (.) conduta essencialmente contrária à crença em verdades absolutas (BRASIL, 2018, p. 562)”.
É questionando e se autoquestionando que se pode conhecer
as probabilidades e as possibilidades de ideias, modos e maneiras de
ser/agir e assim, entender-se como coadjuvante na sociedade à qual faz
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parte. Aqui deve estar relacionado a postura ética tão necessária para
se viver em grupo. Assunto que renderia, indubitavelmente, um debate
ou um novo estudo.











Proposta Prática de Aplicação Didático-Pedagógica
O plano de aula proposto foi desenvolvido conforme proposta
da BNCC, de forma a usufruir dos benefícios das metodologias ativas
tendo o aluno no centro da atividade, possibilitando aos mesmos poderem dialogar sobre sentimentos e emoções advindas das interações vivenciadas diariamente, independentemente do local onde esteja - em
casa, na escola ou socialmente. Para tanto, a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, vem contribuir e incentivar um fazer pedagógico
mais alinhado às necessidades gerais do aluno, norteando as ações, elucidando as metas e objetivos a serem alcançados, sendo o:
Objetivo Geral:
Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
Objetivo Específico:
(EM13CHS502): Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida,
valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de
desigualdades, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar
ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito
às diferenças e às liberdades individuais.
(EM13CHS503): Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com base
em argumentos éticos.
(EM13CHS605): Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, iden-
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tificar os progressos e entraves `concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporânea e promover ações concretas diante da
desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de
vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo.
Desenvolvimento/Apresentação da aula:
1.
(1ª aula): A professora inicia a conversa com os alunos, questionando quais conhecimentos os mesmos já possuem sobre
“emoções/sentimentos”: O que sabem e vivenciaram a respeito do assunto? Quais sentimentos são identificados como comuns? Já foram tomados por sensações considerados não boas como raiva/medo, como
foi? Por que aconteceu? E o carinho, é comum presenciar? Gostam de
abraçar e ser abraçados? Entre quais pessoas é mais comum? Gosta de
demonstrar ou, se sentir assim? Em qual região do corpo “é sentido” os
sentimentos mais comuns como amor e alegria ou, tristeza e raiva? Já
presenciaram alguma pessoa acometida por risos/alegria ou indignação/choro? Ou ainda, “gritar de alegria ou raiva”? É possível descrever
a diferença entre estas sensações? É possível evitar, controlar a mente e
o corpo para não sentir tais sentimentos?
2.
Apresentar a “compilação das principais cenas” do
Filme “Coach Carter: um treino para a vida” – é o start que irá permitir
o início do debate/discussão entre os alunos e assim poder pontuar as
questões levantadas por aqueles em relação ao que assistiram/visualizaram – levantar hipóteses sobre as cenas assistida/presentada.
3.
(Para casa): Solicitar que os alunos assistam, pela internet, ao filme “Coach Carter – um treino para vida”. Observar as cenas em que é possível identificar sentimentos como: alegria; tristeza;
medo; raiva; pânico; sonhador; interesseiro; frustação; indignação;
amor. Escolher uma cena e escrever uma frase que expressa sua opinião
pessoal (eu já vivi / não gostei / não concordo / gostei muito / situação
muito difícil etc.).
4.
(2ª aula): Dialogar sobre o filme: quais são as percepções depois de assistir ao filme na íntegra e por que o treinador optou
em tomar uma postura mais rígida com os jogadores? Mudou de opinião diante da compilação do filme? Ouvir a produção dos alunos sobre
suas percepções em relação aos sentimentos verificados nas interações
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vividas por cada personagem (alegria; tristeza; medo; raiva; pânico; sonhador; interesseiro etc.). Após todos os alunos participarem, relatando
suas próprias emoções: como se sentiu; porque chegou à determinada
opinião; porque sentiu determinado sentimento; houve um motivo específico ou foi causado por determinada atitude do treinador em relação aos jogadores; o que faria se estivesse no lugar da personagem;
quais sentimentos são mais fáceis de expressar; com quais pessoas; porque etc. o professor fará as observações pertinentes (participação; introspeção; desinibição; alienação etc.) O professor deve permanecer
neutro diante das falas.
5.
(Para casa): Sugerir aos alunos, pesquisar e ler a Declaração dos Direitos Humanos. Identificar no filme uma cena que denota uma violação de direitos? Devem observar as características socioemocionais e econômicas dos jogadores de basquete - Onde viviam?
Devem se questionar o que mudou desde a aula anterior? farão uma
reflexão sobre o assunto: observar se o que falou na primeira aula permanece ou continua sendo sua opinião. Depois da reflexão, conversar
com alguém da família e tirar sua conclusão. Como se sentiu?
6.
(3ª aula): Assistir à “compilação da cena final” do
filme: “Coach Carter – Um treino para a vida”. indagar aos alunos as
transformações ocorridas na vida dos personagens do filme, quais outras percepções merecem destaque? Na vida real, o que aconteceu com
cada um dos personagens. Valeu a pena ter tido um treinador tão exigente como aquele? Qual a opinião dos alunos após esta nova colocação? O que foi mais expressivo: perder o jogo ou ganhar na vida?
7.
(Para casa): Questionar aos alunos se eles têm algum
sonho que deseja realizar. Após, solicitar aos alunos examinar o que
precisaria mudar em suas vidas para que seu sonho venha se concretizar. O que necessita para realizá-lo?
8.
(4ª aula) Escrever uma frase sobre: “o que mudou em
mim”, após as aulas e o filme apresentado. Indicar uma referência, algo
em que “se espelhar”, alguma referência ou coisa que liga a mudança
ou o sentimento: um familiar, um amigo, um passeio ou comida favorita. Se ainda não houve mudança, o que gostaria de mudar? o professor
convida os alunos a ler e eleger a melhor frase produzida pelos alunos.
Propor uma votação das frases: discussão a respeito das frases construídas e porque escolheram determinada frase.
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Aqui, será possível conversar com a turma e formular a avaliação – perguntas as quais poderão responder sim ou não. A avaliação
será através da observação, de cunho formativo: 1. Aceitação da turma
em falar sobre suas dificuldades e seus sentimentos/ Como os alunos
se apresentaram: desinibidos ou introvertidos? Participaram do debate?
As questões são pertinentes? Teve foco? Expuseram seus medos/ angústias? 2. Expectativa para aulas futuras: Os alunos ficaram envolvidos com o assunto? Mostraram interesse? Mudaram visões pré-fixadas?
Tem sonhos e desejos a realizar? 3. Desenvolvimento da frase: Realizou
a atividade com dedicação? Mostrou satisfação ao fazer sua escrita? Interessou-se em expor/falar para a turma? 4. Quanto a atividade: Gostaram? O que mais gostaram? Foi fácil de realizar? Preferem um tema
diferente? 5. Quanto ao professor: O professor foi atencioso? Ouviu todos os alunos? Alguém deseja falar alguma coisa? Caso queiram discorrer livremente sobre escolhas individuais, o professor poderá separar
minutos da aula para que o aluno(a) exponha seus pensamentos ou, o
que gostariam de deixar escrito no seu “diário” para lembrar o quão foi
bom ou não, participar destas aulas.
Considerações finais
Dentre as fases pelas quais passam o discente durante o período escolar, e mais ainda, durante o ensino médio – fase que antecede
sua vida adulta ou preparatória para as futuras escolhas (profissional e
social), importa neste período, experenciar vivências que venham contribuir com a descoberta de si com valor crítico, entendendo que as decisões tomadas influenciarão por toda a vida.
Este é o momento em que poderá aprimorar o conhecimento
teórico alinhando-o a vida prática, visto que, em função da diversidade
social em que pode ocorrer o aprendizado, pode se dizer que sempre
poderá surgir uma nova situação à qual se deverá praticar a observação
e, a partir desta observação, estabelecer os modos mais adequados que
se dará a prática para que ocorra, de modo eficiente e com eficácia o
que se propôs realizar.
É entender que, como humanos ainda não está finalizado seu
aprendizado para a vida: em todos os âmbitos - estamos em constante
e infindável formação (LAGO, AMARAL e MUHL, 2013). Aquele
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que transita com essa noção em seu âmbito social, não enfrentará maiores dificuldades em transpor suas metas e objetivos pois, entende primeiro, a necessidade de conhecer as peculiaridades do espaço/meio em
que está inserido e a partir das informações obtidas tomará as decisões
que possibilitarão maiores e melhores êxitos para si e para a situação
ou contexto vivenciado.
Para isso a contextualização é uma prática possível de realizar,
assim como a “brincadeira do faz de conta”, com crianças pequenas,
que as coloca na situação sugerida e nesta, criam possibilidades de
ação, também o adulto quando diz: “já pensou?”, nada mais é que se
transportar e vivenciar o então pensado – o sujeito se desloca no tempo,
cria hipóteses e destas, encontra as possibilidades cabíveis.
Em relação ao professor, ao mediador que tem a função de
projetar saberes naqueles que estão interessados e disponíveis a receber,
é urgentíssimo, a prática empática do profissional, entendendo que ele
também faz parte deste processo pois, quem se considera pronto perde
a perspectiva de descobrir novas possibilidades que permeiam o seu fazer, o seu viver. Sendo assim, deixa de praticar o “aprender a conhecer,
a conviver” essencial àquele que vive em sociedade, situação que possibilita ampliar a gama de probabilidades existentes, que os rodeia, adquire novas formas de pensar e de agir, acreditando que todos, indistintamente/sem exceção, temos alguma coisa a ensinar a outrem. Assim,
a aula, quando produzida com especial esmero, poderá ser considerada
como um breve estágio para os sujeitos envolvidos e ora em formação
É o que se propôs com a apresentação do Filme “Coach Carter
– um treino para vida”: provocar o censo crítico nos alunos que, através
da observação e no levantamento de hipóteses, poderiam vir a formular
a melhor resposta para os questionamentos frente a realidade vivenciada por pessoas reais e assim, assemelhar-se à eles, sabendo que, diferenças sempre existiram e ainda existem e, por isso, não devem absterse de ouvir o outro, realizar uma reflexão sobre o ouvido/visto, além
destes exercícios, avaliar a “resposta” com criticidade e, só após, com
extremado zelo e cuidado, tomar decisões a respeito de todo e qualquer
assunto ou situações vivenciadas.
A aula, de modo geral, é uma constante avalição, visto ser, a
própria aula, repleta de questionamentos e indagações sobre o ser e o
não ser, sobre posturas adequadas e inadequadas a ser praticadas pelos
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humanos no meio social, na escola e no meio familiar, porém, nada
impede que se realize, oportunamente, pois a avaliação, nada mais é
que a validação da prática: é uma resposta dos acertos e não acertos
cometidos nas ações ao longo do processo, praticadas diariamente.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA MEDICINA LEGAL E DAS
CIÊNCIAS FORENSES NO TRIBUNAL DO JÚRI
Luiz Antonio Santos
Introdução
A presente pesquisa tem o condão de fazer uma explanação
relacionada à Medicina Legal e as Ciências Forenses como contribuições aos operadores do direito no que tange ao Tribunal do Júri, buscando entender como é aplicado a perícia médica, ou mesmo o exame
de corpo de delito em pessoas vítimas de crimes de estupros, homicídios, abortos, sabendo-se que no Brasil o Tribunal do Júri é que julga
crimes contra a vida como: homicídios dolosos, abortos, induzimento,
instigação ao suicídio, infanticídio, lembrando-se que este julgamento
é feito por pessoas leigas, ou seja, pessoas comuns da sociedade como
um todo.
Buscará entender melhor sobre o tema “Medicina Legal” e
“Ciências forenses” combinando com o Tribunal do Júri, a fim de saber
quais os benefícios que a medicina legal e ciências forenses, poderão
trazer aos operadores do direito, principalmente aqueles que lidam diretamente com a acusação e a defesa em Tribunal do Júri. Compreender como uma investigação se torna mais eficaz com um exame pericial, e como a medicina legal é capaz de complementar o papel da
acusação, e da defesa num Tribunal do Júri.
1.1 Problema
Porque a medicina legal é importante para acusação e para defesa no Tribunal do Júri?
Como funciona a mente criminosa? Como é elaborado a perícia médica? E como é feito o exame de corpo de delito? Qual significado
de Medicina Legal e Ciências Forenses?
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1.2 Justificativa
A justificativa se deu pelo número de homicídios que tem crescido de forma exorbitante no Brasil, o que demanda dos operadores de
direito uma atuação eficaz e contundente ao combate dessas práticas
reiteradas. Desta forma, como advogado de defesa, será muito importante compreender todas as contribuições que a medicina legal pode
trazer a formação deste pesquisador, e aos operadores do direito em
geral, principalmente aquele que atua diretamente no Tribunal do Júri.
O tribunal do Júri é um órgão especial do primeiro grau, e muitos operadores do direito principalmente aqueles que não militam no
direito criminal, bem como a sociedade em geral desconhecem a definição de Júri, a estrutura, a competência, qual a previsão legal, assim,
pretende-se com este trabalho, esclarecer e sanar muitas dúvidas deste
importante órgão da justiça.
1.3 Objetivos
Colaborar para que os profissionais do Direito, principalmente
aquele que lida diretamente no Júri, para que possam explorar as informações que virão de um pretenso trabalho científico, informações estas
que estão ligadas diretamente nas perícias médico-legais, e que possam
entender melhor sobre os fenômenos sociais que envolvem a violência.
1.4 objetivos específicos
Também cumpre salientar que este projeto de pesquisa teve
como base a preparação do trabalho de conclusão de curso desenvolvido, e seus objetivos específicos foi:
Analisar o conteúdo da medicina legal e suas ramificações. Entendeu-se o que é medicina legal, o que é ciências forenses, e a perícia.
Tentamos distinguir a Medicina Legal e Ciências Forenses, Ciências
Forenses e Criminologia, e da Criminologia e Medicina Legal. Compreendeu-se o porquê é necessário à medicina legal e a ciências forenses, para desvendar um homicídio ou a cena de um crime.
Avaliou-se o papel da medicina legal em casos de homicídios, e
a rotina que envolve a realização de uma perícia. Compreendeu o significado de perícia, e como se dá a correta solicitação de um exame de
corpo de delito, e uma declaração de óbito. Como funciona um exame
pericial, e o exame de corpo de delito.
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E com este trabalho também pode ser esclarecido o que é o Tribunal do Júri e sua estrutura, como funciona, e o porquê de a medicina
legal estar ligada diretamente ao Tribunal do Júri.
1.5 Metodologia
Desta forma, a metodologia utilizada foi a abordagem de teóricos e doutrinadores de direito, bem como teóricos e profissionais da
área médica, livros, principalmente no que tange a medicina legal e as
ciências forenses, de modo que possibilitou maior embasamento e fundamentação ao objeto analisado. Vale destacar também que foi de
suma importância a menção às leis brasileiras, em especial, os Códigos
e a Constituição Federal, e o posicionamento da jurisprudência, código
de ética médica, entre outros, utilizados no presente trabalho de conclusão de curso.
De acordo com Lakatos e Marconi (1995, p. 183) a pesquisa
bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre
certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou
abordagem, chegando a conclusões inovadoras.
Portanto, com o intuito de refletir sobre o assunto, elaborou-se
uma pesquisa bibliográfica em medicina legal e ciências forenses, bem
como do Tribunal do Júri, que teve como base para a construção do
referencial teórico. Também, foram utilizados como fontes: sites acadêmicos; teses; artigos científicos, entre os anos de (2005 a 2018); desta
forma, foram divididos em tópicos e em títulos.
Assim, ao final deste trabalho, foram esclarecidos, as contribuições da medicina legal e das ciências forenses no Tribunal do Júri.
E o por que a medicina legal é tão importante para acusação e
para defesa no Tribunal do Júri.
Também pôde ser esclarecido como funciona a mente criminosa, foi respondido o conceito de perícia e como é elaborado uma perícia médica, e como é feito o exame de corpo de delito.

REVISÃO DA LITERATURA
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Medicina legal
A Medicina Legal atinge diversas áreas de atuação prática
tanto cientifica quanto do direito, podendo ser considerada um conjunto de conhecimentos médicos, para auxiliar o direito e ao julgador
em tomadas de decisões, bem como defender os direitos das pessoas
que vivem em sociedade.
Assim, considerando a investigação em Medicina Legal e Ciências Forenses uma problemática de pesquisa importante e emergente
no contexto dos serviços de Tribunal do Júri e a partir da análise realizada, apresentam-se as seguintes considerações e propostas:
As pesquisas que vem sendo desenvolvidas acerca da Medicina
Legal e Ciências forenses no âmbito do Direito no Brasil na última década (2005 a 2018) são caracterizadas por estudos de abordagem quantitativa do tipo descritivo-exploratório ou exploratório, de cunho documental e retrospectivo.
Os cenários investigados são as ramificações do direito como:
direito Tributário, Penal (homicídios, lesões corporais, aborto, Tribunal do Júri), Cível, Direito de Família e Sucessões (investigação de paternidade), e também as instituições como os Tribunais, e seus operadores em geral, Como cita Croce (2012) “A Medicina Legal serve mais ao
Direito, visando defender os interesses dos homens e da sociedade, do que à Medicina” (p. 31).
Então a Medicina Legal e Ciências Forenses auxiliam na formação de provas nos crimes praticados contra a vida, e que deixaram
vestígios, esclarecendo a perícia técnica as circunstanciais em que ocorreu determinado crime, para oferecer, à justiça, os elementos necessários para a aplicação da pena, no caso de algum acusado ser condenado
pelo Tribunal do Júri, bem como, auxilia o advogado a defender o seu
cliente acusado inocentemente.
Desta forma, a Medicina Legal e as Ciências Forenses, é um
divisor de águas para o direito, pois além de auxiliar em estratégias de
acusação e defesa no Tribunal do Júri e no direito penal, no caso de
falsificação de documentos, furtos, roubos, latrocínios entre outros tantos, no direito cível para investigação de paternidade entre outros, tributário investigação de moeda falsa, trabalhista investigação em acidentes de trabalho, enfim, para todo ramo do direito, pois em todas as
áreas do direito e da sociedade em geral, são solicitados perícias, seja
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para provar uma falsificação em um documento público ou particular,
ou para detectar falhas na mecânica de um automóvel, ou para detectar
falhas na construção de um edifício, ou exame médico em pessoas para
detectar doenças, ou lesões decorrentes de acidentes, em homicídios
para determinar a causa da morte de uma pessoa, ou seja, em todo seguimento da sociedade são utilizadas técnicas tanto da medicina legal
como das ciências forenses.
Conceito e classificação da Medicina Legal
É sabido que em várias áreas do direito utilizam-se da Medicina Legal e Ciências Forenses na busca de respostas para elucidação
de crimes. Assim, entendemos que há uma forte relação entre a Medicina Legal e o Direito e suas ramificações.
Então, para elaborar um conceito de Medicina Legal, vai depender do autor, pois cada um tem um conceito distinto uns dos outros,
a este respeito de acordo com Filho (2015) citando Bonnet (SILVA,
2000. P. 35) assim destaca:
“É a disciplina que utiliza a totalidade das ciências médicas para dar
respostas às questões judiciais. Ainda Filho cita França (SILVA,
2000, p. 88) é “a Medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais”
E ainda cita Nério Rojas (SILVA, 2000, p. 152) que define a Medicina Legal é a aplicação de conhecimentos médicos aos problemas
judiciais. (p. 23)”.

O objetivo da Medicina Legal para Filho é:
“Pesquisar os fenômenos, físicos, químicos e biológicos que podem
atingir ou ter atingido o homem, vivo ou morto, e mesmos fragmentos, resultando lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis.
A Medicina Legal possui grande importância, pois se dedica à análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de competência médica, podendo, se as circunstâncias o exigirem, estender-se a outras áreas, se disso depender a busca da verdade, no estrito interesse da justiça e da administração. (Filho, 2015, p. 10)”.

E ainda para completar o significado de Medicina Legal:
“Medicina Legal é ciência e arte extrajurídica auxiliar alicerçada em
um conjunto de conhecimentos médicos, paramédicos e biológicos
destinados a defender os direitos e os interesses dos homens e da
sociedade. E, para fazê-lo, serve-se de conhecimentos médicos espe-
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cificamente relacionados com a Patologia, Fisiologia, Traumatologia, Psiquiatria, Microbiologia e Parasitologia, Radiologia, Tocoginecologia, Anatomia Patológica, enfim, com todas as especialidades médicas e biológicas, bem como o Direito; por isso, diz-se Medicina Legal”. (Croce, 2012p. 31).

Ainda para Benfica e Vaz (2012, p. 6) a Medicina Legal é identificada na esfera do direito, por junções de conhecimentos médicos e
paramédicos, que servem para elaborar e executar as leis que existem,
e por meio da pesquisa científica, ela se aperfeiçoa.
Assim, a Medicina Legal está ligada com o direito em diversas
áreas do conhecimento, todas com o intuito de esclarecer as questões
jurídicas, estas especialidades médicas são: “análises clínicas, anatomia, anatomopatologia, clínica geral, cirurgia, ginecologia, infectologia, obstetrícia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, traumatologia, urologia”.
Apesar de ser tão abrangente, iremos destacar o direito relacionado a esfera criminal, que justamente faz parte do presente estudo.
No Direito Penal, a Medicina legal auxilia por meio do perito
a desvendar e a provar crimes como: lesões corporais, grave e gravíssimas, homicídio, doloso e culposo, crimes sexuais, aborto, infanticídio,
embriaguez, porém o objeto deste estudo está relacionado a todos os
crimes do artigo 121 e seguintes, que falam justamente sobre os crimes
relacionados ao Tribunal do Júri, o que veremos mais detalhadamente
adiante.
Classificação da Medicina Legal e Ciências Forenses;
Ainda de acordo com Filho (2015, p. 27) didaticamente podese dividir a Medicina Legal bem resumidamente assim:
- Deontologia Médica: está ligada ao estudo dos deveres médicos;
- Diceologia Médica: esta visa o estudo dos direitos médicos;
- Antropologia Forense: Esta se refere ao estudo da identidade
e da identificação médico-legal e judiciária, e interessa ao Direito Criminal e ao Tribunal do Júri;
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- Traumatologia Forense: Também ligada diretamente com o
direito criminal, e se refere ao estudo das lesões corporais e das energias
causadoras do dano;
- Sexologia Forense: Ligada também ao direito penal, e estudo
a sexualidade normal, anormal e criminosa;
- Genética Forense: análise médico-legal dos genes e da hereditariedade, esta está ligada tanto para auxiliar o Direito Penal quanto
o Cível, no caso de investigação da paternidade;
- Tanatologia Forense: a tanatologia forense está ligada também ao direito penal e auxilia no estudo da morte e suas consequências
médico-jurídicas;
- Toxicologia Forense: A toxicologia forense é muito importante, pois nos traz esclarecimento acerca dos efeitos médico-legais de
agentes químicos, em especial, drogas psicoativas;
- Psicopatologia Forense: Muito importante para entender o
psiquismo normal e anormal, dos transtornos mentais e da conduta,
auxilia também principalmente o julgador na hora de aplicar uma pena,
que poderá ser medida de segurança;
- Infortunística: se relaciona ao Direito Trabalhista, pois é o
estudo dos acidentes e das doenças profissionais e do trabalho.
Criminologia
De forma resumida se entende a criminologia como uma ciência autônoma, e está interligada por vários e diferentes áreas do conhecimento técnico-científico, que aplica métodos e técnicas de investigação ao exame de material sensível significativo, relativo ao suposto fato
delituoso. Visa ao reconhecimento e à interpretação dos indícios extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso, auxiliando os
órgãos encarregados da administração da justiça.
Assim, esta auxilia e esclarece as investigações criminais nos
trabalhos policiais, bem como auxilia o judiciário em tomadas de decisões, pois ao estudar o fato delituoso e o autor deste fato, e de modo
científico busca provas, evidencias, materiais.
Além disso, seu objetivo, entre outros, é:
“...demonstrar técnica e materialmente a existência do fato presumidamente delituoso, reconstruir o local e a cena do fato em apuração, trabalhar na identificação da vítima, analisar os vestígios na
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tentativa de identificar autores do fato delituoso. (Filho, 2015, p.
28).

Ciências Forenses
Pode-se dizer que as Ciências Forenses estão mais ligadas aos
acontecimentos criminais, que auxilia a desvendar um crime por meio
Antropologia, Criminologia, Entomologia, Odontologia, Patologia e
Psicologia que em conjunto, atuam de modo a resolver casos de caráter
jurídicos. Assim, a Ciências Forenses é uma junção de vários conhecimentos técnicos aplicado dentro de um contexto para responder as
questões relativas ao direito criminal bem como ao direito cível, muitas
vezes este conhecimento está ligado mais para o direito criminal, por
sua ajuda nas elucidações de crimes.
Desta forma, por meio das análises dos vestígios que foram
deixados nas cenas de crimes, os profissionais da perícia, os chamados
“peritos” que quer dizer especialistas em diversas áreas, com isso, conseguem ir de encontro aos criminosos com mais precisão.
E as áreas científicas que estão ligadas às Ciências Forenses
são: a Antropologia, Arqueologia, Biologia, Computação, Matemática,
Química, e várias outras áreas ligadas à Medicina Legal, como por
exemplo, a Psicologia Forense.
Então, observa-se que a Medicina Legal e Ciências Forenses
formam o conjunto de conhecimentos destinados a esclarecer diversos
tipos de acontecimentos, desde uma doença no campo da Medicina
propriamente dita, quanto no campo forense, ou seja, no campo relacionado ao direito em geral.
Antropologia Forense
A Antropologia Forense tenta desvendar a causa mortis, e por
meio das ossadas encontradas, busca entender aquela ossada encontrada observando-se as marcas deixadas pela violência ou traumas sofridos antes e depois da morte.
Em caso de identificação do ser humano encontrado depois de
alguns anos, acreditavam-se que era muito difícil o reconhecimento da
identidade da pessoa, principalmente datas, tipo de doença acometida,
se morreu por homicídio, ou acidente, pois não havia a tecnologia que
temos hoje em dia.
Para Croce a Antropologia é:
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“Antropologia forense é a aplicação prática ao Direito de um conjunto de conhecimentos da Antropologia Geral visando principalmente às questões relativas à identidade médico-legal e à identidade
judiciária ou policial. A identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos das pessoas, dos animais, das coisas e dos objetos.
É a soma de sinais, marcas e caracteres positivos ou negativos que,
no conjunto, individualizam o ser humano ou uma coisa, distinguindo-os dos demais”. (Croce, 2012 p. 65).

A Antropologia Forense é destinada a descobrir a causa mortis, as circunstâncias em que se deu a morte de alguém, por isso, a criminalística ou criminologia está intimamente relacionada a Antropologia Forense, estas duas ciências auxiliam uma a outra para desvendar
a causa em que se deu a morte em determinado crime.
É de suma importância a identificação humana, pois podemos
saber que tipo de pessoa era na sociedade, qual a família, se tinha irmãos, e quais eram seus pais.
A medicina legal caminha junto com o direito, pois através de
pericias técnicas e conhecimento da medicina legal, que o direito se utiliza para provar, por exemplo, uma paternidade.
A identificação de pessoas que foram vítimas de desastres em
massa é muito importante, pois além das razões humanitárias, pode-se
saber nome, família, nome dos pais, principalmente para investigação
criminal, ou mesmo cível. Porque é justamente pela identidade que podemos afirmar quem uma pessoa é, de onde veio, de que família pertence, e a medicina legal, é essencial para identificar pessoas.
Sabemos que a Antropologia também é responsável por este
tipo de investigação, e que, atualmente, utilizam-se de tecnologias,
como a análise de radiografia, tomografia, técnicas forenses, buscando
entender o perfil do ser encontrado, e principalmente, se encontram o
DNA da pessoal, e pelo DNA é possível conhecer de maneira sólida,
sobre a identidade da pessoa encontrada morta, mesmo sendo um
corpo em decomposição, ou até mesmo, que esteja morto há tempos,
que já tenha passado esta etapa da decomposição, e que esteja apenas
ossos.
Quando um antropólogo forense é chamado para investigar os
corpos de pessoas em caso de acidente, em primeiro lugar ele observa
se o que encontrou são restos de seres humanos. E em caso de acidente
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aéreo em que foram vitimas inúmeras pessoas, o perito forense, busca
descobrir quantas pessoas tinham no voo, tenta saber sobre o sexo delas, cor, altura, raça, e tem a tarefa de decifrar cada corpo encontrado,
para saber a quem pertence.
A antropologia forense é que estuda o homem conforme suas
características biológicas, física, altura, baixo ou alto, sinais particulares da pessoa, como tatuagens, defeito físico etc...
Assim, a antropologia forense, se serve de tudo isso, para identificar alguém, buscando reconhecer: o sexo da pessoa, a raça, cor,
idade, tempo da morte. E identificar uma pessoa desaparecida que talvez tenha sido vítima de homicídio, e que esteja afastada por muito
tempo de seus entes queridos, isso na verdade é questão humanitária,
não uma simples investigação que adveio da medicina legal e da antropologia forense, mas algo muito mais além, pois dependendo do caso,
poderá mexer com sentimentos de uma família inteira, e até mesmo de
uma sociedade inteira.
O que é perícia?
A perícia é atividade médica concernente a exames clínicos periciais executados por laboratórios, obedecendo a determinadas ordens
judiciais ou policial, numa determinada investigação de crimes ou outro tipo de investigação, como a de paternidade, elaborada por profissionais da Medicina Legal, para esclarecer duvidas concernentes a provas
materiais, tanto no âmbito criminal quanto no cível, o que será mais
detalhado na sequência do presente estudo.
Partindo-se do entendimento de que o exame pericial principalmente em crimes que deixam vestígios, é tão importante que auxiliam os julgadores em tomadas de decisões, bem como, é inerente ao
direito de defesa de qualquer acusado, auxilia nas investigações com o
intuito de desvendar um crime e provar que determinado agente foi o
causador de determinado crime, com intuito de apoiar e trazer fundamentação ao órgão acusador, quando este tiver que denunciar um criminoso em processos judiciais penais.
Para filho (205, p. 28), “Vestígio é toda alteração material no ambiente ou na pessoa, que tenha ou possa ter relação com o fato delituoso ou seu
autor, que sirva à elucidação ou determinação de sua autoria”.
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Desta forma, é importante entender o significado de perícia,
vestígios, provas, local do crime, o que passa a discorrer na sequência
do presente estudo.
Perícia
Entende-se por perícia como uma análise técnica de um certo
acontecimento, situação, fato ou estado, e esta, é elaborada por um especialista chamado de “perito”.
“Denomina-se perícia ou diligência médico-legal a toda a atividade
médica relacionada à execução de exames clínicos, laboratoriais,
necroscopia, exumação, promovida por autoridade policial ou judiciária e exercida por um profissional de Medicina com o objetivo de
esclarecer à Justiça”. (Croce, 2012 p. 10).

O artigo 158 do Código de Processo Penal deixa claro que, em
caso de crimes que envolvam violência é necessário o exame pericial
chamado de exame de corpo de delito, e caso não haja um perito oficial,
deverá este exame ser feito por duas pessoas idôneas, que tenham diploma de curso superior, e de preferência que seja na área especifica,
relacionado com o crime cometido.
Desta forma, segundo Filho (2015, p. 46) a perícia vem do latim “peritia” que significa: experiência, saber, “habilidade”, sendo uma
forma de diligenciar para obter provas e determinar de modo mais concreto se é mentira ou verdade certas situações, fatos ou acontecimentos,
em que a justiça se interessa. “É a análise de toda matéria colhida como
vestígio de uma infração, ou seja, o exame do corpo de delito”.
É interessante observar o entendimento de França (2015, p.
23), que define pericia como: “a diligência que possui finalidade de estabelecer a veracidade ou a falsidade de situações, fatos ou acontecimentos, de interesses da justiça, por meio de provas”.
Perito
Todo profissional que detém conhecimento em certos assuntos
determinados, podem ser peritos nomeados pelo magistrado para elaboração de algum exame pericial, para esclarecer a veracidade de algum fato, provas, documentos. Croce (2012) ainda cita que: “Perito é todo
técnico que, por determinada aptidão, presta esclarecimento à Justiça
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ou à polícia sobre fatos, pessoas ou coisas, a seu juízo, como início de
prova”. (p. 17)
Assim, infere-se que quaisquer profissionais podem ser um perito”.
Exame de Corpo de Delito
Sempre que um fato criminoso deixar vestígios, deve ser feito
o exame de corpo de delito, assim, quando se encontra vestígios deixado na cena de crime se faz o exame de corpo de delito, sendo este um
conjunto de vestígios encontrados na cena de um crime. Na verdade, é
simples, basta observar que qualquer elemento material deixado na
cena do crime, se refere ao exame de corpo de delito, abrangendo além
da pessoa morta vitima de homicídio, também se estende para coisas,
objetos encontrados, como uma faca por exemplo, que pode ter sido
utilizado para o cometimento de um crime.
Conforme muito bem analisado por França (2015, p. 23), o
exame de corpo de delito deve ser utilizado sempre que um crime deixar vestígios, ou seja, no caso de crime material, em que deixa vestígios,
é necessário fazer o exame de corpo de delito, sendo este direto ou indireto, pois não basta a confissão do acusado, pois inclusive a própria
lei no seu artigo 158/167 do Código de Processo Penal determina que
a confissão do acusado não substitui o exame de corpo de delito vejamos:
“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo
a confissão do acusado.
Art. 167. “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprirlhe a falta”.

Como é elaborado um exame de corpo de delito
Este exame tem que ser realizado urgentemente, assim que
aconteça um fato criminoso e tão logo que o perito é chamado, ele precisa ir rapidamente, para não se perder nenhum vestígio, pois estes, são
muito frágeis, justamente, por servir os vestígios, como elemento de
provas que estabelecem o vínculo entre estes e o ato delituoso.
O Código de Processo Penal diz:
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“Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. § 1o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica
relacionada com a natureza do exame. § 2o Os peritos não oficiais
prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. §3o Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de
acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de
quesitos e indicação de assistente técnico. § 4o O assistente técnico
atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos
exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes
intimadas desta decisão. § 5o Durante o curso do processo judicial,
é permitido às partes, quanto à perícia: I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos,
desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de
10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar; II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. § 6o Havendo requerimento das partes, o material probatório
que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito
oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua
conservação. § 7o Tratando-se de perícia complexa que abranja mais
de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a
atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um
assistente técnico. Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial,
onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será
elaborado no prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo este prazo
ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
Art.161.O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer
dia e a qualquer hora”.

O laudo pericial no Processo Penal é feito em até 10 dias, sendo
este o prazo máximo possível, mas em certos casos a requerimento dos
peritos, e de acordo com o art. 160, parágrafo único, do CPP, poderá
ser prorrogado, e para isso, é observado os casos excepcionais.
Desta forma: ao terminar o exame de corpo de delito, as conclusões técnico-científicas serão observadas a experiência, competência
e o equilíbrio dos peritos, que devem entregar o laudo no prazo fixado
pelo juiz ou pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento.
Quando houver divergência no parecer e dos peritos, deverão
constar os dois diagnósticos no auto de exame de corpo de delito, ou
cada um dos peritos redigirá em separado (art. 180, 1ª parte, do CPP),
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devendo a autoridade nomear um terceiro expert (art. 180, 2ª parte, do
CPP), e este deverá emitir sua concludência após exame acurado das
duas conclusões divergentes.
Se permanecer a divergência, poderá ser determinado dependendo da vontade da autoridade, uma nova perícia, esquecendo-se das
pericias elaboradas anteriormente, mesmo que seja dado aos competentes conhecer os pareceres em dissídio, podendo estes emitir suas opiniões, por ser conhecedor de causa (art. 180 do CPP). Caso persista as
divergências, o juiz fundamentadamente poderá decidir por outros
meios como: o motu próprio. Art. 180 do CPP, parte final.
Atuação do Perito Criminal
Em uma investigação quando um perito profissional da polícia
é chamado, este, procura por detalhes que sejam importantes para desvendar o crime, como coletas de provas. A coleta de provas tem como
objetivo de encontrar, reunir e preservar evidências físicas úteis, que
servirá para reconstituir o crime e identificar o criminoso, assim, este
poderá ser levado ao tribunal para responder pelo crime. Inclusive,
serve tanto para provar que uma determinada pessoa cometeu o crime,
e até mesmo para inocentar aquela que não cometeu o crime.
Assim, o Perito criminal tenta encontrar, pistas, provas, vestígios, e evidências, como impressões digitais, que poderá ser tanto da
vítima quanto do criminoso. Neste caso o perito irá observar alguns
detalhes como: se a maçaneta da porta está aberta, travada, se tem algum sinal de arrombamento, ou entrada forçada, se tem alguma marca
de ferramenta como pé de cabra, que usam frequentemente para arrombar portas. Vai observar se a casa está desarrumada, se houve alguma
luta corporal, se está faltando alguma coisa na cozinha principalmente
observar o faqueiro, para saber se falta alguma faca, caso a vítima tenha
sido esfaqueada. Se na cozinha há algum alimento que foi comido recentemente, vai procurar pistas na lata do lixo, na geladeira, debaixo
da cama, dentro do guarda-roupa, vai observar o assento sanitário, se a
tampa está deitada e ou levantada observa se a vítima era mulher ou
homem), se o sofá não estava bloqueando a entrada, se há alguma coisa
fora do lugar, se tem alguma coisa quebrada, se o relógio está no local
correto, se as cadeiras estão no local correto, enfim vai procurar por
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alguma arma, por sinais de violência, por sinais de tiro, observar tudo
que seja de anormal dentro do local onde ocorreu o crime.
Local do crime sua preservação
A preservação do local do crime deve ser feita por aquele policial que primeiro chegou ao local, no entanto, é comum o perito observar que esta preservação não foi feita adequadamente. Assim, é comum
o perito chegar ao local do crime e observar que houve alteração, pois
não houve a preservação tão necessária no local onde ocorreu o crime.
Local do crime significa a parte física onde ocorreu o fato delituoso, ou seja, é o espaço onde ocorreu o crime.
Para Filho local do crime é:
“local de crime é qualquer lugar onde tenha ocorrido um fato que
possa ser caracterizado como delito, além dos locais a ele relacionados, e necessite das providências da polícia”. (Filho, 2015 p. 28).

O Perito deverá observar alguns procedimentos antes de mover
um corpo, ou qualquer coisa na cena de um crime, para elaboração de
um exame no local.
A falta de preservação do local da ocorrência de um crime acarreta: destruição dos vestígios, das evidências, e das provas. Podem
acontecer diversos danos irreversíveis como: condenação de inocentes,
absolvição de um culpado, reflete na decisão do juiz, reflete na defesa
técnica de um advogado, reflete na acusação, pois o Ministério Público
pode pedir condenação de um inocente, reflete no devido processo legal
como um todo. Acarreta danos na perícia, pois sem preservação, destroem os vestígios, sem vestígios não tem evidência e sem evidência não
tem provas e sem provas não tem materialidade e também não tem autoria. É como um cego no meio de um tiroteio é um avião sem piloto,
navio sem leme, sala de aula sem professor, exercito sem comando,
igreja sem pastor, hospital sem médico, carros sem motorista, enfim um
caos total.
O prejuízo é tão grande que poderá mudar a trajetória do ato,
deixando um caso simples de maneira complexa, levando um culpado
a inocência e um inocente a ser culpado, e qualquer falha num exame
pericial é a oportunidade de um advogado de defesa entrar em ação, ou
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mesmo o Ministério Público que tem o ônus de acusar, ser levado a
erro e pedir a condenação de um inocente.
Dias (2018), diz que preservar e não deixar ninguém violar o
local de um crime, significa garantir a sua integridade, para poder fazer
toda coleta de vestígios necessários que poderão trazer a investigação
elementos que comprovam os fatos ocorridos, assegurando o êxito das
investigações.
De acordo com Layton, antes de mover o corpo, o perito deverá fotografar filmar e anotar todos os detalhes possíveis como: se tem
alguma mancha na roupa do morto, se tem alguma contusão, cortes,
ferimentos no corpo, que possa indicar a causa da morte. Enfim, antes
de mover o corpo o perito deve fazer uma análise de todos os detalhes
possíveis, pois todo detalhe é importante para o exame pericial.
Logo após ter movimentado o corpo, o perito realizará o
exame do outro lado da vítima, que nesta hora poderá medir a temperatura do corpo, do ambiente, assim poderá saber mais ou menos a hora
estimada da morte. O perito também poderá aproveitar para tirar as
impressões digitais do morto, e isso poderá fazer tanto nesta hora
quanto no necrotério.
Sobre a cena do crime Croce (2012, p. 54) afirma que:
“O que ocorre no local do crime é chamado de investigação da cena
do crime (ou análise da cena do crime) e o que ocorre no laboratório
é chamado de ciência forense. Nem todos os peritos em cena do
crime são cientistas forenses. A investigação da cena do crime é o
início do sucesso do uso de evidência física pelo laboratório forense
e o investigador criminal. Acima de tudo, a cena do crime deve ser
gerenciada e investigada apropriadamente. A alta qualidade de uma
investigação da cena do crime é um processo simples, mas metódico. Não é engessado, mas caminha por um conjunto de princípios
e procedimentos para assegurar que se encontrem e investiguem, todas as evidências físicas de forma a se alcançar a justiça. Toda a
cena de crime é única e, com experiência, o investigador da cena do
crime será capaz de utilizar sua lógica e técnicas sistemáticas para
obter conclusões com sucesso”.

Desta forma, de acordo com Espindula (2009. P 40-42) quando
a autoridade policial chega ao local de um crime, só poderá entrar se
houver vítimas, e depois de ter consultado o corpo de policiais que chegaram antes ao local. E assim a autoridade policial só poderá adentrar
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ao local do crime se julgar necessário, caso contrário deverá aguardar a
chegada dos peritos, e sem tocar em nada.
Espindula ainda continua dizendo que quando um policial entra na cena de um crime e socorre uma vítima, poderá mudar o cenário,
poderá apagar vestígios. Por exemplo: quando o policial retira a vítima
do local de crime ele modifica a cena. E quando o policial entra no local
do crime para socorrer uma vítima, ele deixa seu rastro modificando a
cena do crime. Quando um perito no local do crime retira as vestes da
vítima também modifica o local do crime, por isso, o perito antes de
mexer em qualquer coisa, ele deve fotografar tudo, pois até a coleta de
vestígios muda a cena do local do crime.
Conforme Espindula (2009, p. 06-11) há modificação no local
do crime, quando o vestígio foi provocado por um agente, chamado de
“agente provocador”, pois para haver o vestígio terá 03 elementos que
são:
1Agente provocador, que produziu o vestígio.
2Suporte é o local onde o vestígio foi produzido, chamado de
material.
3E o vestígio em si, ação do agente provocador.
O vestígio se transforma em provas quando é retirado do local
do crime pelo perito, então, primeiro o perito retira o vestígio do local
e depois o envia ao laboratório para analise, podendo transforma-lo em
evidencia e prova, então, quando retira um vestígio do local do crime
para analise, e ou, quando o agente coloca um vestígio no local do
crime (rastros do próprio agente), acontece à mudança no local do
crime.
Diz este autor que tudo que se faz na cena de um crime acarretará uma mudança, por isso, todos devem ter o cuidado, pois o simples fato de entrar na cena do crime, a pessoa deixa seu rastro, assim,
principalmente policiais e peritos ao entrarem no local do crime devem
observar algumas regras, para preservar o máximo o original do local
do crime.
Por isso, o autor diz que o perito entra na cena do crime para
buscar o vestígio verdadeiro, que é aquele deixado pelos agentes da infração, e que no contexto da área física o perito encontrará diversos
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vestígios, aqueles deixados tanto por vítimas como pelo agressor. Assim, os vestígios verdadeiros são aqueles deixados pelo criminoso, na
hora que cometem o crime.
Diz ainda o autor, que também existem os vestígios que foram
forjados no intuito de modificar os elementos que eram originários na
cena do crime, que foram produzidos pelos que praticaram a infração.
Este forjamento pode ser praticado pelo autor do delito, exemplo: o autor do delito de homicídio pode colocar a arma do crime nas
mãos da vítima, para enganar a perícia, dando a entender que a vítima
se suicidou, e ou mesmo por alguém interessado em mudar a direção
da perícia para desviar o foco do verdadeiro criminoso, assim, um policial, por exemplo, ao entrar no local do crime e de má-fé planta um
vestígio na cena, para dar a entender que outra coisa tenha acontecido.
Exemplo: um policial mata uma pessoa acreditando que seja um criminoso, e quando observa que a pessoa não estava armada, coloca uma
arma fria nas mãos dela para dar a entender que era criminosa, justificando assim um erro policial. Isso tem acontecido muito, basta ver os
noticiários jornalísticos.
Para (Leitão, p.55) existem vários padrões de investigação que
poderá assegurar a cobertura completa da cena do crime vejamos:
1A investigação do tipo espiral interna: nesta o perito inicia-se
no perímetro da cena do crime e vai trabalhando em direção ao centro,
este padrão é chamado de espiral, usado quando tem apenas um perito
na cena do crime.
2A investigação do tipo espiral externa: nesta o perito inicia-se
do centro da cena, ou do corpo e vai trabalhando para fora.
3A investigação do tipo paralelo: nesta tem a participação de
todos os membros da equipe técnica de investigação que formam uma
linha. Assim, eles vão andando em linha reta, e todos na mesma velocidade, de um lado da extremidade a outro lado da cena do crime.
4Investigação do tipo grade: este tipo é porque acontecem duas
investigações paralelamente, deslocando-se em 90° graus, sendo realizada uma após a outra.
5E tem a investigação do tipo zona: nesta o perito que é encarregado da investigação, divide a cena do crime por setores, e assim cada
membro da equipe ocupa um setor diferente, podendo haver troca de
setores para uma nova confirmação, para não ficar nada desapercebido
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por uma equipe, dando oportunidade da outra encontrar algum vestígio
que a equipe não encontrou.
Portanto, a preservação e isolação do local do crime, é muito
importante, pois sempre poderá ser encontrado vestígios, como coleta
de impressões digitais em objetos, copos, garrafas, todo material metálico, sangue para exame de DNA.
Como já citado acima, o exame de corpo de delito é elaborado
em crimes que deixam vestígios, assim, quando o profissional chegar a
cena do crime, sempre buscará qualquer vestígio que poderá ser primordial para elucidação de um crime, por mais simples que seja, por exemplo: fazer uma busca minuciosa, para encontrar fios de cabelos que não
seja da vítima, investigar a vítima caso esta veio a óbito, também vale
a pena observar as unhas da vítima, pode ser que encontre DNA do
criminoso entre outros. O perito ou os técnicos de perícia devem fazer
um exame detalhado no próprio corpo da vítima, que podem encontrar
vestígios do criminoso e do crime, bem como no local do crime, para
tentar fazer um laudo técnico.
Aqui no Brasil infelizmente não fazem este tipo de abordagem
total, fazem em parte, pois talvez, ainda não tenha a técnica apurada,
como coleta de impressões digitais, para futuro reconhecimento de um
eventual criminoso, ou se tiver, os próprios policiais deixam a desejar.
Coleta de DNA na cena de um crime também é capaz de elucidar as
dúvidas.
Quanto às investigações, se o investigador quiser, ele pode fazer a coisa certa, preservando-se o local de um crime, buscando vestígios de sangue, impressões digitais, entre outros, porém, não é bem assim que acontece, vemos investigações periciais serem feitos em desacordo com o que determina a lei, e os procedimentos pericias.
No caso de impressões digitais, deveriam fazer um estudo completo, para coletarem as impressões de todo brasileiro, para no caso de
encontrarem impressões digitais em local de um crime, possam fazer
uma análise e por computador saber de quem é aquela impressão digital, assim, em caso de crimes ficaria mais fácil provar que determinada
pessoa esteve no local do crime, sendo ela uma possível suspeita.
Mesmo sabendo que pessoas de má índole poderia plantar uma prova
como impressão digital de alguém. Mas mesmo com toda deficiência e
o pouco que os peritos e investigadores fazem, ainda é de ajuda para
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elucidar um crime, mesmo sendo de modo precário. Um laudo técnico
elaborado por especialista em pericia forense poderá auxiliar muito a
um juiz na hora de aplicar uma sentença.
No Brasil um perito criminal, ou legista é acionado para o local
do crime, geralmente são funcionários públicos e são chamados, ou
seja, são requisitados para irem ao local. Os peritos muitas vezes não
são policiais, mas não são subordinados a estes, desta forma, eles chegam depois ao local do acontecimento, os policiais sempre chegam antes. Então o ideal seria que os peritos fossem acionados na mesma hora,
e chegasse junto com os policiais, e não é assim que acontece, em todos
os Estados e em todos os crimes. Geralmente em crimes de maiores
repercussões, talvez os peritos que trabalham dentro do Instituto de criminalística estejam presentes.
Assim poderá assegurar a cobertura completa na cena do
crime, e mais tarde, o exame pericial poderá ser útil para auxiliar tanto
o magistrado a decidir em uma sentença, como no caso de homicídio
doloso, auxilia também o Ministério Público na acusação, bem como
o advogado de defesa, pois este poderá obter detalhes da cena do crime
e encontrar alguma falha para assim, buscar talvez, uma nulidade no
Tribunal do Júri, ou até mesmo inocentar o acusado.
No caso de crime doloso contra a vida, geralmente a morte se
dá de forma violenta, a necropsia poderá ficar por conta do perito,
quando não precisar apurar um crime, bem como, se as lesões externas
deixar transparecer a “causae mortis” e não tiver a necessidade de
exame visceral para a verificação de alguma causa relevante, fazer o
exame interno do morto, de acordo com o artigo 162 do Código de
Processo Penal.
“Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do
óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no
auto. Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal
que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a
causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a
verificação de alguma circunstância relevante”.
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Como se dá a declaração do óbito
Segundo Filho, o atestado de óbito é utilizado de maneira errônea pelas pessoas, pois o correto é dizer declaração de óbito, que
acontece quando o médico constata a morte da vítima, ou qualquer outra morte num leito de hospital. Assim, quando o médico constata a
morte de alguém, sendo esta, vítima ou não de um crime, emite-se a
“declaração de óbito”.
Desta forma, para Filho a declaração de óbito se dá da seguinte
forma:
“O termo Atestado de Óbito é constantemente utilizado de maneira
equivocada, como um documento expedido pelo médico. Em verdade, não existe documento com esse nome. Paralelamente ao que
acontece por ocasião de um nascimento, quando o médico emite
uma Declaração de Nascido Vivo e o cartório emite uma Certidão
de Nascimento; com a constatação da morte, o médico emite uma
Declaração de Óbito e o cartório emite uma Certidão de Óbito”.
(Filho, 2015 p.72).

Então sempre quando há uma morte sendo esta violenta ou
não, os médicos têm o dever de elaborar a declaração do óbito, e isso,
é uma obrigação jurídica e ética, determinando a causa da morte, da
lesão, e em que circunstância, data e hora que ocorreu esta morte.
O Que é o Tribunal do Júri?
O Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário no que
tange a primeira instancia, ou seja, é da alçada da justiça comum, mas
se trata de um órgão especial, pois é formado por pessoas comuns do
povo, precisamente por 25 cidadãos de boa reputação, para depois escolherem apenas 07 (sete) destes para julgarem os crimes dolosos contra
vida.
Este órgão tem previsão na Constituição Federal no que tange
aos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos (artigo 5º, inciso
XXXVIII), garantindo-se também a defesa do acusado contra as arbitrariedades do órgão acusador, bem como dos representantes do poder
do Estado, por ser o Tribunal do Júri um órgão que permite o acusado
ser julgado por seus pares.
Assim, leciona o Professor Tourinho (2014, p. 143)
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“Quando se diz que o seu traço fundamental em ser uma garantia
de tutela maior ao direito de liberdade, o que se quer dizer, a nosso
juízo, é que, ficando o julgamento nas mãos da sociedade, representada por 7 de seus membros, longe das peias da lei, de precedentes
e doutrina, haverá mais garantia para o direito de liberdade”.

Competência e estrutura
O artigo 447 do Código de Processo Penal diz que o Tribunal
do Júri é composto por um juiz togado, (presidente), e por mais 25 jurados, e destes serões sorteados 7 que vão constituir o conselho de sentença.
Desta forma, é importante conhecer a competência, a história,
e a estrutura do Tribunal do Júri, como é formado um júri, como é o
julgamento, como é a escolha dos jurados, como se dá o veredicto, o
que passa a discorrer na sequência deste estudo.
Também é importante destacar a importância de se conhecer
pelo menos de uma maneira básica os crimes julgados no tribunal do
júri, que são crimes que estão previstos na parte especial do código penal brasileiro, no Capitulo I, dos Crimes dolosos contra a vida como:
homicídio, (art.121), induzimento, instigação ou auxilio ao suicídio
(art. 122), infanticídio (art. 123) e aborto (art 124/127).
Previsão legal
Está fundamentado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, que diz o seguinte:
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização
que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo
das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Assim, serão julgados por este órgão todo aquele que comete
um crime doloso contra a vida, ou seja, homicídio, infanticídio, aborto
e instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, todos previstos
no “Código
Penal
Brasileiro
em
seus
Artigos. 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127, tanto na forma consumada
como na tentada”.
De acordo com Campos (2015.P. 7-9) natureza jurídica é duplicada, pois protege o direito à liberdade da pessoa individual como o
direito da coletividade como um todo, direito este de julgar aqueles que
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cometem crimes a serem julgados nesta esfera criminal, ou seja, crimes
dolosos contra a vida.
Cláusula pétrea
O tribunal do júri está dentro do chamado clausula pétrea constitucional, pois inserido dentro dos Direitos e Garantias Individuais e
Coletivos, da Carta Maior, assim, não pode ser abolido, de acordo com
o artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV CF/88, não podendo ser modificado, nem por emendas constitucionais.
O tribunal do júri é composto de jurados escolhidos dentro da
própria coletividade para julgarem seus pares, sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Plenitude de defesa
De acordo ainda com Campos (2015, p. 8) no tribunal do júri
a defesa deve ser ampla, e além disso, deve ser plena, pois o defensor
deve ter a liberdade de estar acima da média, utilizando-se de todos
conhecimentos técnicos possíveis e impossíveis em prol da defesa de
seu cliente. Assim, o advogado de defesa deve ter diversos tipos de conhecimentos, desde a esfera penal e processual penal, como entender
de medicina legal, ciências forenses, criminologia, ser bom orador, um
bom comunicador, e de preferência que saiba debater e ter capacidade
de convencer os jurados a favor de seu cliente.
Sigilo das votações
Quando os jurados vão decidir a causa, eles vão para uma sala
secreta, e decidem conforme suas convicções, mas a votação deverá ser
totalmente secreta, nenhum dos jurados podem divulgar, ou deixar saber seu voto. Este principio é importante, pois visa resguardar a segurança tanto jurídica, quanto do conselho de sentença, que decide o destino do acusado, evitando assim, represarias ou anulação do veredicto.
Soberania dos veredictos
A decisão dos jurados é conjunta, não poderá sofrer modificações em seu mérito por juízes técnicos, por se tratar de decisão coletiva,
tem a soberania.
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Dos quesitos
De acordo com Campos (2015, p. 504) quesitos são uma espécie de questionários com explicações de direito penal e do processo penal, assim consta a obrigação, a redação, a sequência, e efeitos da votação, quesitos obrigatórios e os desnecessários, Campos ainda explica
que existem em torno de 100 modelos completos de questionários com
as orientações penais e processuais penais.
Art. 482.
O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se
o acusado deve ser absolvido. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de
2008);
Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser
respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou
das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. (Incluído pela Lei nº 11.689,
de 2008).

Para que os jurados decidam, há uma regra no processo penal
que delimita a ordem dos quesitos que são: a materialidade, autoria,
absolvição, diminuição de pena, qualificadora ou aumento de pena de
acordo com o artigo 483 do CPP da seguinte forma:
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); I - a materialidade do fato; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008); II - a autoria ou participação; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008); III - se
o acusado deve ser absolvido; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008);
IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia
ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008); § 1º A resposta negativa, de
mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos
I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição
do acusado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008); § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito
com a seguinte redação: (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008); O
jurado absolve o acusado? § 3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). I - causa de diminuição
de pena alegada pela defesa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).
II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reco-
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nhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008); § 4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do
juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido
após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008); § 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre
a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do
Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. (Incluído pela Lei nº 11.689, de
2008); § 6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os
quesitos serão formulados em séries distintas. (Incluído pela Lei nº
11.689, de 2008).

Dos crimes dolosos contra a vida
Crimes Dolosos Contra a Vida (art. 121/127 do Código Penal)
Desde o artigo 121 que é matar alguém até o artigo 127 do Código Penal brasileiro, temos os crimes dolosos contra a vida, que estabelecem da seguinte forma:
Art. 121, homicídio doloso
Diz o artigo 121 do Código Penal:
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio
de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I - Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo
torpe;
II - Por motivo fútil;
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou
outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV -À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Art. 122 induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio
Diz o artigo 122 do Código penal:
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Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou
reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão
corporal de natureza grave.
Parágrafo único - A pena é duplicada:
Aumento de pena
I - Se o crime é praticado por motivo egoístico;
II - Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a
capacidade de resistência.

Assim, este crime tem a participação de alguma pessoa para a
realização de suicídio alheio, ou seja, uma outra pessoa conscientemente induz ou instiga determinada vitima a cometer o suicídio. Geralmente acontece quando a pessoa está totalmente debilitada, mas não
pensa em tirar a própria vida, assim, a pessoa pratica o induzimento,
plantando a semente do mal, ou seja, que é tirar a própria vida.
E no caso da instigação, a pessoa maldosamente rega a semente que já existe, ou seja, existe o pensamento, que é potencializado.
Art 123 Infanticídio
Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio
filho, durante o parto ou logo após:
Pena - detenção, de dois a seis anos.

Art 124/ 127 Aborto
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem
lho provoque:
Pena - detenção, de um a três anos.
Aborto provocado por terceiro
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante
não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se
o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência
Forma qualificada
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios
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empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe
sobrevém a morte.

Conclusão
É muito importante para um processo penal principalmente
quando se fala em processos relacionados ao Tribunal do Júri, tem que
ser sempre orientado com todas as provas irrefutáveis em que a lei determina. E a prova pericial é elemento chave para formar qualquer processo criminal, a qual é tida como ciência forense, e como tudo é submetido a verificação, analise e comprovação. Esta prova tem, por si,
uma margem de erro, e esta, deve ser mínima possível, para que possa
evitar a vir prejudicar um inocente e inocentar um culpado.
Foi observado que, em todo crime ocorre um fato a ser desvendado, ou esclarecido, e este esclarecimento compete a criminalística e
toda a sua equipe organizada que vão dar o respaldo necessário aos
órgãos judiciais e aos julgadores em suas decisões, com laudos que sejam evidentes, que também sejam bem objetivos, pois o que não pode
é deixar dúvidas para futuros questionamentos e desvalorização do trabalho pericial.
A perícia não se presta a buscar simples informações, mas quer
encontrar as hipóteses ou resultados, e o que a perícia prioriza, é o esclarecimento da verdade, por isso, a ciência forense é muito importante
para o processo criminal no que tange ao Tribunal do Júri, pois está em
jogo a liberdade de uma pessoa inocente ou culpada, sendo culpada
deverá pagar pelo crime que cometeu, pois a sociedade sempre espera
uma resposta.
Desta forma, partindo-se do fato de que em todo crime que
deixa vestígios é necessário um exame pericial, e a perícia médica, é
importante para o direito em geral, pois é um ato médico que busca as
coletas de elementos de provas, encontrando a autoria bem como a materialidade do crime, e assim serve tanto para incriminar o acusado, ou
mesmo absolver um inocente, porque mesmo o julgador tendo a livre
apreciação e convicção na hora de julgar, ele poderá se utilizar da medicina Legal e das Ciências forenses para lhe auxiliar na hora de dar um
veredicto final, ou mesmo na hora de aplicar uma pena no caso do Tribunal do Júri, ou seja, apesar de que no júri popular, quem determina
se é culpado ou inocente são os juízes leigos, mas o juiz presidente é
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que dará a sentença, e assim, observando-se as provas periciais coletadas este poderá aplicar uma pena mais leve ou mais severa, dependendo
das qualificadoras, e para se chegar a uma qualificadora, será observado
sempre os exames periciais, para saber com mais detalhes a forma em
que se deu a morte.
Para entender melhor este detalhe da pena e a relação com a
medicina legal, basta entender o seguinte: houve um crime doloso contra a vida, por exemplo um homicídio, e este homicídio foi com requinte cruel, além de matar o criminoso torturou antes, fez a vítima
sofrer, ou mesmo matou a traição, matou ateando fogo, enfim, tudo
que for para qualificar o crime o juiz poderá utilizar-se da medicina
legal e das ciências forenses para observar o meio empregado na execução de um homicídio, e desta forma, poderá aplicar a pena severa, ou
seja, aplica-se a pena mais grave, mas dependendo do caso, se não
houve este requinte cruel a pena poderá ser mais leve.
A medicina legal e ciências forenses determinará por seus competentes peritos e pelos exames periciais, como se deu uma morte, em
que circunstâncias aconteceu a morte da vítima, e inclusive poderá determinar o dia e a hora em que se deu a morte, facilitando-se em muito
a comprovar se o acusado praticou o crime e de que forma o crime foi
praticado.
O Ministério Público precisa de um crime doloso contra a vida,
precisa de autoria e prova de materialidade para denunciar uma pessoa
suspeita, e o advogado de defesa precisa analisar o exame pericial para
entender melhor as provas coletadas, e poderá encontrar uma brecha
para defender seu cliente na tentativa de absolve-lo, enquanto a medicina legal serve para auxiliar o promotor de justiça a denunciar um elemento suspeito, também serve para a defesa, pois esta poderá encontrar
mediante exames periciais elementos que possam determinar que o suspeito é inocente.
Geralmente em caso de homicídio de grande repercussão, principalmente nos crimes complexos e dolosos contra a vida, poderá ser
feito a reconstituição do crime, e neste caso, precisam fazer simulações
em que o próprio acusado participa, e a perícia médica é um elemento
essencial na reconstituição do crime, pois tenta solucionar as dúvidas
dos posicionamentos e da distância e obstáculos em que ocorreu o
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crime, e também tenta identificar se houve a participação de mais pessoas na execução do crime.
O suspeito ou a pessoa acusada de ter cometido um crime, não
está obrigado a se auto incriminar, assim, ele não tem a obrigação de
participar da reconstituição, mas se por acaso ele participar é uma
chance de validar a sua versão dos fatos, principalmente se o suspeito
for inocente.
Neste caso a perícia ficará atenta a tudo, pois todas as provas
coletadas são classificadas, enumeradas e catalogadas e depois elaborado o laudo pericial, poderá ser utilizada posteriormente tanto no inquérito policial quanto no tribunal do Júri, assim a perícia médica forense é elemento primordial num processo penal principalmente em se
tratando de Tribunal do Júri.
Considerações finais
Sem dúvidas, a medicina legal e a ciências forenses em conjunto com seus peritos profissionais, que produzem a prova pericial,
seja ele complexa ou não, é elemento dos mais importantes localizadas
num complexo sistema de provas admitidas no ordenamento jurídico
brasileiro. Porque é através dela que se encontram a prova material e a
autoria de um crime, bem como a verdade dos fatos.
Assim, a criminalística é uma verdadeira ciência, pois é constituída em provas concretas, com profissionais altamente qualificados
para realização de diversos tipos de exames, mostrando-se que tudo poderá ser provado por meio de exames, de experiencia, observações,
comparações, e utilizando-se de tecnologias, avançadas, buscando sempre a realidade dos fatos acontecidos.
Os profissionais que atuam diretamente nas investigações de
campo, são aqueles que realizam trabalhos externos, vão onde o magistrado não consegui ir, e todo material de provas coletados são repassados ao judiciário, e são atributos destes profissionais forenses, pois a
criminalística é uma ciência capaz de solucionar o crime, ou seja, ela
desvenda o crime, visto que todo material colhido é elaborado um
laudo pericial, e produzido de maneira clara objetiva, que depois encaminham para o juiz do processo, com a finalidade de convencer sobre
o conteúdo apontado, esclarecendo-se todas as dúvidas para que não
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permaneça nenhuma brecha que suscite dúvidas e possíveis questionamentos posteriores.
O papel da medicina legal em conjunto com profissional de perícia criminal, vai além da descoberta do crime e possíveis autores. As
provas coletadas e o relatório pericial são capazes de influenciar o julgador na hora que este vai aplicar uma pena relacionada ao crime, auxilia também na convicção do juiz, bem como na percepção e clareza
para o júri popular decidir com mais facilidade e entendimento, desta
forma, existe uma ligação entre as ciências naturais e a ciência jurídica.
Assim, observa-se que a união destas ciências, juntamente com
o judiciário, mostra como o Tribunal é frágil, pois sem o auxílio destas
ciências, não se sustentam sozinhos, pois há a necessidade de uma base
de sustentação para tomadas de decisões bem como, para o julgador
proferir sentenças, sustento esse que é provocado pelo conhecimento
das ciências forenses e medicina legal.
Os peritos forenses devem saber que suas responsabilidades
apesar de muito importante para as ciências criminais, para a delimitação na aplicação da justiça, estes profissionais devem saber e ter consciência que não estão acima da verdade e que são levados a errar também, por isso, para esta ciência que é chamada de criminalística os erros
devem ser os mínimos possíveis, para não prejudicar uma determinada
pessoa que não cometeu o crime, sendo que esta poderá ser inocente, e
até mesmo deixar de condenar aquele que realmente cometeu o crime,
e isso poderá acontecer principalmente nos crimes dolosos contra a vida
que são da competência do Tribunal do Júri.
Então a Medicina Legal e Ciências Forenses, são fontes essenciais que ajudam na formação de provas nos crimes dolosos praticados
contra a vida, e que deixaram vestígios, desta forma, a perícia técnica
determina as circunstanciais em que ocorreu o crime, oferecendo-se à
justiça, os ingredientes primordiais que vão auxiliar o julgador na hora
de aplicar a pena, isso, no caso de algum acusado ser condenado pelo
Tribunal do Júri, bem como, oferece respaldo ao advogado de defesa,
para inocentar o cliente acusado de ter cometido crime que não cometeu.
Desta forma, a Medicina Legal e as Ciências Forenses, é tão
importante para o direito e a justiça, pois ao determinar a causa da
morte de uma pessoa, desvendando-se crimes complexos, traz acima
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de tudo no crimes que são julgados no Tribunal do Júri, os elementos
de provas contundentes que demonstram de forma clara como se deu a
morte, o porque o crime se qualifica, deixando-se tanto o julgador
quanto os jurados com a consciência mais tranquila na hora de julgar,
pois com o auxílio destas duas ciências, a sentença condenatória poderá
ser mais justa, ficando dentro do limite do que se espera tanto a sociedade quanto aquele que é julgado dentro do Tribunal do Júri, além de
auxiliar as estratégias da acusação e da defesa no processo penal.
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA,
SOCIEDADES TRADICIONAIS E GÊNERO
Cláudia Maria Guimarães Lopes de Castro
José Carlos Leite
Introdução
As conferências de saúde indígenas são espaços de expressão
da participação social e possuem o objetivo de reunir os vários atores
sociais envolvidos nas questões da saúde indígena (indígenas, trabalhadores de saúde, governo e ONGs), possuem o objetivo de elaboração
de propostas para o governo (Ministério da Saúde, e demais ministérios) a respeito das necessidades de saúde das populações indígenas.
Analisamos os relatórios das Conferências Nacionais de Saúde
Indígena no Brasil do período de 1986 a 2015, correspondendo a 5
(cinco) relatórios finais.Fizemos um recorte identificando e problematizando as propostas que trataram de gênero, bem como a presença das
mulheres indígenas nestas conferências.
Realizamos um recorte transversal dos relatórios finais das
Conferências Nacionais de Saúde Indígenas, focando especificamente
as propostas relacionadas a gênero das referidas conferências. Partimos
da seguinte pergunta:as Conferências Nacionais de Saúde Indígena
vem dando condição aos movimentos das mulheres indígenas de apresentarem suas propostas referente à violência, participação no controle
social, direitos de assistência a saúde diferenciada, garantia da liberdade de escolha do tipo de parto, bem como se articularem através da
participação política concernente a sua autodeterminação? Essa é nossa
pergunta de partida, neste tema que é extremamente complexo.
Gênero e poder
Segundo os estudos de Joan Scott (1995), a respeito da categoria gênero e seu deslocamentos e usos, trataremos a categoria gênero
como “construções sociais” e categoria de análise histórica, o que permite uma perspectiva analítica entre os sexos em sua dimensão biológica, construção social, corpórea – e gênero, dimensão cultural e construção histórica de suas subjetividades.
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Lidar com a categoria gênero em sociedades ditas tradicionais
é lidar com diversas tensões: internas, no cotidiano das relações de poder construídas socialmente e perpetuadas pela tradição, com menor
ou maior condição de mudanças nos processos internos culturais; e externas,causadas a partir do fluxo e interação entre as diferentes culturas,
principalmente a ocidental, trazendo novas questões que vão de encontro com a tradição, provocando fenômenos sociais nas relações intraculturais.
Donna Haraway (2004) problematiza a utilização universal do
conceito teórico do “sistema sexo/gênero” construídos pelas feministas
ocidentais na década de setenta:
Em todas as suas versões, as teorias feministas de gênero tentam
articular a especificidade da opressão das mulheres no contexto de
culturas nas quais as distinções entre sexo e gênero são marcantes.
Quão marcantes depende de um sistema relacionado de significados
reunido em torno de uma família de pares de oposição natureza/cultura, natureza/história, natureza/humano, recursos/produção. Esta interdependência capital de um campo político filosófico ocidental de oposições binárias – funcionalidade, dialeticamente, estruturalmente ou psicanaliticamente compreendidas – problematizar as alegações de utilização universal de conceitos relacionados a sexo e gênero; esta questão é parte do debate em andamento
sobre a relevância transcultural da versões euro-americanas da teoria feminista. O valor de uma categoria analítica não é necessariamente anulado pela consciência crítica de sua especificidade histórica e de seus limites culturais. (p. 209-211).

A questão do poder é central nessa discussão, pois as interações
sociais são cravejadas de poder e esse poder não é uno, ele se encontra
difuso nas relações sociais, portanto nas relações de gênero:
(...) a verdade não existe fora do poder ou sem poder. A verdade é
deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele
produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem o seu
regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de
discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiro. o estatuto
daqueles que têm o encargo de dizer que funciona como verdadeiro
(FOUCAULT, 2000, p.12)

Nas Sociedades Indígenas não é diferente as relações de gênero
estão permeadas de relações de poder, que são estabelecidas pelas inúmeras culturas, estruturadas através dos mitos, costumes e hábitos.
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A ideia de que as culturas não são estáticas, estão em movimento e em processo contínuo de mudanças em seu interior, bem como
em constantes fluxos de relações com outras culturas indígenas e com
a sociedade nacional envolvente, nos permite articular a ideia que as
mulheres indígenas podem, a partir de seus próprios movimentos culturais, reinvidicar novos processos nas relações de gênero nas dinâmicas internas de suas etnias.
Falar a respeito de questões decoloniais e gênero em sociedades tradicionais, requer algumas ressalvas, para não correr o risco de
estamos assumindo uma posição colonizadora diante destas sociedades, olhando para elas segundo nossas referências de gênero.
O conceito de colonialidades está vinculado ao de colonialismo, mas não se restringe a ele.O colonialismo se refere a uma relação
de dominação e exploração das colônias, um sistema de dominação
política formal de uma sociedade sobre a outra.Com o fim do colonialismo, restou a colonialidade, conceito cunhado por Anibal Quijano.
Trata-se de uma colonização das outras culturas, mesmo que, sem
dúvida, em diferente intensidade e profundidade segundo os casos.
Consiste, inicialmente, em uma colonização do imaginário dos dominados. Isto é, atua na interioridade desse imaginário. Em alguma
medida, é parte de si (QUIJANO, 1992, 12).
O colonialismo é, obviamente, mais antigo, enquanto a Colonialidade tem vindo a provar, nos últimos 500 anos, ser mais profunda
e duradoura que o colonialismo. Mas foi, sem dúvida, engendrada
dentro daquela e, mais ainda, sem ele não poderia ser imposta na
intersubjetividade do mundo tão enraizado e prolongado. Pablo
González Casanova (1965) e Rodolfo Stavenhagen (1965) propuseram chamar Colonialismo Interno ao poder racista/etnicista que
opera dentro de um Estado-Nação. Mas isso só teria sentido a partir
de uma perspectiva eurocêntrica sobre o Estado-Nação (QUIJANO, 2010, p.73).

A modernidade traz seu lado perverso a colonialidade, pois
não há modernidade sem colonialidade, a modernidade impôs a universalização do padrão cultural europeu, racista/etnicista.
Haraway traz para pensar a reflexão que Mohanty desenvolveu a respeito das posições sociais essencializadas:
Não há maneira de "estar" simultaneamente em todas, ou inteiramente em uma, das posições privilegiadas (subjugadas) estruturadas
por gênero, raça, nação e classe. E esta é uma lista resumida das
posições críticas. A procura por uma tal posição "inteira" e total é a
procura pelo objeto perfeito, fetichizado, da história oposicional,
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que às vezes aparece na teoria feminista como a essencializada Mulher do Terceiro Mundo (HARAWAY apud MOHANTY, 1995, p.
20).

Mohanty evidencia o problema da essencializacão da Mulher
do Terceiro Mundo; suas observações servem também para as mulheres
indígenas, pois é necessário a posse de instrumentos de visão que perpasse pelas várias culturas indígenas, onde as mulheres estão inseridas,
para não essencializar a mulher indígena.
Sujeição não é base para uma ontologia; pode ser uma pista visual.
A visão requer instrumentos de visão; uma ótica é uma política de
posicionamentos. Instrumentos de visão mediam pontos de vista;
não há visão imediata desde os pontos de vista do subjugado (HARAWAY, 1995. p.20-21)

Butler (2003), ao tratar da questão das mulheres como sujeitos
políticos, problematiza o termo representação expondo os seus usos:
(...) a representação serve como termo operacional no seio de um
processo político que busca entender visibilidades e legitimidades às
mulheres como sujeitos políticos; por outro lado, a representação é
a função normativa de uma linguagem que revelaria ou distorceria
o que é dito como verdadeiro sobre a categoria das mulheres (p.18).

Mediante um processo de afirmação e luta política das mulheres nos movimentos indígenas, este espaço de representação se faz necessário para que as demandas das mulheres em diferentes contextos
culturais sejam evidenciadas.
O movimento das mulheres indígenas em nosso país vem
sendo gestado desde as décadas de 70 e 80, quando algumas mulheres
indígenas começaram a se destacar e ganhar voz dentro do movimento
indígena levantando questão relacionada a gênero. Nos anos 80 foi institucionalizado esse movimento com a criação de duas associações: Associação das Mulheres indígenas do Alto Rio Negro (AMARN) e Associação das Mulheres Indígenas de Taracuá, Rio Uaupés e Tiquié
(AMITRUT). Mas, segundo Sacchi (2003), é a partir da década de 1990
que foram criadas a maioria das associações de mulheres indígenas e
departamentos de mulheres dentro das organizações indígenas já existentes. Suas reivindicações principais são por direitos de gênero, assim
como os de seus povos por demarcação, por um ambiente saudável e
por sustentabilidade.
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A década de 1980 foi marcada por uma grande efervescência
social, com a articulação de vários movimentos políticos e culturais objetivando conquistas e assegurando direitos de cidadania. Dentre eles,
destaca-se o movimento sanitarista, protagonista nas lutas por direitos
à saúde para todos e com igualdade de acesso. Esse Movimento foi formado por intelectuais, trabalhadores da área da saúde e políticos opositores ao regime vigente. Uma das propostas desse movimento era a
construção de um sistema integrado de assistência à saúde, descentralizado e de cobertura universal.
Esse movimento alicerçou propostas para a constituinte que
causaram mudanças fundamentais para a política de saúde no país,
concretizadas na Constituição de 1988. A partir desse marco, iniciouse todo um processo de mudanças conceituais e operacionais na política de saúde brasileira, objetivando conquistas e assegurando direitos
de cidadania e a questão da atenção à saúde indígena entrou na agenda
da reforma sanitária.
As Conferências Nacionais de Saúde Indígena e a Questão de Gênero
A I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, (I
CNPSI), realizada em 1986, teve como tema a definição das diretrizes
da Política Nacional de Saúde para os Povos Indígenas em conformidade com o processo de consolidação do Sistema Único de Saúde
(SUS). A II Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas,
(II CNSPI), realizada em 1993, pela primeira vez contou com a participação paritária de delegados indígenas e não indígenas, que definiram
as diretrizes e princípios que deveriam nortear a política indigenista de
saúde. Estas duas primeiras conferências não pautaram as questões de
gênero; os focos recaíram sobre a construção da política de Saúde Indígena e a implementação dos Distritos Sanitários de Saúde Indígena.
Em 2001, foi realizada a III Conferência Nacional de Saúde
Indígena (III CNSI). Em seu Relatório Final, no item “Contextualização”, são citados os problema do alcoolismo, e das Doenças Sexualmente Transmissíveis – alertando para o risco de infecção pelo HIV,
agente causador do Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS),
mas efetivamente não foram formuladas proposta que tratem especificamente desses problemas.
A III CNSI apresentou apenas uma proposta aprovada que
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trata especificamente das parteiras indígenas, a proposta: “121 – Valorizar e capacitar parteiras tradicionais indígenas.” (p. 19).
Fala-se em valorizar e capacitar às parteiras tradicionais indígenas, e aí perguntamos: Elas já não são “capacitadas” em sua cultura,
há séculos? Seu conhecimento a respeito da parturição vem sendo transmitido de geração a geração. Ou o capacitar é no sentido de capacitar
nas práticas da biomedicina? Se o capacitar remete às práticas referidas
fica claro a dificuldade de romper com o cientificismo e o etnocentrismo nas relações interculturais. Vale notar que não são as mulheres
indígenas propondo tal capacitação: são os profissionais de saúde (Médicos e Enfermeiras), agentes do Estado.
Em 2007 foi realizada a IV Conferência Nacional de Saúde Indígena (IV CNSI), esta conferência foi marcada pela presença de proposições provocadas pelo movimento das mulheres indígenas, onde se
pode constatar inúmeras propostas contidas em seu relatório final.
No “Eixo temático 1–Direito à Saúde” foram formuladas propostas para garantir a implantação do programa de Planejamento Familiar nas Aldeias assegurando a escolha do método de planejamento
familiar, seja tradicional ou outros, proposta para agilizar o diagnóstico
precoce e tratamento ao câncer, bem como a garantia da implantação
do programa de alimentação para as gestantes e as crianças de baixo
peso e garantirá ações para redução da mortalidade materno-infantil da
população indígena.
Nesse mesmo relatório no “Eixo 2 – Controle social e gestão
participativa”, são formuladas propostas que reivindicam espaço político para as organizações indígenas nos conselhos de saúde em nível
municipal, estadual e federal, bem como provocando o Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISIS) para mobilizar as lideranças indígenas locais e representantes de organizações indígenas para participarem das instâncias de formulação de políticas públicas de saúde, bem
como motivando a participação da população indígena nas aldeias, garantindo a participação das mulheres. Observa-se a articulação dos movimentos de mulheres indígenas na promoção da garantia da participação das mulheres indígenas nas instâncias dos Conselhos locais e Distritais, através destas propostas:
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b.17 O Fórum Nacional de Presidentes dos Condisis garantirão a
participação das mulheres indígenas no controle social, em todos os
níveis. (RELATÓRIO FINAL IV CNSI, 207, p. 110).
b.19 O Fórum Nacional de Presidentes dos Condisis incentivará a
implantação e estruturação de conselhos locais de mulheres, nas aldeias, para reconhecimento da dignidade mulher indígena, orientação sobre direitos e deveres, e reforço de seu papel na comunidade
indígena, buscando melhorias na saúde, educação, cidadania e controle social.( RELATÓRIO FINAL IV CNSI, 2007, p.112)

O “Eixo temático 3 – Desafios indígenas atuais”, trata especificamente da presença das mulheres indígenas, ampliação da participação da mulher indígena no controle social e na atenção à saúde, foram
formuladas propostas onde tanto o conselho local quanto o conselho
Distrital terão que ter acentos de mulheres, bem como apoiaram as atividades desenvolvidas por ela no âmbito da aldeia do Distrito Sanitário
Especial Indígena, e que a Funasa (Fundação Nacional de Saúde) promova encontros nacionais e fóruns para que as mulheres indígenas possam trocar informações e realizar debates acerca dos problemas na área
de saúde que as afetam, bem como os de suas comunidades.
Nesse relatório aparece uma única proposta que trata da violência contra mulher indígena e crianças, como se observa, não se propõe medidas mais eficazes para esse enfrentamento:
b.9 A instância federal, com a participação do Ministério Público,
deverá articular-se com os CLSIs, os Condisis e com as lideranças,
estudando formas de sensibilizar as comunidades indígenas sobre a
violência contra as mulheres e crianças. Em caso de punição, ela
deverá ser realizada conforme a cultura de cada povo indígena. (Relatório Final IV ICNSI, 2007, p. 126).

A questão da violência com mulheres indígenas é um tema carregado de tensões de todas ordens, através do contato com a sociedade
envolvente cada vez mais intenso, devido a proximidade em muitos casos com cidades, desestruturação interna das comunidades e o aumento
da violência, a dificuldade do Estado e dos profissionais de saúde em
prestar a devida assistência acaba deixando as vítimas sem proteção jurídica e social, pois a situação e posição social da mulher nas comunidades (submissão, constrangimento na busca de tratamento com profissionais de sexo masculino, menor domínio da língua portuguesa) tornam este grupo mais vulnerável e atingido por estes agravos.
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Ao longo dos anos que se sucederam, a IV Conferência Nacional de Saúde Indígena a FUNASA não implementou uma política que
viesse ao encontro das resoluções aprovadas na referida conferência.Entretanto, foram desenvolvidos alguns projetos pontuais financiados pelo Projeto Vigisus II/FUNASA que trata de inovação, de experimentação, de diálogo interdisciplinar e também de diálogo intercultural que segundo Langdon (consultora do Projeto Vigisus II/FUNASA):
(...) A prática geral dentro do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é de propor programas e projetos numa maneira centralizadora
sem dar possibilidade de pensar os contextos a as especificidades
culturais onde os projetos serão inseridos, menos ainda dialogar
com os usuários. Em geral, falta participação dos índios no planejamento, gerenciamento, execução e avaliação dos projetos.
(LANGDON, 2007, p. 110).

A fala de Langdon corresponde a realidade do cotidiano das
aldeias, mas por que esta situação se constituiu e se constitui uma realidade na maioria dos DSEIs? E necessário repensar o modelo de gestão
da saúde indígena, problematizar a questão da participação ativa dos
indígenas na gestão de sua própria saúde.
A 5ª5 Conferência Nacional de Saúde Indígena ocorreu em
2015, e no primeiro eixo temático, que trata da atenção integral e diferenciada nas três esfera de governo (municipal estadual e federal),
trouxe novamente como proposta a implementação do planejamento
familiar e o acesso aos métodos anticoncepcionais, proposta vinculadas
a administração de ácido fólico em gestantes visando a diminuição de
mortalidade infantil e materna, bem como o acesso a população indígena as Redes Assistenciais de Saúde do SUS como: Cegonha, Rege,
Rede de Apoio Psicossocial, Urgência e Emergência, Atenção à Pessoa
com Deficiência, Saúde da Mulher e Assistência ao Pré-Natal. Foram
também formuladas proposta valorizando o papel das mulheres indígenas como trabalhadoras do campo da saúde:
43. Contratar mulheres como Agentes Indígenas de Saúde (AIS) em
regiões específicas, de acordo com a vontade das lideranças e da comunidade, visando dar apoio ao Programa de Saúde da Mulher e
da Criança. (RELATÓRIO FINAL 5ª CNSI, 2015, p.50 )
5

Manterei a numeração “5ª” e não “V” em algarismo romano , para obedecer o nome
oficial da conferência.
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63. Garantir o reconhecimento e a valorização das medicinas tradicionais indígenas e de seus terapeutas – como parteiras, pajés, benzedores e benzedoras, rezadores e rezadores, raizeiros, conhecedores de ervas, pegadores de ossos, cantadores e curadores –, por meio
de oficinas, mapeamentos, grupos de discussão, intercâmbios, encontros locais, regionais e nacionais nas comunidades e aldeias,
com a participação das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (Emsis), lideranças, conselheiros, organizações indígenas e outras entidades, para promoção de troca de saberes e conhecimentos.
(RELATÓRIO FINAL 5ª CNSI, 2015, p.52 ).

Nessa conferência, foi reivindicada a ampliação dos espaços de
atuação das mulheres indígenas na relação com o Estado brasileiro
através da ampliação de contratos de mulheres em cargos de Agentes
Indígenas de Saúde (AIS) de suas comunidades.
No “Eixo II: Controle social e gestão participativa”, é reiterada
a necessidade de participação plena de representantes tradicionais pajés, curandeiros, parteiras nas descorçoes que envolvem a saúde da comunidade, bem como reforça-se a promoção da participação das mulheres nas instâncias do Controle Social.
12. Garantir ao controle social o direito de livre expressão, participação plena efetiva e informada em todas as instâncias de tomadas
de decisões, planejamento, gestão, administração, respeitando as
formas organizacionais, culturais, espirituais de cada povo, conforme orienta a Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho/OIT. Reforçar a presença de representantes tradicionais
(pajés, curandeiros, parteiras etc.) e comunidade indígena nas reuniões, nas discussões, nas ações e nas decisões a serem tomadas,
assegurando critérios mais rígidos na escolha dos conselheiros, focando interesse, compromisso e preocupação com a saúde da comunidade. (RELATÓRIO FINAL 5ª CNSI, 2015, p.75 ).
17. Assegurar e promover a participação: a) Das mulheres nas instâncias do controle social e na implementação das ações de saúde,
por ,meio de sua atuação nos Conselhos de Saúde e na formação de
grupos de discussão sobre seus problemas específicos nos âmbitos
locais, regionais e nacionais (RELATÓRIO FINAL 5ª CNSI, 2015,
p.76 ).

É de fundamental importância a participação através do controle social, pois estas são instâncias nas quais são tomadas decisões
que vão afetar diretamente as comunidades indígenas. As mulheres indígenas, cada vez mais, vêm ocupando estes espaços de poder, em que
podem estrategicamente evidenciar as demandas específicas, bem
como se posicionar frente as questões mais gerais referentes a assistência a saúde em suas comunidades.
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Nessa conferência, através da Monção nº 36, foi solicitado que
se reativasse a Coordenação da Mulher Indígena no âmbito da Fundação Nacional do Índio (Funai), considerando a extrema necessidade de
ações específicas e afirmativas para as mulheres indígenas no contexto
das comunidades indígenas, proporcionando visibilidade, autonomia e
um atendimento de qualidade com recurso próprio.
A participação das mulheres no movimento indígena inicialmente foi em apoio às lideranças indígenas em prol das bandeiras de
luta de seu povo, assumindo uma função complementar, mas à medida
que as mulheres indígenas foram se empoderando foram sendo constituídas as associações indígenas de mulheres e incorporadas também as
questões específicas de gênero, a exemplo a Carta das Mulheres reunidas na 1º Conferência Livre de Saúde das Mulheres Indígenas realizada
em Brasília-DF em 24 de abril de 2017, que discutiu propostas debatidas,estratégias para fortalecer a participação das mulheres indígenas no
processo da II Conferência Nacional de Saúde das Mulheres.Dentre as
propostas ressaltamos:
Pré-natal, parto e puerpério
(...) 7. Estabelecer normativa permitindo o parto nas aldeias.
8. Fortalecer a atenção humanizada às mulheres indígenas nos estados e municípios.
9. Fomentar a troca de saberes entre parteiras de diversos povos.
10. Estabelecer normativa regulamentando o trabalho conjunto da
equipe com as parteiras.
11. Criação de um departamento sobre medicinas tradicionais na
SESAI e incentivo da medicina tradicional nos DSEIs. (2017, p.1)
Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e do
Câncer de Colo de Útero 5. Garantir a entrega dos resultados de
exames em tempo hábil para todas as mulheres, garantindo a continuidade do tratamento.
6. Garantir a priorização do atendimento por profissionais mulheres
para realização do exame de Prevenção do Câncer de Colo de
Útero. Os profissionais também devem procurar entender o motivo
da negativa e desenvolver estratégias e vínculo com as mulheres,
para que tenham confiança para fazer o exame.
(...) 9. Garantia de transporte e ajuda de custo para cuidadores tradicionais indígenas dos seus territórios para as unidades de saúde de
referência. (2017, p.2).

Segundo Ortolan Matos (2012)
As mulheres indígenas jamais estiveram totalmente excluídas dos
espaços etnopolíticos nos quais concepções e práticas são definidas
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para lidar com os/as Outros/as (sejam grupos de outras etnias ou
agentes não indígenas em contato) (p. 146).

Lea (1994),ao estudar o gênero feminino na sociedade Mebengokre (Kayapó), traz uma imagem emblemática da mulher Mebengokre Tuíre, que em uma reunião realizada em 1989 em Altamira-PA,
encosta um facão no pescoço do diretor da Eletronorte. Ao comparar
esta imagem com os estudos da antropóloga norte-americana Joan
Bamberger, que de acorda com ela “A localização das mulheres na periferia da aldeia é símbolo de seu papel social apolítico e marginal na
sociedade Kayapó”(p. 86). Lea, ao analisar a condição e espaço político na referida sociedade constata que:
Na sociedade Mebengockre, a relação entre os sexos é assimétrica,
mas não se pode simplesmente rotular as mulheres como subordinadas, oprimidas, ou dominadas, porque uma interpretação totalizante seria simplória e insatisfatória. Dumont refinou o conceito de
hierarquia, definindo-o em termos de englobamento, o que permite
conceber uma esfera ou uma lógica feminina como alternadamente
englobando ou sendo englobada pela esfera ou lógica masculina.
(1994, p.86).

Portanto, Lea contrapõe as observações de Bamberger, em relação ao lugar apolítico das mulheres na sociedade Mebengockre.

Violência de gênero
A questão da violência é citada na IIIª conferência de 1993, no
entanto, não é formulada nenhuma proposta que de fato problematize
o assunto à luz das relações de gênero. Esse tema vem sendo negligenciado nas conferências e nós nos perguntamos por que,já que é um problema real e cotidiano na vida de muitas mulheres indígenas no âmbito
das relações conjugais, familiares e intra-étnicas, como também no âmbito interétnico.Percebemos que esse é um tema tabu, e quando se fala
a respeito dele, na maioria das vezes remete-se as estruturas da cultura,
como foi o caso da proposta “b.9” da IV CNSI, a respeito da violência,
a proposta é que o Estado deixe para a estrutura da cultura a “punição”
do infrator, deixando a vítima totalmente desassistida em seus direitos
como mulher vitima de violência. Segundo Segato (2003):
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O direito das mulheres dos povos indígenas é, portanto, uma área
de dificuldades múltiplas. Depois de iniciado o período de contato
intenso com a sociedade nacional, a mulher indígena padece todos
os problemas e desvantagens da mulher brasileira, mais um: o mandato inapelável e inegociável de lealdade ao povo a que pertence,
pelo caráter vulnerável desse povo. Se elas reclamam seus direitos
baseados na ordem individualista, elas parecem ameaçar a permanência dos direitos coletivos nos quais se assenta o direito comunitário à terra e à divisão do trabalho tradicional na unidade doméstica como base da sobrevivência. Isso torna frágil a sua vontade e
legitimidade na reclamação de direitos individuais, que são, por definição e natureza, “universais”, e cujos pleitos dirigem-se aos foros
de direito estatal e de direito internacional, ultrapassando a jurisprudência tradicional do grupo étnico ( p. 31, 2003).

São questões a serem problematizadas pela sociedade, pelas estruturas jurídicas e, sobretudo, pelo movimento indígena.
A Carta das Mulheres reunidas na 1º Conferência Livre de Saúde das Mulheres Indígenas traz suas posições e propostas a cerca da
violência contra a mulher indígena:
1. Desenvolver estratégias de apoio às associações e coletivos de
mulheres indígenas, que estejam trabalhando a conscientização e
fortalecimento das mulheres, bem como ações de prevenção de situações de violências e conhecimento sobre a Lei Maria da Penha,
quando for o caso.
2. Os DSEIs deverão preparar as EMSI para o trabalho com questões relacionadas às práticas tradicionais e à valorização das culturas indígenas, para que promovam junto as lideranças e sábios indígenas (parteiras, artesãs, pajés, etc) ações coletivas periódicas voltadas a promoção do bem viver nas comunidades.
(...) 5. Garantir que seja realizada a notificação de todos os casos de
violência contra as mulheres para que se conheça a dimensão deste
problema e seja desenvolvidas ações em saúde, tendo em vista que
atualmente se identifica uma subnotificação destes casos.
6. Orientar e capacitar as EMSI para a atenção às mulheres indígenas em situação de violência, considerando as especificidades dos
diferentes povos (p.2, 2017).

Esta carta foi produto de reflexões coletivas das mulheres indígenas, reflete grande parte dos anseios do movimento das mulheres
Indígenas, foi mobilizada pela 2ª Conferencia Nacional de Saúde das
Mulheres, composta por conselheiras e lideranças indígenas indicadas
pelos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, com o objetivo realizar
a Etapa I e II da 1º Conferência Livre de Saúde das Mulheres Indígenas,
que ocorreu no Acampamento Terra Livre em 2017.
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Considerações
A participação das mulheres no movimento indígena inicialmente foi em apoio as lideranças indígenas em prol das bandeiras de
luta de seu povo, assumindo uma função complementar, mas na medida que as mulheres indígenas foram se empoderando, foram sendo
constituídas as associações indígenas de mulheres, e incorporadas também as questões específicas de gênero.
O tema da participação das mulheres indígenas nas instâncias do
Controle Social é uma luta do movimento das mulheres indígenas, que
aparecem com mais força na IVª e na Vª conferências. As reinvidicações não mudam muito, pois o tema “garantir a participação de mulheres indígenas nas instâncias de controle social, isto é, como conselheiras
do Conselho Local nas aldeias e do Conselho Distrital no Distrito Sanitário Especial Indígena”, se repetiram em ambas as conferências, pois
ainda não se tem de forma igualitária essa participação.
A violência de gênero é ainda um tema pouco desenvolvido nas
conferências de saúde indígena. Quando é formalizada uma proposta,
ela não atende as necessidades, principalmente das mulheres indígenas
cujas etnias já estão em um contato intenso com a sociedade nacional.
O Estado deixa para a estrutura da cultura as providencias cabíveis, que às vezes não chega a aplicar as punições culturais, deixando a
vítima totalmente desassistida em seus direitos como mulher vítima de
violência, sem as providências da cultura e nem jurídicas cabíveis, em
grande parte, por estarem as etnias desestruturadas socialmente, devido
a décadas ou séculos de contato intenso. Mas as mulheres indígenas
apesar de todos os problemas a serem enfrentados, estão cada vez mais
se organizando e se articulando no enfrentamento da violência de gênero.
Pudemos observar que as conferências ainda são majoritariamente um espaço masculino nas quais a presença de mulheres, apesar
de ter aumentado na última década, ainda é pequena, e grande parte
das reinvidicações específicas da mulher indígena, ainda não foram vizibilizadas como propostas aprovadas nas conferências.
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A IMPORTÂNCIA DO TEOREMA DE COASE E OS CUSTOS
DE TRANSAÇÃO PARA ENTENDER AS RELAÇÕES DO
DIREITO COM A ECONOMIA NO BRASIL
Luiz Antonio Santos
Introdução
As relações entre direito e economia remontam ao início da
civilização humana. Desde que as relações humanas passaram a ser
guiadas pelos ditames estatais, estes passaram a ser direcionados a guiar
as relações econômicas, com mínima ou com máxima intervenção governamental.
Apesar da evidência dessas relações, o estudo aprofundado de
suas nuances econômicas e jurídicas é historicamente recente, iniciando-se, de maneira seminal, com os movimentos antiabsolutistas franceses, que buscavam a diminuição da intervenção jurídica estatal em
prol da livre produção e circulação de bens.
Séculos depois, o estudo dessas relações pelas ciências econômicas e jurídicas alcançaria um novo patamar, passando a se preocupar
com a lógica mercadológica capitalista que impera no planeta, no ano
de 1960, com a publicação do artigo The problem of social cost, na Journal
of Law and Economics, pelo economista americano Ronald Harry Coase.
Referido texto, revolucionário naquilo que concerne à exposição exemplificada das relações entre direito e economia, tratou dos chamados custos de transação, relacionados aos direitos de propriedade. O autor afirmou que existem ações econômicas que produzem efeitos danosos deletérios a pessoas que não fazem parte dessas relações.
Nesse sentido, expôs a necessidade de se analisar as divergências entre produtos privados e sociais com foco nas deficiências particulares do sistema. Tais custos impactariam as atividades produtivas
em grau dependente da criação e da garantia dos direitos de propriedade.
A partir dessa teorização, passaram a ser percebidas diversas
nuances concernentes às relações entre direito e economia no contexto
das atividades produtivas, para além de questões concorrenciais, financeiras e tributárias, situação que possibilitou o desenvolvimento de várias outras teorizações correlatas.
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O objetivo do presente trabalho foi o de estudar o chamado
Teorema de Coase, formulado pelo economista americano Ronald Harry
Coase, no contexto das relações entre direito e economia no Brasil, especificamente no que concerne aos denominados custos de transação, por
meio de pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo. Na pesquisa, utilizou-se o procedimento dedutivo.
O trabalho foi dividido em quatro partes. Na primeira, foram
tratadas as relações entre os custos de transação e o Teorema de Coase,
o conceito de custos de transação, sua importância e ubiquidade e a
versão simplificada do referido Teorema. A seguir, foram tratadas as
relações entre os custos de transação e o Teorema de Coase, aproximando-o da realidade.
Na sequência, foi estudado o conceito de externalidades e, finalmente, a importância dos teoremas para pensar a relação entre direito, economia e desenvolvimento. Justifica-se o presente trabalho, em
decorrência da necessidade de se trabalhar as relações entre direito e
economia, especialmente a partir dos teoremas econômicos mais estudados.
Por intermédio da pesquisa, foi possível concluir que a utilização do Teorema de Coase no estudo da realidade das relações de produção no Brasil pode ser benéfica para o desenvolvimento econômico
de acordo com os ditames constitucionais relacionados à ordem econômica.
CUSTOS DE TRANSAÇÃO E O TEOREMA DE COASE
Em termos econômicos, é impossível pensar nas atividades
empresariais sem que seja possível estabelecer, com a máxima segurança, a relação entre benefícios e custos financeiros, e isso, não é simplesmente matemática, deve-se observar uma infinidade de fatores.
Investigou que estes fatores podem facilitar a existência de uma
economia eficiente, que estimula a acumulação de capital, pois uma
pessoa em um contexto econômico que se encontre em bom funcionamento pode ter mais recursos e mais incentivos para acumular capital
que, por sua vez, induz maior eficiência (MANKIW, 2015, p. 339).
Dentre esses fatores econômicos se encontram os denominados custos de transação, intimamente relacionados aos direitos de propriedade, cuja teorização inicial se deu a partir da publicação, na Journal of
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Law and Economics, do artigo do economista americano Ronald Harry
Coase, chamado The problem of social cost, no ano de 1960.
No referido trabalho, o autor informa que há ações empresariais que geram efeitos danosos para outras pessoas. A análise acerca das
divergências entre produtos privados e sociais concentra-se nas deficiências particulares do sistema e tende a fomentar a crença de que qualquer medida capaz de remover a deficiência é desejável (COASE, 1960,
p. 1-8).
Esses custos necessariamente produzem impactos sobre as atividades produtivas. O grau desse impacto, no entanto, depende da criação e do reforço dos direitos de propriedade. Assim, faz-se necessário
estudar o conceito de custos de transação, sua importância e a ubiquidade.
O que são os custos de transação, sua importância e ubiquidade
Para entender como e em que grau os custos de transação influenciam os resultados das atividades produtivas, se faz necessário conhecer seu conceito, sua importância e a ubiquidade. De começo, é preciso captar a influência econômica dos direitos de propriedade.
O conceito é ambíguo pois há duas literaturas que reivindicam
simultaneamente o termo para si: uma sobre direitos de propriedade, que
começa com Coase e enfoca o papel que custos desempenham na distribuição de direitos de propriedade, definidos como leis, regras, costumes sociais e organizações que incentivam um comportamento (ALLEN, 2000, p. 893).
Tal literatura colocou em questão conceitos fundamentais
como eficiência e natureza da produção. Apesar de baseada na economia
neoclássica, essa literatura evoluiu para além do modelo neoclássico,
produzindo novos subcampos como direito e economia, nova história econômica e nova economia institucional (ALLEN, 2000, p. 893).
A literatura econômica sobre direitos de propriedade começou
somente em 1960, com a publicação de Coase de O problema do custo
social (ALLEN, 2000, p. 894), fazendo com que o tema seja mais recente do que a maioria dos temas estudados pelas ciências do direito ou
da economia.
Referido trabalho de acordo com Allen, concedeu a elaboração
necessária para uma publicação de 1937 de Coase, unindo várias ideias
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existentes, fornecendo uma agenda de pesquisa sobre direitos de propriedade e possibilitou aos economistas a utilização dos custos de transação, nascendo a abordagem neoclássica (ALLEN, 2000, p. 894).
A definição de direitos de propriedade em relação aos custos
de transação não respeita fronteiras entre firmas, mercados, domicílios
ou outros construtos teóricos. Quando direitos de propriedade são protegidos e mantidos em qualquer contexto, não existem custos de transação (ALLEN, 2000, p. 899).
A distribuição de direitos de propriedade tem um conjunto de
custos de produção e um conjunto de custos de transação. Maximizando-se os ganhos líquidos do comércio de todos os custos, tem-se a
distribuição ótima: trata-se da grande hipótese da economia de custos
de transação sob a abordagem dos direitos de propriedade (ALLEN,
2000, p. 900).
A identificação dos custos de transação, portanto, devem ser
somados aos custos de produção, naturais à atividade econômica.
Ocorre que, da mesma forma como os agentes econômicos buscam desesperadamente reduzir os custos de produção, por intermédio de sua
externalização, também podem procurar fazê-lo em relação aos custos
de transação.
Assim, pior do que esses custos de transação é o risco que a
concorrência produz no plano da incerteza em relação aos resultados.
Em decorrência da elevação dos custos de transação relacionados à incerteza, os agentes econômicos tendem a ser estimulados a eliminá-la
ou reduzi-la (SZTAJN, 2004, p. 72).
Para isso, podem recorrer à cooperação ou à conquista de espaço mediante a eliminação ou a retirada de algum concorrente do mercado. Diferentes técnicas são empregadas pelos agentes econômicos
para exercer domínio sobre a informação e o conhecimento disseminados no ambiente social, que muda rapidamente (SZTAJN, 2004, p. 72).
Para superar tais dificuldades, reduzir riscos e custos inerentes
à produção de bens e serviços destinados a mercados, os agentes optam
por criar uma outra estrutura voltada a facilitar o tráfico negocial, organizada hierarquicamente, dirigida a harmonizar esses interesses diversos e, simultaneamente, diminuir os custos de transação (SZTAJN,
2004, p. 72).
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Essa estrutura empresarial pode funcionar no contexto jurídico, e se relaciona diretamente à criação e à garantia dos direitos de
propriedade, ou, simplesmente, vincula-se à livre iniciativa, guiado pelas regras do livre mercado. Nesta situação, os custos de transação tendem a diminuir.
A versão simplificada do Teorema de Coase
O trabalho seminal de Ronald Coase é calcado em uma diversidade de exemplos e em vários desdobramentos e possibilidades a partir dele. Trata-se, portanto, de uma teorização complexa, estudada e
comentada por diversos cientistas do direito e da economia, situação
que demanda sua reconstrução por meio de uma formulação resumida.
Para melhor compreender o Teorema de Coase, acabou por ser
criada uma simplificação: “Quando as partes podem negociar sem
custo e em vantagem mútua, o resultado final é eficiente, independentemente de como seus direitos de propriedade possam ser especificados” (SOARES, 1999, p. 30)
Esse teorema se tornou relevante para o estudo das externalidades, que são fatos que não estão sob o controle da pessoa que sofre seus
efeitos, de maneira que “[...] os indivíduos penalizados não participam
da decisão de produzir aquele bem”, ou são responsáveis pelos malefícios deles advindos (SOARES, 1999, p. 31).
Desse modo, das externalidades é que resultam os custos de
transação, que diminuem na mesma proporção em que aumentam ou
são fortalecidos ou garantidos os direitos de propriedade. Prejudicam,
portanto, a lucratividade, na medida em que são capazes de aumentar
o custo final dos produtos.
A teoria de economia dos custos de transação, não exclui a
competitividade, pois se enfocada a especificidade dos ativos, pode evocar a competitividade. Ao considerar os custos de transação, em alguns
casos, preserva-se a competitividade, a exemplo da “[...] garantia de
existência de firmas por meio de acordos e contratos” (LIMA, 2009, p.
15).
Há pressupostos comportamentais fundamentais para sua
compreensão: a racionalidade limitada, que implica contratos incompletos que não envolvem todas as informações contidas nas transações; e
o oportunismo de agentes da cadeia, que resultante da ação dos indivíduos
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em busca de seus interesses, inclusive, de forma não oportunista
(LIMA, 2009, p. 15).
Desse modo, garantidos os direitos de propriedade, assegurados baixos custos de transação e possibilitada a transação de direitos,
eliminam-se as externalidades. Trata-se de uma teoria diretamente relacionada ao sistema de produção liberal capitalista que impera na atualidade, devendo ser, desse modo, relacionado à realidade.
Teorema de Coase: Aproximando da Realidade
Uma infinidade de teorizações, sobre direito ou economia, especialmente aquelas surgidas em outros países, podem encontrar pouca
ou nenhuma utilidade no contexto nacional. Desse modo, faz-se necessário realizar a devida filtragem naquilo que concerne a essas teorias,
bem como sua adequação à realidade brasileira.
A abordagem da teoria da Economia dos Custos de Transação considera que sempre há custos de transação em um sistema de preço, bem
como que as firmas não são neutras, pois interferem nos custos de transação. Assim, “[...] o ambiente institucional interfere diretamente na
transferência dos direitos de propriedade, gerando custos” (LIMA,
2009, p. 15).
Essa afirmação é especialmente verdadeira no Brasil, que tem
por forte característica uma estrutura estatal amplamente intervencionista, inclusive, no âmbito econômico, afirmação corroborada pela ampla gama de diplomas legislativos reguladores das atividades empresariais, em vários de seus aspectos.
Ocorre que o conflito social pode ser solucionado por meio da
mudança de comportamento do agente que sofreu o dano, não o contrário. Essa solução decorre da análise da importância da negociação
privada na solução de conflitos que a visão tradicional relegava somente à regulação estatal (SONAGLI; RIBEIRO, 2017, p. 13).
A solução mais eficiente é a que contribui para a redução dos
custos de transação, estimulando a resolução do conflito sem que as
partes precisem se reunir. A existência de custo de transação para compor a solução de acordo com a lei abre margem para a barganha, garantindo a solução do conflito à margem da lei (SONAGLI; RIBEIRO,
2017, p. 13).
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Desse modo, a aplicação do Teorema de Coase à realidade brasileira poderia ao menos auxiliar na conscientização dos Poderes Públicos de que as questões econômicas devem ser resolvidas dentro da
lógica interna do mercado, devendo o Estado atuar de forma mínima,
somente dirigida a garantir direitos e liberdades essenciais.
Externalidades
Diretamente relacionadas à economia dos custos de transação
estão as denominadas externalidades, que representam ganhos ou prejuízos inerentes às atividades empresariais e à sua influência nas vidas das
pessoas alheias ao seu exercício, que podem ocorrer de maneira positiva
ou negativa.
As externalidades, causadas por imperfeições do mercado,
dão-se quando agentes econômicos interagem, gerando, “[...] malefícios ou benefícios aos indivíduos alheios ao processo”. O problema
surge porque quando firmas ou indivíduos consideram apenas benefícios e custos privados, não benefícios e custos sociais (ANDRADE, 2005,
p. 13).
Já o benefício social considera o impacto desse consumo para todos os indivíduos da sociedade, de maneira que pode ser maior ou igual
ao benefício privado: se for igual, há uma externalidade positiva; se for
maior, há uma externalidade negativa, pois “[...] a curva de custo marginal social está acima da curva de custo marginal privado” (ANDRADE, 2005, p. 17).
A diferença entre essas duas curvas para cada nível de produção, “[...] corresponde exatamente ao custo adicional para os indivíduos da sociedade que não produzem ou vendem esse produto”, de
modo que o equilíbrio competitivo é ineficiente, pois o custo marginal
social e o benefício marginal social não são iguais (ANDRADE, 2005,
p. 18).
Uma forma de corrigi-la é pela intervenção do governo, a beneficiar os agentes econômicos que geram externalidades positivas. Se,
com as externalidades, o equilíbrio competitivo pode ser ineficiente, levando à alocação ineficiente de recursos, há, porém, formas de corrigir
tal deficiência, com ou sem a intervenção governamental (ANDRADE,
2005, p. 21).
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A externalidade pode ser considerada como resultado da falta
de definição dos direitos de propriedade. Assim, o equilíbrio competitivo será eficiente se os custos de transação forem baixos e os direitos
de propriedade foram bem definidos. Nesse contexto, a ineficiência gerada pela externalidade desaparece (ANDRADE, 2005, p. 23).
Nas disputas judiciais, os custos de transação podem ser altos,
com gastos com advogados e com o funcionamento do sistema judiciário, dentre outros: “[...] a incerteza quanto ao veredicto final das disputas legais é outro fator que contribui para incrementar os custos de
transação” (ANDRADE, 2005, p. 23).
Mesmo se não houverem custos de transação elevados, freeriders ou informação incompleta, nem sempre o claro estabelecimento
dos direitos de propriedade encerra os problemas com a externalidade,
pois esta resulta da imperfeição dos direitos de propriedade, não de problemas de motivação induzido por esse direito (ANDRADE, 2005, p.
24).
Note-se, portanto, que é justamente aqui que se poderia delinear a intervenção estatal mais efetiva, que pode se dar por intermédio
de incentivos fiscais ou mesmo de sanções premiais, bem como da efetiva punição aos agentes que abusem de seu poderio econômico ou prejudiquem a concorrência.
Mas, se há externalidades positivas para o capital físico e humano, os países que poupam e investem mais, terão melhores funções
de produção. Assim, “[...] maior eficiência na produção pode acarretar
maior acumulação de fatores, ou o inverso”. Ocorre que mensurar as
externalidades de diferentes setores é praticamente impossível (MANKIW, 2015, p. 339).
A política baseada em mensurações imprecisas gera efeitos
quase aleatórios, portanto, piores que a ausência de políticas setoriais. Se
o governo recompensa setores específicos com subsídios e isenções fiscais, as recompensas “[...] teriam mesmas chances de ser baseadas em
articulações políticas ou na magnitude das externalidades” (MANKIW, 2015, p. 345).
Desse modo, a aplicação do Teorema de Coase naquilo que
se relaciona às externalidades demanda uma estrutura mercadológica
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que seja capaz de absorver os impactos financeiros dos custos de transação, eliminando-os dentro da lógica interna do mercado, assim, a intervenção estatal se faz necessária.
Importância dos Teoremas para Pensar a Relação entre Direito, Economia e Desenvolvimento
A aplicação prática do Teorema de Coase demonstra a existência de relações próximas entre direito e economia, especialmente no
que se relaciona aos direitos de propriedade e os contratos firmados entre as empresas, determinando, inclusive, a melhor lógica a ser seguida
na tomada de decisões jurídicas.
Sem os custos de transação, as decisões dos tribunais sobre a
responsabilidade por dano não teriam efeito na alocação de recursos.
Esse enfoque desvia a atenção de outras mudanças, no sistema, que estão associadas às medidas corretivas e recaem sobre mudanças que podem produzir mais danos do que a deficiência original (COASE, 1960,
p. 35).
Se os fatores de produção forem pensados como direitos, é
mais fácil compreender que o direito de fazer alguma coisa resultante
de efeitos danosos e por meio da perda sofrida em decorrência do exercício desse mesmo direito. É desejável que as únicas ações fossem aquelas nas quais o ganho gerado compensasse a perda sofrida. (COASE,
1960, p. 35-36).
Nesse diapasão, o entendimento acerca das influências da economia sobre o direito é capaz de esclarecer vários aspectos de sua aplicação na realidade. Mais do que isso, é necessário enfatizar que o Teorema de Coase representou uma revolução na demonstração das referidas relações.
A análise econômica do direito positivo se relaciona à realidade do mundo, como ele é. Trata-se de um enfoque, simultaneamente,
crítico e normativo, dirigido a aprimorar a realidade. Antes de 1960,
referia-se somente ao Direito Antitruste e, poucas vezes, ao Direito Tributário, Societário e ao serviço público (POSNER, 1998, p. 25).
Após esse período, passou a oferecer informações relevantes
acerca do mercado, permitindo compreender melhor a racionalidade
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econômica e as consequências de práticas monopolísticas, proporcionando um tratamento jurídico mais compatível com a realidade (POSNER, 1998, p. 25).
Então, a análise econômica do direito aumenta a eficiência do
ordenamento jurídico, determinando não uma relação de subordinação
entre uma e outro, mas, sim, de compatibilização, voltada a possibilitar
o desenvolvimento sem, contudo, prejudicar a concretização do dever
estatal de prover justiça social.
Ao estabelecer um direito, a lei precisa considerar os custos de
transação que as partes deverão observar, comparados ao custo da barganha, tornando eficiente a solução legal. A teoria de Coase abriu as
portas para os debates acerca da solução dos problemas sociais, sugerindo uma mudança de paradigma na visão tradicional (SONAGLI;
RIBEIRO, 2017, p. 13).
Por isso, a solução efetiva de conflitos pressupõe a análise de
efeitos marginais e totais gerados pela conduta a ser adotada pelos litigantes para que a solução seja eficiente. A conjugação entre Direito e
Economia revela o desprezo do primeiro por fatores econômicos (SONAGLI; RIBEIRO, 2017, p. 23-24).
A Economia propõe ao Direito a análise dos comandos normativos aproximando as partes à solução eficiente de seus conflitos,
“[...] ponderando a existência dos custos de transação, as diferenças de
informação e o resultado final da medida a ser considerada pela soma
total do benefício social” (SONAGLI; RIBEIRO, 2017, p. 24-26).
A eficiência econômica lança um novo paradigma na construção
do direito, “[...] para que a norma estabeleça uma solução jurídica alocando o direito para o lado de parte que trará o maior proveito econômico”. As teorias convergem para a importância da ação congregada
dos agentes da atividade econômica (SONAGLI; RIBEIRO, 2017, p.
25-27).
A empresa é um agente central na realização da atividade de
produção, já que busca a minoração dos custos de transação e, consequentemente, dos custos de produção, “[...] para que a eficiência no
sistema produtivo seja alcançada, em benefício de todos os atores que
participam das relações econômicas e da coletividade” (SONAGLI; RIBEIRO, 2017, p. 27).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É impossível pensar nas atividades empresariais com segurança, a relação entre benefícios e custos financeiros, que não é simplesmente matemática, pois deve observar vários fatores, dentre os
quais estão os custos de transação, relacionados aos direitos de propriedade,
inicialmente teorizados por Ronald Harry Coase.
Tais custos impactam as atividades produtivas, em um grau
que depende da criação e do reforço dos direitos de propriedade. Os
custos de transação devem ser somados aos custos de produção. Assim
como os agentes econômicos buscam reduzir os custos de produção,
por intermédio de sua externalização, devem fazê-lo em relação aos
custos de transação.
A estrutura empresarial se relaciona à criação e à garantia dos
direitos de propriedade, ou se vincula à livre iniciativa, guiando-se pelas
regras do livre mercado, situação na qual os custos de transação tendem
a diminuir. A teorização feita por Ronald Coase é extremamente complexa, situação que demanda sua reconstrução por meio de uma formula resumida.
Das externalidades resultam custos de transação, que diminuem na mesma proporção em que aumentam e são garantidos os direitos de propriedade. Dessa forma, se forem garantidos os direitos de
propriedade, assegurados os baixos custos de transação e for possibilitada a transação de direitos, seriam suprimidas as externalidades.
Várias teorizações, especialmente as surgidas em outros países,
podem encontrar pouca ou nenhuma utilidade, especialmente no Brasil, fortemente caracterizado por uma estrutura estatal intervencionista,
inclusive no âmbito econômico, corroborada pela ampla gama de diplomas reguladores das atividades empresariais.
A aplicação do Teorema de Coase à realidade brasileira poderia até mesmo auxiliar na conscientização dos Poderes Públicos de que
algumas das questões econômicas deveriam ser resolvidas por meio da
lógica interna do mercado. O Estado, nos termos dessa teorização, deveria atuar minimamente, apenas para garantir direitos e liberdades essenciais.
Relacionadas aos custos de transação estão as externalidades,
que representam ganhos ou prejuízos às atividades empresariais e à sua
influência nas vidas de pessoas alheias ao seu exercício. Neste contexto,
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em caso irregularidades, ou má-fé, seria possível a intervenção estatal
por incentivos fiscais, sanções premiais ou a punição ao abuso de poderio econômico ou prejuízo a concorrência.
A aplicação do Teorema de Coase, no que se relaciona às externalidades, exige estrutura mercadológica capaz de absorver os impactos financeiros dos custos de transação, eliminando-os dentro da lógica interna do mercado. Desse modo, sua aplicação prática demonstra
a existência de relações próximas entre direito e economia.
Essa afirmação é especialmente verdadeira no que se relaciona aos direitos de propriedade e aos contratos entre empresas, determinando a melhor lógica a ser seguida na tomada de decisões jurídicas.
O entendimento acerca das influências da economia sobre o direito
pode esclarecer vários aspectos de sua aplicação na realidade.
Até porque o Teorema de Coase representou uma revolução
na demonstração das referidas relações. A análise econômica do direito
se volta a eficiência do ordenamento jurídico, determinando não uma
relação de compatibilização entre uma e outra, a possibilitar o desenvolvimento, sem prejudicar a concretização do dever estatal de promoção da justiça social.
Desse modo, a utilização do Teorema de Coase para estudar
as relações de produção no Brasil pode beneficiar o desenvolvimento
econômico conforme os ditames constitucionais relacionados à ordem
econômica, concernente aos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e a função social da propriedade e, via de consequência, da empresa.
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A LUTA DAS MULHERES EM BUSCA
DOS DIREITOS IGUAIS E O ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITOS
Luiz Antônio Santos
Salatiel Pizzeli
Fransérgio dos Santos
Introdução
No presente estudo, pretendeu-se analisar a luta das mulheres
em busca dos direitos iguais, observando-se o Estado Democrático de
Direitos, especialmente em sua forma dialética. É conhecido que a
Constituição Federal no seu artigo 5º inciso I, garante no Estado de
Direitos a igualdade entre todos os cidadãos da mesma sociedade, e
isso, coloca, logicamente, as mulheres em igualdade frente aos homens.
Mas, pergunta-se, as mulheres têm usufruído na prática destes
direitos? A sociedade garante esta igualdade entre homens e mulheres?
Como se dá a igualdade e as desigualdades, por exemplo: dentro de
uma empresa, onde um homem e uma mulher têm a mesma capacitação profissional, será que a empresa garante estes direitos iguais? Neste
sentido, será que realmente houve uma evolução dos direitos de igualdade das mulheres frente aos homens, desde que estas começaram a
guerrear na busca destes direitos iguais?
Para se ter uma melhor clareza sobre o assunto, discorreu-se
inicialmente sobre a evolução histórica das mulheres na luta pelos seus
direitos, ou da diminuição máxima das desigualdades, sociais, políticas
e cíveis.
Dessa forma, tentou-se responder como se encontra na atualidade este cenário dos direitos e garantias das mulheres no que tange a
igualdade frente aos direitos e garantias dos homens, na perspectiva do
Estado Democrático de Direitos brasileiro.
Assim, foi analisado os movimentos feministas que apareceram e fizeram muita diferença na conquista da igualdade dos direitos,
diante da sociedade brasileira, frente a tantas desigualdades.
O objetivo deste estudo foi o de identificar e entender como se
deu a luta das mulheres, como e quando iniciou esta busca pela igualdade de direitos, e diminuição das desigualdades, conhecer quais foram
suas conquistas ao longo da história, quando se concretizou, ou se não
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concretizou os direitos na sua totalidade e qual sua relação na identificação da igualdade de gêneros.
O objetivo específico, foi o de conhecer qual o apoio que o Estado Democrático tem dado a estas mulheres, observando-se que é dever do Estado de assegurar que se cumpra os direitos igualitários a todo
ser humano, pois não se trata de mero direitos, mas de direitos Constitucionais, e estabelecidos nos Tratados e Convenções Internacionais.
Assim, entendeu-se necessário a análise histórica das mulheres, que conquistaram seu espaço e com muito sacrifício, desde o Estado ditatorial até o Estado Democrático de direitos. Com isso, foi apresentado as lutas feministas que tanto contribuíram para obtenção destes
direitos Constitucionais, qual seja, o direito a igualdade entre todas as
pessoas.
Também se entendeu importante a comparação entre a luta
dos negros americanos e a luta das mulheres, mais precisamente, analisar os discursos de Martin Luter King “eu tenho um sonho” e o de
Emma Watson proferido na (ONU), e identificar as ideologias de ambas as lutas no que tange as igualdades e diferenças do pensamento,
para compreender o porquê nem todas as pessoas negras ou mulheres
concordavam ou concordam com estes movimentos em buscas dos seus
próprios direitos.
Dessa forma, no presente estudo, pode ser respondido o significado de “feminismo”, “movimento feminista”, bem como o significado de “machismo”, apresentando as lutas feministas que tanto contribuíram para obtenção destes direitos Constitucionais, qual seja, o direito a igualdade de todas as formas.
A luta por igualdade de direitos é um caminho longo e duro, a
cada ano que passa novos direitos surgem vindos de novos anseios devido ao avanço do homem como sociedade. Há um certo tempo, o direito ao voto, foi concedido às mulheres na Arábia saudita, muito
tempo depois da maioria das mulheres que no mundo já o exercia.
Há muitos anos, a mulher necessitava da permissão do marido
para ir e vir, era vista mais como uma propriedade do que como um ser
passível de direitos, um objeto de enfeite ou negociável em arranjos matrimoniais.
A mulher segue, desde os primeiros anos de existência da humanidade, sendo responsável pelas tarefas domésticas, pela educação
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das crianças e pelo gerenciamento da casa, e, portanto, passa a ocupar
menos cargos importantes em empresas. E por falar nisso, no mercado
de trabalho ainda sofrem com salários baixos, assédio e falta de oportunidades.
Tendo estas informações em conta, percebeu-se a relevância do
estudo do caso, a fim de analisar a fundo e saber se a mulher progrediu
na sociedade, pois a valorização da mesma reflete a evolução moral do
ser humano
Nos tempos atuais, muitas mulheres ao redor do mundo continuam na luta em busca do fim da misoginia, a fim de obterem mais
para o gênero feminino.
CONQUISTAS FEMININAS
Evolução histórica
Ao iniciar o presente artigo, importante destacar que muitas
mulheres lutaram para conseguir um lugar de destaque, ou seja, na história, pode-se observar que são mulheres de garra que não ficaram prostradas esperando a vontade do homem para lhe dar o seu espaço, elas
mesmas, em muitas oportunidades agarraram com unhas e dentes o seu
direito.
Conforme Teles (1999, p. 24) existiu uma mulher negra chamada Zeferina, de origem africana, consta que esta guerreira liderou
diversos negros na luta contra capitães-do-mato, quando estes tentavam
invadir o quilombo durante as revoltas dos negros escravos, e mesmo
quando foi capturada por inimigos, continuou sendo líder deles.
Ainda Teles, menciona Maria Quitéria que fugiu de sua casa,
depois vestiu-se de homem e se alistou no Exército para combater as
tropas portuguesas, bem como, outra guerreira, na época da inconfidência Mineira, Barbara Heliodora, incentivou o marido a participar
do movimento e ainda o impediu de entregar seus companheiros (TELES, 1999, p. 24).
São tantas mulheres que se destacaram, mas ficaram esquecidas na história, diante disso, foi importante traçar uma cronologia da
evolução da luta destas mulheres corajosas que tanto incentivaram muitas outras a lutarem por seus direitos, justamente por causa de seus espíritos guerreiros que serviram de exemplos com o passar dos tempos.
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Segundo dados obtidos no Censo do ano de (2010), divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelaram que no
Brasil tem 97.342.162 mulheres e 93.390.532 homens, equivalendo a
95,9 homens para cada cem mulheres, e no ano de 2000, a relação era
de 96,9 homens para cada cem mulheres.
Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, em torno de
52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, somando-se
77.076.395 até fevereiro do ano de 2018. Os números também demonstram que essas mulheres estão em plenas condições de exercer a soberania popular prevista na Constituição Federal de 1988, que define a
possibilidade de votar e se candidatar nas eleições como um valor em
igualdade de condições a todos.
Mas, apesar disso, os dados também mostram que o número
de candidatas mulheres é desproporcional ao número de mulheres politicamente ativas no país, ou seja, aptas a exercerem o direito ao voto
e a serem votadas, o que revela que, mesmo atualmente, a luta tem que
continuar.
Consoante ao portal Em Escola Educação, foi observado dados de uma pesquisa cronológica dos acontecimentos relativos à luta e
conquistas das mulheres ao longo dos anos, que mostra a evolução e a
importância de cada uma delas como inspiração para tantas outras mulheres na busca dos direitos de igualdade entre os gêneros atualmente.
De início é importante ressaltar as datas de cada movimento,
por isso, destaca-se precisamente no ano de 1792: nesta época a mulher
exige o direito ao voto, este fato se deu na Inglaterra, neste ano Mary
Wollstonecraft escreveu “A Vindication of the Rights of Woman”, que defendia a educação para o sexo feminino, para que as meninas pudessem
aproveitar o potencial que tinham (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
Ainda em 1827: foi proclamada no Brasil a lei sobre educação
para mulheres, e por ter sido a primeira lei restringia o acesso às escolas
elementares, e em 1832 a obra “Wollstonecraft”, foi traduzida por Nísia
Floresta sob o título de “Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens”, sendo considerada a primeira feminista no Brasil, e depois
disso, já em 1857, na Cidade de Nova York, aconteceu a história referente as operarias de uma determinada indústria têxtil, que morreram
queimadas por causa de ação da polícia local, fato muito comentado
no mundo acadêmico. Na ocasião estas operarias reivindicaram para
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10 horas a jornada de trabalho, buscaram ter direitos em caso de gravidez, neste caso reivindicaram a licença maternidade. Um certo período
depois, o dia 8 de março foi declarado o “Dia Internacional da Mulher”
em homenagem a elas (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
Em 1862, consta que na Suécia as mulheres conquistaram o
direito ao voto, e pela primeira vez gozaram deste direito. Ainda em
1869, foi criado nos EUA a “Associação Nacional para o Sufrágio das
Mulheres” e em 1879, as mulheres do Brasil conseguiram o direito de
frequentar a escola no ensino superior. Já em 1885 a grande Chiquinha
Gonzaga faz sua estreia como a primeira maestrina brasileira, e em
1887, acontece um evento surpreendente em que a primeira médica brasileira se forma e o nome dela é Rita Lobato Velho, bem como em 1893,
mulheres neozelandesas adquirem o direito ao voto (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
No Brasil, em 1915, instituiu-se um novo regulamento em que
autorizava as mulheres casadas ter seus próprios depósitos bancários na
Caixa Econômica Federal, mas com consentimento dos maridos. E
também, em 1917 liderando um movimento Deolinda Daltro, professora e fundadora do Partido Republicano Feminino., exigiu que as mulheres pudessem ter direitos ao voto, e em 1920 nos Estado Unidos,
acontece o “movimento das sufragistas”, pouco depois no Brasil de
1922 foi fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino
(FBPF), por Bertha Lutz, articuladora feminista. E quem diria, no Japão de 1923 as mulheres conquistaram o direito de participar de academias de artes marciais. E ainda no mesmo ano de 1923 em Lajes no
Estado de (RN) Alzira Soriano de Souza foi eleita prefeita pela primeira
vez que uma mulher se elege em cargo público no Brasil (ESCOLA
EDUCAÇÃO, 2019).
Depois em 1932 com Getúlio Vargas promulga o direito das
mulheres votarem, isso já com o Código Eleitoral Brasileiro, e no
mesmo ano, Maria Lenk seguiu para Los Angeles como a única mulher
da delegação olímpica, um feito para época, e ainda, pode-se observar
que Carlota Pereira Queiróz, foi eleita a primeira deputada do país,
feito este que se deu em 1934 (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
Geraldine Hoff, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu
como a imagem de operária que simbolizou a luta das mulheres,
quando estas assumiram os postos de trabalhos no lugar dos homens
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que foram para a guerra, criando-se o tema chamado de “Yes, we can do
it”, e logo depois em 1945 houve a “Carta das Nações Unidas” reconhecendo internacionalmente a igualdade de direitos entre todas as pessoas.
E a delegação feminina que participou das Olimpíadas de Londres que era composto de 11 mulheres, após 12 anos de hiato se deu em
1948, e em 1949, a grande escritora Simone de Beauvoir publica “O
Segundo Sexo”, que analisou a condição feminina (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
Em 1951, houve aprovação pela “Organização Internacional
do Trabalho”, da igualdade de remuneração entre homens e mulheres,
em caso de desempenharem as mesmas funções, e em 1960, Maria Esther Andion Bueno, havia vencido o torneio “Grand Slam de tênis” por
quatro vezes, e também em 1961, foi criado a primeira pílula anticoncepcional por via oral, considerado uma revolução nos usos e costumes
da época, bem como, em 1962 foi aprovado no Brasil o Estatuto da
Mulher casada, que deu condições da mulher trabalhar fora de casa sem
permissão do marido, além disso, elas conquistaram o direito de guarda
dos filhos em caso de separação (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
Consta ainda, que a primeira mulher a ocupar um cargo como
presidente de uma Nação se deu na Argentina em 1974, foi Maria Estela Martínez de Perón “Isabel Perón”, e logo depois, em 1975, foi declarado o “Ano Internacional da Mulher” e, ainda neste ano de 1975,
realizou-se a 1ª Conferência Mundial sobre a Mulher, criando-se um
plano de ação, e a Eunice Michilles em 1979 tornou-se a primeira senadora do Brasil, nesta época aconteceu a “Convenção para a Eliminação
de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher”, e foi no campeonato sul-americano feminino de judô que se deu este feito, assumido
pela Assembleia Geral, e em seguida, no ano de 1980, apareceu o ditado “Quem ama, não mata”, ocasião em que foi criado o centro de
autodefesa para frear a violência contra a mulher (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
Muito interessante e não menos importante se deu em 1983,
nesta ocasião os Estados de Minas Gerais e São Paulo tornaram-se os
primeiros estados a criarem conselhos de âmbito estadual dando condição feminina para discutir políticas públicas, e ainda, neste mesmo
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tempo, foi instituído pelo Ministério da Saúde, o “Programa de Atenção Integral à saúde da mulher”, e nesta época, Sally Ride tornou-se a
primeira mulher astronauta, bem como, a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher foi criado em 1985 em São Paulo, e
neste ano também foi aprovado o projeto de lei que fundou o “Conselho Nacional dos Direitos da Mulher”, para aumentar a participação
destas na política, na economia e nas atividades culturais (ESCOLA
EDUCAÇÃO, 2019).
No Rio de Janeiro em 1987 foi instituído o primeiro “Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher”, em seguida com a Constituição Brasileira de 1988, aconteceram diversos avanços por meio do chamado
“lobby do batom”, garantindo direitos e deveres iguais perante a lei, e
com a própria Constituição Federal no seu artigo 5º inciso I, deu todas
as garantias igualitárias a mulher, mas estes direitos estão sendo adaptados gradativamente na sociedade. Já em 1993, aconteceu em Viena a
“Conferência Mundial de Direitos Humanos”, que criou a “declaração
sobre a eliminação da violência contra a mulher”, e em 1994, foi eleita
no Estado do Maranhão Roseana Sarney como a primeira mulher a
governar o Maranhão, e quatro anos depois ainda foi reeleita. Também
se verificou que em 1996, houve a inscrição de no mínimo 20% nas
chapas instituído pelo sistema de cotas na Legislação Eleitoral brasileira, e neste mesmo ano, a primeira mulher a ocupar uma vaga na
“Academia Brasileira de Letras” foi Nélida Piñon” (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
Outro dado importante se deu na política do Brasil, em 1998
Benedita da Silva foi a primeira mulher que presidiu a sessão do Congresso Nacional, em 2003, Marina Silva assume o Ministério do Meio
Ambiente, em 2005, Angela Merkel foi eleita a primeira mulher na história a ocupar o cargo de chanceler alemã, e em 2006, foi sancionada a
“Lei Maria da Penha de nº Lei 11.340/06”, e esta Lei trouxe mais proteção as mulheres, pois aumentou o rigor nas punições em crimes contra a mulher. Assim, com a Lei Maria da Penha, os homens podem ser
presos em flagrante ou ter prisão preventiva decretada por qualquer tipo
de violência contra a mulher. Também, em 2010, foi eleita a primeira
mulher a comandar o Brasil chamada de Dilma Rousseff, e em 2015
sanciona-se a “Lei do Feminicídio”, colocando o assassinato de mulheres entre os crimes hediondos (ESCOLA EDUCAÇÃO, 2019).
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De acordo com o portal, (Brasil Cidadania e Justiça, 2014), as
mulheres tiveram muitas conquistas nos últimos 100 anos tanto no Brasil quanto no Mundo, mas a desigualdade ainda impera. Ainda temos
muitas outras heroínas como Joana D’ark queimada viva numa “fogueira”, Maria Quitéria acima citada, Chiquinha da Silva, Margaret
Thatcher, líder da oposição, de 1975 e 1979 no Reino Unido.
E ainda conforme Correia (1999. P. 07-10) “Simone de Beauvoir” (filósofa existencialista e ativista política) esta pensadora, foi
muito importante para os movimentos feministas no Mundo.
Assim, depois de muitas batalhas na busca dos direitos políticos, civis culturais, e sociais, as mulheres ainda estão muito longe da
plena conquista dos direitos igualitários em questão de gênero.
MULHERES E ESTADO
Mulheres e estado ditatorial, e torturas
De acordo com Torres (2011, p. 11) o Estado Ditatorial é
aquele que: “os eleitos não são escolhidos pelo povo, nem respeitam as
leis e há sempre violação dos direitos dos cidadãos”.
No Brasil, na época em que ocorreu o golpe militar de 1964,
instaurou-se no país a ditadura, onde ocorreu a rápida supressão de direitos fundamentais, principalmente das mulheres, nessa oportunidade,
elas foram torturadas, massacradas, especificamente as que participavam de alguma forma, dos movimentos contra o Estado repressivo.
Segundo Teles (2013, p. 56-57) muitas mulheres foram estupradas, e eis aqui um testemunho de uma mulher bancária chamada
Inês Etienne, que era militante na (VPR) “Vanguarda Popular Revolucionária), relata que foi presa em São Paulo em 05 de maio de 1971, ela
relata que:
[...] Fui conduzida para uma casa [...] em Petrópolis [...] O dr. Roberto, um dos mais brutais torturadores, arrastou-me pelo chão, segurando-me pelos cabelos. Depois, tentou me estrangular e só me
largou quando perdi o sentido. Esbofetearam-me e deram-me pancadas na cabeça. [...] Fui várias vezes espancada e levava choques
elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios. [...] Espancaramme no rosto até eu ficar desfigurada, [...] O Márcio invadia minha
cela para “examinar” meus nus e verificar se o “Camarão” havia
praticado sodomia comigo. Este mesmo “Márcio” me obrigou a segurar o seu pênis, enquanto se contorcia obscenamente. Durante
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este período fui estuprada duas vezes pelo “Camarão” e era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e
obscenidades, os mais grosseiros [...].

O texto também demonstra claramente exemplos de como o
fato ocorria contra as pessoas na época. Veja-se que nesta época segundo estes depoimentos as trevas falavam mais alto, era um sistema
de terror, não havia liberdade, nem igualdade, nem direitos e nenhuma
garantia individual e nem coletiva.
Ainda Teles, havia uma guerrilheira do Araguaia chamada
Criméia, que quando esteve presa estava grávida de sete meses e relatou
que:
A violência sexual esteve presente na nudez durante os interrogatórios, nos choques elétricos na barriga e nos seios e nos comentários
dos torturadores sobre as partes do meu corpo: o que gostavam e o
que não gostavam; e todos eram unanimes em achar “terrivelmente
feio” um corpo de mulher grávida (TELES, 2013, p. 37).

Dessa forma, observando-se o exposto nos trechos em questão,
fica totalmente esclarecido que o estado repressivo ditatorial era um período de regressão e trevas principalmente para as mulheres.
Mulheres e Estado Democrático de Direito
A palavra democracia para Torres (1995, p. 10-12) quer dizer
“governo do povo”. “Diz-se que um estado é democrático quando é
exercido com o consentimento de todos nós”. Num estado democrático
os governantes devem garantir o respeito a liberdade e todos os direitos,
portanto, as próprias autoridades políticas estão sujeitas às leis.
Assim, para este pensador, a democracia sempre terá a manifestação e a participação do povo, mediante o voto direto escolhendo
seus governantes que irão representa-los com observância as leis do
País. Desta forma todas as pessoas devem respeitar e obedecer, se querem viver em harmonia na sociedade.
De acordo com Schumpeter (1961, p. 300), no pensamento filosófico do século XVIII, a Democracia:
[...] o método democrático é o arranjo institucional para se chegar a
certas decisões políticas que realizam o bem comum, cabendo ao
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próprio povo decidir, através da eleição de indivíduos que se reúnem para cumprir-lhe a vontade.

Interessante observar que também havia a participação do
povo manifestando suas vontades em escolher seus governantes, pois
existia um bem comum, que era uma espécie de parâmetro que orientava a política de maneira racional.
Segundo Abbgnano (2007, p. 277), a democracia é: “poder do
povo”. E hoje adquiriu uma outra “dimensão que ultrapassa o significado específico de forma de governo (“governo do povo, pelo povo e
para o povo”).
Assim, entende-se a democracia como uma espécie de governo
em que o povo participa tendo o poder e responsabilidade exercida pelo
próprio povo, por meio de representantes, ou seja, este poder é próprio
dos cidadãos, mas que pode ter representantes eleitos.
Bonavides explica que, a Democracia é um sistema superior de
governo, e o Brasil é privilegiado por ter adotado este sistema: “Nenhum povo, porém, sobre a face da terra congrega hoje pressupostos
tão favoráveis ao estabelecimento de uma sólida e próspera ordem democrática quanto o povo brasileiro” [...] (BONAVIDES, 2007, p. 305).
Num estado democrático de direito toda a população deve ser
tratada com igualdade, independentemente de seu gênero, e, em regra,
nenhuma mulher deve ser diminuída ou humilhada apenas por ser mulher, diferente do estado ditatorial.
Aliás, o direito a igualdade das mulheres frente aos homens se
trata de "direitos humanos", de acordo com Teles (2006, p. 577) "o reconhecimento das mulheres como titulares de direitos humanos é uma
conquista histórica".
Nesse sentido, Matos diz que o processo do empoderamento
das mulheres é apontado como indispensável e essencial para elevar e
promover a estrutura democrática:
As relações sociais, assim como e também o almejado desenvolvimento necessita estar inseridos e pautados no pleno reconhecimento
de nossa diversidade societária, constituída e num padrão de representação, englobando as mulheres e outros excluídos na vida política brasileira (MATOS, 2011, p. 210).
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Ademais, os principais avanços no que concerne a direitos femininos se deram em âmbito de estado democrático de direito.
Além do mais, destaca Dahl (2001) no seu artigo “Sobre a Democracia”, que na Democracia, todos devem ter os mesmos direitos,
igualdade de votos, igualdade de tratamento, de pensamento, pois todos os participantes devem entender e conhecer o pensamento uns dos
outros, e sempre deverá ter a participação de todos os adultos.
FEMINISMO E MACHISMO
Feminismo
Difícil explicar de forma sucinta o significado do movimento
feminista, tendo em vista suas inúmeras vertentes, mas, para Garcia
(2015, p. 53) feminismo é “lutar pelo reconhecimento de direitos e
oportunidades para as mulheres e, com isso, igualdade a todos seres
humanos”. Então feminismo é lutar para diminuir as desigualdades entre homens e mulheres, e fazer que se cumpra o que diz os tratados e
convenções internacionais e a Constituição Federal no seu artigo 5 inciso I. E no Tratado de Costa Rica no seu artigo 1º diz que o Estado
tem obrigação de garantir todos estes direitos. Assim feminismo é igualdade, e o fim da dominação masculina.
Para esta pensadora a palavra “feminismo” foi deturpada durante décadas, e ainda é deturpada pela sociedade nos tempos atuais,
trazendo sentido degenerativo o que manipula fazendo com que as pessoas não conheçam o real significado da palavra em tese.
Garcia (2015, p. 74-93) intitula o feminismo como seguimento
político filosófico, bem como, trata-se de um movimento social. Importante ressaltar que para este termo “feminismo ou feminista” existem
outras vertentes deste movimento, mas basicamente feminismo se trata
de liberdade em busca de igualdade.
Então, para Garcia feminismo é:
“A tomada de consciência das mulheres como coletivo humano, da
opressão, dominação e exploração de que foram e são objeto por
parte do coletivo de homens no seio do patriarcado sob suas diferentes fases históricas, que as move em busca de liberdade de deu
sexo e de todas as transformações da sociedade que sejam necessárias para este fim, como “um movimento social, é como um motor
que vai transformando as relações entre homens e mulheres e seu
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impacto é sentido em todas as áreas do conhecimento. “Feminismo
é uma lanterna que mostra as sombras de todas as grandes ideias
gestadas e desenvolvidas sem a participação das mulheres e muitas
vezes a custa delas mesmas”. (GARCIA 2015, p. 74-93)

Devido a estas outras vertentes, fica meio confuso explicar de
forma sucinta o significado do movimento feminista, mas, de acordo
com Teles o feminismo é:
“O feminismo é uma filosofia universal que considera a existência
de uma opressão específica a todas as mulheres. Hoje, o feminismo
formula o conceito de libertação que prescinde da “igualdade” para
afirmar a diferença — compreendida não como desigualdade ou
complementaridade, mas como ascensão histórica da própria identidade feminina. Dessa forma, o feminismo tem também um caráter
humanista: busca a libertação das mulheres e dos homens, pois estes
têm sido vítimas do mito do macho, que os coloca como falsos depositários do supremo poder, força e inteligência”. (TELES 2017,
p. 223),

Machismo
O Machismo:
[...] constitui, portanto, um sistema de representações-dominação
que utiliza o argumento do sexo, mistificando assim as relações entre os homens e as mulheres, reduzindo-os a seres hierarquizados,
divididos em polos dominantes e dominados que se confirmam mutuamente numa situação de objetos (DRUMONT, 1980, p. 82).

Desta forma, o feminismo busca combater a conduta machista
da dominação.
Vale lembrar aqui que existem muitas mulheres que são contra
os dogmas feministas, por inúmeros motivos, sejam eles doutrinários,
religiosos ou por permanecerem presas ao sistema patriarcal socialmente aceitável.
Nesse norte, a preocupação em entorno das relações de gênero
fortifica a afirmação de que a igualdade de condições entre homens e
mulheres é fundamental para cada sociedade. A partir disso, nas Nações Unidas, foi patrocinada a Convenção para a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), considerada
como Convenção dos Direitos das Mulheres, levando em consideração
a especificidade da realidade biológica, social, política e jurídica da mulher (SILVA, 2015, p. 3).
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Figura 8 – Marcha em prol de Direitos Femininos

Fonte: Silva e Londero (2015)
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Figura 9 – Marcha em favor dos Direitos Femininos

Fonte: Silva e Londero (2015)

Figura 10 – Marcha em prol de Direitos Femininos

Fonte: Silva e Londero (2015)
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Figura 11 – Marcha em busca dos Direitos Femininos

Fonte: Silva e Londero (2015)
Figura 12 – We Can Do It! de J. Howard Miller, 1943.

Fonte: Silva e Londero (2015)
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“We Can Do It!” foi um cartaz idealizado para ser propaganda
de guerra nos EUA.
Que foi criada por J. Howard Miller para a fábrica “Westinghouse Electric Corporation”, e tinha o objetivo de incentivar as mulheres
americanas trabalhadoras durante a Segunda Guerra Mundial a trabalhar fora de suas casas.
Figura 13 – Mulheres trabalhando na construção de um porta-aviões.
Fotografia: Margaret Bourke.

Fonte: Silva e Londero (2015)

Onu Mulheres
A ONU mulheres, é um dos braços da Organização das Nações Unidas, tem por objetivo, defender os direitos humanos das mulheres, e, faz isso por meio de parcerias com órgãos governamentais,
empresas, universidades, entre outros. Dentre suas principais ações estão:
Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw, 1979): considerada a carta de direitos
humanos das mulheres, com força de lei no marco legal brasileiro.
Declaração e Programa de Ação da 2ª Conferência Internacional de
Direitos Humanos (Viena, 1993): destacada pelo reconhecimento
dos direitos humanos das mulheres e meninas como parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais.
Declaração e Plano de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994): importante pela definição do conceito de saúde reprodutiva, incluindo metas de redução
de morte materna e infantil.
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Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção Belém do Pará, 1994): determina a violência contra as mulheres como violação de direitos humanos e manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens.
Declaração e Plataforma de Ação de Pequim (1995): define o conceito de gênero para a agenda internacional e representa um consenso dos Estados-Membros da ONU com um compromisso mínimo com os direitos humanos das mulheres. Declaração e Plano
de Ação de Durban (2001): instrumento internacional voltado ao
enfrentamento ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e intolerâncias correlatas. Declaração dos Povos Indígenas (2007): documento sobre os direitos dos povos originários, com reconhecimento à diversidade étnica e à riqueza das civilizações e culturas
indígenas (ONU MULHERES, 2019, p. 1).

Discurso de Emma Watson na ONU
O discurso de Emma Watson teve como tema "ele para ela", e
o intuito justamente era o de chamar a atenção dos homens que a desigualdade de gênero poderá ser combatida no dia em que estes se unirem
a causa das mulheres, pois para Emma, os homens também tem esta
responsabilidade.
Emma, está dizendo que a luta por igualdade se trata de um
direito e um dever tanto de homens quanto de mulheres, porque todos
devem ser iguais. Emma está chamando os homens para a luta contra
as desigualdades de gênero. O problema que se nem todas as mulheres
aderem a esta luta feminista, como poderia o homem com espirito machista, numa sociedade totalmente machista e patriarcal, abrir mão de
sua dominação masculina para aderir a uma causa que pensam não ser
deles?
Discurso de Martin Luter King
Por sua vez, Martin Luter King disse em seu discurso de liberdade e igualdade: "eu tenho um sonho" que os brancos e negros, crianças, adultos se sentarão na mesma mesa, andarão juntos, sem se preocuparem com sua cor ou raça.
O discurso de Martin Luter King, também era um apelo para
que as pessoas tanto brancas como negras pudessem se unirem sem distinção de cor ou raça, e quem sabe, estarem na mesma condição, lutando pela mesma causa dos negros na liberdade e igualdade de direitos.
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O movimento era dos negros e não dos brancos, e mesmo assim muitos negros não se importavam com a causa deles, assim, seria
impossível homens brancos lutarem por uma causa que acreditavam
não ser deles, e as diferenças sempre será difícil, para não dizer impossível, pois o racismo sempre estará incutido na sociedade preconceituosa e racista.
Comparações entres os discursos
Ambos os discursos tiveram o mesmo sentido ideológico na
busca de liberdade e igualdade entre todos os seres humanos na sociedade.
Enquanto Emma Watyson chama os homens a responsabilidade para que estes possam aderir à causa das mulheres na luta contra
as desigualdades de gênero, Martin Luter King, por sua vez, faz algo
semelhante, embora dissesse ter um sonho, de que um dia veria homens
brancos e negros juntos em igualdade, sem se importar com as diferenças da cor da pele, mas para Martin, isso era apenas um sonho, e ele
tinha consciência da impossibilidade disso acontecer, enquanto que
para Emma Watson deve ser realidade, pois ela acredita que os homens
também tem a responsabilidade de querer acabar com as desigualdades
entre “eles e elas”, por isso, Emma intima os homens a se juntarem na
causa pela igualdade de gênero, pois acredita ela ser essa luta não apenas das mulheres, mas dos homens também.
Considerações Finais
Diante de todo o exposto, pode-se concluir, por tanto, que feminismo é a luta política das mulheres em busca da igualdade de gênero
e contra as desigualdade e opressão masculina e a sociedade machista.
Entendeu-se que o Machismo é a dominação do homem sobre a mulher. É o homem com ideia superior, querendo diminuir a mulher, desrespeitando seus valores.
Que o Estado Democrático de Diretos tem facilitado para as
mulheres a conquistas de seus direitos, pois o Estado Ditatorial é um
governo perverso, e os direitos e garantias fundamentais não existem.
Diante do quadro histórico de lutas enfrentadas pelas mulheres
durante sua trajetória na sociedade desde os primórdios, percebeu-se
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através deste artigo, inúmeras evoluções que, mesmo ainda insuficientes para atingir patamares de igualdade entre os gêneros, foram de
imensa importância para os direitos que se possuí hoje.
Antigamente a mulher era considerada apenas um ser inferior
ao homem, ideia reforçada principalmente pela atuação da igreja ao
repetir doutrinas de que a mulher deve obedecer e ser submissa ao homem. A sociedade evoluiu bastante nos últimos tempos, o que fez com
que as mulheres deixassem de viver apenas para servir ao homem, dar
à luz e cuidar da casa, mas é notório que elas assumiram de vez seu
lugar na sociedade, em que sempre fizeram parte.
A participação da mulher no estado democrático de direito brasileiro vem crescendo pouco a pouco, e todos os anos, nesta etapa crescente, veem-se cada vez mais mulheres nos cargos de direção, gerenciando seus próprios negócios, inclusive em cargos políticos.
Observou-se, que a busca pela igualdade é contínua, pois ainda
existem déficits de gêneros gigantescos, mas, em âmbito eleitoral, por
exemplo, é notório a atuação da mulher, porque estas estão cada dia
mais ocupando espaço de decisão nos governos, e isso, tem evoluído a
cada novo período de eleições.
As lutas femininas contra o machismo e a sociedade patriarcal
também progridem aos poucos, a divergência de pensamentos entre as
várias vertentes de feminismo atrapalha um pouco o andar da carruagem, mas ainda assim, observa-se que todas as vertentes são úteis para
despertar em outras mulheres que, mesmo não gostando do feminismo,
são contempladas por ele, pois a luta de poucas beneficia outras tantas.
Somos todos membros de uma mesma espécie, e, portanto, é
justo que as mulheres tenham garantido todos os direitos sociais, sexuais, políticos, econômicos, trabalhistas e humanos ora concedidos ao
homem.
Em todo canto, tanto no Brasil ou fora, sempre se viu os direitos das mulheres sendo usurpados em prol dos direitos dos homens,
mas isso vem mudando a algum tempo, pois a partir do momento em
que as mulheres se revoltaram para darem um basta nesta gritante diferença, assim, estão conseguindo um pequeno espaço na sociedade, e as
conquistas vão aparecendo, mas ainda não alcançaram a igualdade de
fato, pois a sociedade tem incutido o pensamento machista.
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E ainda assim, mesmo com várias conquistas, o que mais se vê
nos últimos dias, é que as mulheres ainda continuam sendo assassinadas, violentadas, abusadas, humilhadas.
Assim, reconhecer as mulheres com direitos iguais aos dos homens, é um dever da sociedade, e do Estado o de assegurar que se cumpra estes direitos, pois não se trata de mero direitos, mas de direitos fato
e Constitucionais estabelecidos também nos Tratados e Convenções Internacionais.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA
Márcia Cristina de Souza Dias Rodrigues
INTRODUÇÃO
O presente artigo científico tem por tema de estudo observar
como é a Gestão Democrática em uma escola do Município de Igarassu. O referente estudo monográfico tem o objetivo de investigar
como é a Gestão Democrática na escola em estudo, e como na realidade essa gestão acontece, pois sabemos que Gestão Democrática é
uma forma de gerir a instituição de maneira que possibilite a participação, transparência e democracia, acompanhando os seus princípios básicos como: Descentralização, participação e transparência no âmbito
de trabalho.
Este tema foi selecionado a partir de algumas reflexões e discussões realizadas ao longo do curso de Especialização em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica de modo muito especial e construtivo,
onde favoreceu o crescimento e a amplitude de novos saberes.
Muito se tem falado da Gestão Democrática da educação na
atualidade, sendo esta inclusive implantada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) DE 1996, em seu artigo 3º como um dos princípios da Educação Nacional. Parece não haver dúvidas de que o conjunto de esforços de professores, pessoal técnico, pedagógico e administrativo, alunos, pais, funcionários na participação coletiva é fundamental para o bom funcionamento da Escola e para a realização do seu
principal objetivo social: garantia de acesso ao ensino de qualidade a
toda população que a frequenta.
Desta forma é indispensável dizer que para que isso ocorra, é
de fundamental importância que todos que fazem parte deste processo
estejam interligados com o mesmo ideal visando sempre uma escola de
qualidade e que realmente exerça em sua prática, uma gestão verdadeiramente democrática.
O primeiro capítulo vem relatando A Gestão Escolar, ponto
primordial onde deve ser bem trabalhado de forma transparente e satisfatória.
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O segundo capítulo vem relatando sobre Modelos de Organização, pois sabemos que existem várias formas de se organizar uma
instituição, seja ela empresa, escolar ou órgão público.
No terceiro capítulo relatamos sobre a Gestão como Denominação para Organização Escolar e Gestão Democrática, e em seguida
no quarto capítulo discutimos os procedimentos metodológicos da pesquisa.
Partindo dessa hipótese, podemos constatar que a gestão da escola em estudo exerce uma prática democrática a favor da educação
plena para todos os discentes.
Este tema foi escolhido com muito carinho, pois durante a minha vida acadêmica, sempre tive a curiosidade de descobrir como realmente se exerce a Gestão Democrática nas escolas públicas.
Desta maneira, pude contribuir de forma significativa trazendo
à tona a realidade de uma escola verdadeiramente democrática nas suas
funções, sendo assim, foi comprovado, que a descentralização, a transparência e o trabalho em equipe são o braço forte para que se desenvolva um trabalho democrático.
Gestão Escolar
O conceito de gestão escolar, relativamente recente é de extrema importância para que atenda as atuais exigências da vida social:
formar cidadãos e oferecer ainda, a possibilidade de apreensão de competências e habilidades necessárias e facilitadoras da inserção social.
O trabalho escolar deve ser exercido como um trabalho coletivo, realizado a partir da participação coletiva onde envolva todo o
corpo doscente e comunidade escolar
O desenvolvimento positivo de uma boa gestão, depende do
trabalho participativo, tendo principalmente no meio o exercício de
energias positivas e dinâmicas das relações interpessoais que ocorrem
no contexto da organização escolar.
A participação do gestor escolar, no sentido pleno, favorece o
crescimento tendo um empenho eficaz em sua função em busca de uma
escola de qualidade onde apresente um elevado espirito de integração
com a comunidade escolar, afim de construir uma gestão verdadeiramente democrática e participativa tornando o processo de ensinoaprendiz mais ativo, dinâmico e construtivo.
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Uma boa gestão escolar é um compromisso importantíssimo
que se deve ter com a formação ampla e construtiva de todos os docentes que fazem parte da instituição, pois o mesmo desempenha um papel
de liderar todos de forma bastante significativa para desempenhar suas
funções com eficácia e qualidade.
Segundo Paro:
O gestor escolar hoje, além de reconhecer que necessita ter um comportamento com as novas visões, novas teorias para ser posta em
prática, deve ser realmente democrática, participativo, dinâmico e
comprometido, estando sempre voltado para exercer sua função
como gestor democrático. (2008, p.)

Na visão de Demo:
Precisamos de gestores educacionais, que busquem nas mais novas
teorias em que todos podem aprender.. por que cada um vai fundar/criar a sua própria teoria. É importante e que o aluno aprenda,
mas prazerosamente. (1997, p. 24)

É preciso inovar, para que se adquira êxito, e preciso reconhecer que todos tem capacidade de aprender a construir e desconstruir
. A aprendizagem significativa e aquela onde se aprende com prazer,
satisfação, onde o, mas importante é a construção coletiva e participativa de todo o corpo discente e decente da escola. DEMO,1996 afirma
que:
É importante que qualquer projeto de educação esteja pautado
numa concepção de educação para a maioria com competência e
desejo de êxito. É importante ressaltar que para o projeto mister
perceber que : “será falso permanecer na qualidade, ou superar
dicotomicamente a face formal da politica. Não se restringe a transmissão de conhecimentos. Não pode basear-se em didáticas movidas a aulas copias / copiar.

Como podemos ver, também é papel do gestor organizar e
principalmente direcionar junto ao coordenador para que professores
não aplique sua prática de forma inadequada e sim, ajude o seu aluno
na construção, autônoma do conhecimento, nas aulas reprodutivas
onde envolva projetos pedagógicos que vise a cidadania plena, a formação de sujeito ético, critico , criativo e humano, capaz de ajudar na
construção do seu próximo.
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Segundo MEZEMO, “toda escola precisa desenvolver um sistema de observação que si permita perceber as mudanças no ambiente e usar sua capacidade de compreensão o significado das mudanças, e atuar sobre elas p/o seu sucesso” (1994 p.54)
É preciso mudar as práticas antigas, que são desenvolvidas
dentro das instituições escolares. O gestor como líder, deve aplicar e
incentivar para que todos trabalharem com o sistema de observações
em prol de detectar problemas para que haja transformações positivas
e construtivas com práticas inovadoras, visando sempre o crescimento
do aluno entre o ensino-aprendizagem num sentido mais amplo. Uma
gestão escolar comprometida é a chave para que se tenha um ambiente
harmonioso, e com visão para um ensino de qualidade.
Para realizar uma boa gestão na escola, é preciso de todo um
conjunto de funcionários lutando em prol de um mesmo objetivo, focando um ensino de qualidade, onde dê oportunidade para que o discente possa construir o seu próprio conhecimento de forma significativa de acordo com a sua realidade, sendo assim, e fundamental que
se tenha uma gestão escolar somatória, participativa, pautada em novas concepções e novos métodos educativos que lute pelo crescimento
da escola como um todo.
Afirma (BORGES, 2008, P.83)
A função do gestor envolve atividades de mobilização e de coordenação. Dirigir uma escola implica colocar em ação os elementos do
processo organização (planejamento, organização, avaliação0 de
forma integrada e articulada. Assim o gestor escolar é a figura que
deve possuir a liderança, no clima de organização da escola que
pressupões a liberdade de decidir no processo educativo e não nos
gabinetes burocráticos.

Como se relata, a função do gestor é de grande responsabilidade, pois o mesmo deve desempenhar bem de forma eficaz obtendo
resultados significativo, de modo que venha ajudar a escola a avançar
em todas essas questões já citadas. A gestão escolar é bastante ampla, a
mesma deve se responsabilizar principalmente em exercer bem dentro
da escola, a gestão pedagógica, a gestão de recursos humanos e também
a gestão administrativa em prol de fazer um bom trabalho envolva todos que fazem parte da instituição. Afirma Paro que:

278

O gestor escolar tem de se conscientizar de que ele sozinho,
não pode administrar todos os problemas da escola. O caminho é descentralizar, isto é, o compartilhamento de responsabilidade com alunos, pais, professores e funcionários. (2008, p 130)
Seguindo desta forma a perspectiva é que seja bastante positiva, pois quando se trabalha com a participação de todos, tudo fica
mais fácil. Segundo (LIBÂNEO,
O diretor não pode ater-se apenas as questões administrativas.
Como dirigente, cabe-lhe ter uma visão de conjunto e uma atenção
que apreenda a escola em seus aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais. (2005, p 33)

Para que tudo isto aconteça, é necessário desempenhar sua função não apenas para o seu trabalho, e sim para o trabalho
de todos, onde todos possam participar da construção de uma escola
dinâmica participativa e mais humana.
A escola é entendida como um ser vivo, que precisa de cuidados
especiais para se tornar ativa, e progredir; ela é dinâmica e viva, por
tanto busca a interação social e a organização do ensino (LUK, op.
ct)
A escola nos transmite vida, esperança, alegria, pois ela realmente
tem vida e nos oferece o espaço do saber para que possamos desenvolver todas as nossas habilidades. Luck (2011.p 96). também
afirma que:
A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação,
objetiva a organização objetiva promove à mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para
garantir o avanço dos processos sócio educativos dos estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a torna-los capazes de enfrentar
adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento. Por efetiva, entende-se, pois a realização sócia econômica e cultural, mediante a dinamização da
competência humana, sinergicamente organizada.

Para que se tenha uma boa gestão é primordial que se tenha
organização para que realmente se possa garantir o avanço dos discentes nas aprendizagens, num sentido mais amplo de modo que,
venha a fortalecer, estimular e inovar a melhoria do processo educacional e da realização de seus sonhos. WERNEC (2002, 79) afirma que
“alunos tem sonhos em comum serão parceiros por longo tempo!” Para
o mencionado autor “a escola existe de seus princípios necessidade, de
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seus principal integrante ; o aluno; ele é o foco de todas as ações que
devem ser voltadas para o sucesso escolar. (WERNEC, 2002, 79)
É necessário que o gestor deixe sempre sua marca de parceira,
participação e de deveres cumprido, pois dessa forma o mesmo terá sua
imagem na escola e na comunidade de uma pessoa que busca o crescimento, o desenvolvimento da escola como um todo exercendo bem a
sua prática. A prática tem mostrado que o diretor é fundamental para a
organização coletiva de tudo que venha beneficiar a escola. (HENGEMUHLE, 2004, p 191).
Como podemos verificar, a construção coletiva apresenta resultados positivos, pois através dela todo as pessoa passaram a trabalhar juntos em prol de realizar o objetivo almejado, onde já verificado,
venha a beneficiar os discentes e todo que fazem parte da escola. O
trabalho do gestor de dinamizar toda a equipe e de suma importância,
pois um gestor comprometido e que veste a camisa da escola faz tudo
isso e muito mais. O mesmo deve incentivar sua equipe, trabalhar com
a participação de todos e ouvir sugestões.
Gestão como denominação para organização escolar
Os modelos de organização arcaicos, tradicionais, burocráticos e autoritários nortearam as administrações brasileiras, principalmente a escolar. Porém nos anos 80 o próprio termo administração
passa a ser questionado e em seu lugar surge o termo gestão. Nesta pesquisa científica discutiremos a este termo no âmbito de educação e da
escola.
A palavra gestão é definida como o “ato de gerir, administrar
“,definido como governar, ordenar, reger os fatores seja empresarial ou
institucional (escolar) para obter bons resultados.
De acordo com esta definição, podemos constatar que o modelo de gestão refere-se a forma como cada empresa organiza e planeja
suas atividades seja ela empresarial ou institucional ( escolar). Através
das definições exercidas, pode-se aplicar as normas que se habitam nas
mesmas como regras de comportamento, todos os procedimentos de
trabalho, valores , visão e missão a serem cumpridas. Desta forma podemos concluir que a gestão é um conjunto de valores atrelado a tecnologia, ou seja, um conjunto de conhecimentos sistematizados que visa
unir as técnicas ao procedimento de trabalho.
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Afirma Lück 2009, p 13)
Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional
acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento
das questões desta área. Em linhas gerais, é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida
das pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento de seu
trabalho. O conceito de gestão está associado ao fortalecimento da
democratização do processo pedagógico, á participação responsável
de todos nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um
compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais
efetivos e significativos. (2009, p.13 ).

Como podemos constatar nas confirmações de Heloísa Luck
sobre o conceito de gestão e de como fazer uma boa gestão, nada impede que se trabalhe dessa forma descentralizadora e participativa,
aonde venha a envolver a todos de forma clara e consciente em relação
a todos os seus atos, pois é exercendo uma gestão participativa e coletiva na sociedade em que fazemos parte, é que iremos obter vários gestores realizando trabalhos que façam a diferença, e que ajudem no crescimento da instituição como um todo, e principalmente no desenvolvimento do ensino e sua evolução. A gestão, quando democrática envolve todas essas características citadas, pois a mesma tem o objetivo
de delegar as atividades necessárias para cada um de forma prazerosa,
harmoniosa e com bastante desempenho e dedicação no seu âmbito de
trabalho, sendo assim, certamente bons resultados serão adquiridos em
todos os sentidos, aonde envolva um conjunto de conhecimentos como,
valores etc.
Libâneo também tem sua concepção sobre a gestão escolar, e
não deixa de exaltar os valores, crenças e principalmente o modo de
agir de do indivíduo e sua subjetividade, pois são elementos essenciais
para ajudar na compreensão das instituições como um todo.
Segundo o autor supracitado:
A cultura é um conjunto de conhecimentos, valores crenças, costumes, modo de agir e de se comportar adquiridos pelos seres humanos como membros de uma sociedade. Esse conjunto constitui o
contexto simbólico que nos rodeia e vai formando nosso modo de
pensar e de agir, isso é, nossa subjetividade. As práticas culturais em
que estamos inseridos manifestam-se em nossos comportamentos,
no significado que damos ás coisas, em nosso modo de agir, em nossos valores. Em outras palavras, o modo que nos comportamos está
assentados em nossa crença, valores, significado, modo de pensar e
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de agir que vamos construindo ao longo da vida, tanto em nossa
família, o lugar em que nascemos e crescemos como no mundo de
vivência que foi dando contorno a nosso modo de ser e naquilo que
fomos aprendendo em nossa formação escolar ( LIBÂNEO, 2001,
p. 319)

É muito importante termos a consciência que Democracia não é
algo que se impõe ou algo que se pode dizer acabado, mas algo que
se busca em prol de um mundo mais igualitário e justo para todo,
onde realmente exista a liberdade de expressão, o respeito mútuo
etc.
Modelos De Organização
Existem várias formas de se organizar uma instituição, seja
empresa, escola, órgão público, etc.
Sendo a gestão democrática um modelo de se organizar uma
escola, neste capítulo vamos fazer uma exposição sobre o que aprendemos, sobre o estudo, sobre os modelos de organização.
Existem vários modelos de organização. Um dos mais preponderante que ainda vemos nos dias atuais é o modelo mecânico, autocrático, onde o que importa é está sempre em primeiro lugar. Dentro
das diversas empresas são os resultados, ou seja, os lucros. Nesta visão,
as pessoas precisavam ser aplicadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e movidas para alcançarem o resultado que dela se esperam.
Segundo Lucena(1999,p,24).
As empresas já incorporaram em sua filosofia empresarial os princípios, valores, as políticas e estratégias adequadas para atuarem em
um ambiente em constante mutação. Para isso,certamente elas devem ser inovadoras e flexíveis, estando aberta as mudanças qualitativas e quantitativas da sociedade, da economia, do mercado e do
seu público interno. É necessário ter cada vez mais uma visão do
futuro e não um olhar em resultados e medidas passadas (1999,
p.24).

Para que realmente aconteça a mudança dentro das empresas
é preciso que todos trabalhem inovado seus métodos utilizando a flexibilidade como ponto primordial, pois para que se obtenha bons resultados, é necessário estabelecer metas e exercer um trabalho onde envolva
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todos esses pontos positivos de forma que desenvolva o crescimento de
todos como um todo.
A organização é uma entidade social por que é organizada por
pessoas.
É dirigida para objetivos por que é desenhada para atingir metas, resultados. É deliberadamente estruturada por que o trabalho é dividido e seu desempenho é atribuído aos membros da organização.
Segundo Chiavenato “a palavra organização significa qualquer empreendimento humano moldado intencionalmente para
atingir determinados objetivos. Essa definição é aplicada a todos os
tipos de organização, seja ela lucrativa ou não(2000 ,p 112).
É de suma importância que se tenha uma boa organização em qualquer
área de trabalho, pois a mesma refere-se ao ato de organizar e de estruturar.
Organização formal e informal
Temos a organização formal que é a organização planejada ou
a organização que é definida pela direção e comunicação de todos por
meio dos manuais de organização.
Esta nos lembra do modelo tradicional, burocrático, onde nada
pode mudar, e sim só continuar aplicando o que está pronto e acabado.
Em seguida a organização não informal:
Forma-se a partir das relações de amizade (ou de antagonismo) é
surgimento de grupos informais que não aparece no organograma, ou
em qualquer outro documento formal. Segundo Chiavenato “organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os
órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer as relações entre
eles e as atribuições entre de cada um.” (2000, p. 202).
Para obter uma organização é preciso que se tenha uma boa estrutura, e que seja eficiente, pois todas as organizações buscam o mesmo
objetivo, que é atingir resultados específicos com eficiência e segurança.
As organizações constituem a forma dominante de instituição da moderna sociedade: É a manifestação de uma sociedade altamente especializada e interdependente, que se caracteriza por um crescimento padrão de vida. As organizações permitem o envolvimento de enumeras
pessoas, onde buscam organizar e estruturar todas as suas metas a serem seguidas.
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Tipos de organização
Na concepção de Chiavenato (2000), existem alguns tipos de
organização como:
Tipo Linear: A organização do tipo Linear constitui a forma
estrutural mais simples e antiga, pois tem sua origem na organização
dos antigos exércitos. As formas mais antigas de organização possuem
em comum o princípio da autoridade linear, também chamado princípio escolar que estabelece a hierarquia da autoridade absoluta do superior sobre seus subordinados, típicos das organizações militares. O
nome da organização linear significa que existem linhas diretas e únicas
de autoridades e responsabilidades, daí o seu formato piramidal, onde
cada gerente recebe e transmite tudo que se passa na sua área de competência, pois as linhas de comunicação são rigidamente estabelecidas.
Organização Funcional é um tipo de estrutura organizacional
que aplica o princípio funcional ou princípio da especialização das funções. Muitas organizações da antiguidade utilizavam o princípio funcional para a diferenciação de atividades ou funções. Este tipo de organização nada tem de linear, hierarquia ou de comando. Nenhum superior
tem autoridade total sobre os seus subordinados, mas autoridade parcial e relativa decorrente da sua especialidade. É de forma estrutural
baseada na especialização e na supervisão funcional.
Organização Linha-Staff: O tipo de organização Linha-Staff, é
o resultado da combinação dos tipos de organização Linear e Funcional, a mesma busca incrementar as vantagens desses dois tipos de organização e reduzir as suas desvantagens. Alguns autores o denominam
organização do tipo hierárquico-consultivo. Na organização LinhaStaff, há características do tipo linear e do tipo funcional reunida para
proporcionarem um tipo organizacional mais completo e complexo. É
o tipo de organização mais utilizado. Suas origens remonta a antiguidade.
Trazendo tudo isso para a realidade escolar, podemos observar
que não é tudo diferente, pois muitas escolas trabalham com o modelo
de organização Linear, onde só o gestor é o todo poderoso é só as suas
opiniões prevalecem.
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Sabemos que é de fundamental importância que para que se
exerça uma gestão democrática de modo que todos participem no processo de decisão, o mesmo deve contribuir a favor de todos dando suas
opiniões e ouvindo as dos outros, praticando em fim um trabalho coletivo e descentralizado.
Podemos constatar que a muito tempo atrás, o modelo de organização e gestão era totalmente voltado para nenhum tipo de afinidade informal ou afinidade humana. O modelo de gestão era um modelo geral para todos, a administração seja em empresas ou em escolas,
hoje já podemos ver uma organização que emerge espontaneidade atrelado a humanidade e responsabilidade e naturalidade entre as pessoas
que ocupam posições nas instituições.
O modelo de gestão atual, é aquele que favorece e valoriza sugestões dando ênfase a tudo que faz farte de uma gestão verdadeiramente descentralizada, onde todos participam de forma construtiva e
democrática em prol de um mesmo objetivo, sendo assim, certamente
todos que fazem parte da instituição terá resultados favoráveis e bastante significativo. Uma gestão de qualidade exige responsabilidade e
segurança em todas as tomadas de decisões, pois cabe ao gestor administrar e delegar todas as atividades para cada funcionário da instituição, de forma que venha a orientar e incentivar a todos a construírem
juntos um bom trabalho.
A Gestão Democrática
A Gestão Democrática não é uma coisa nova, ou seja, que surgiu recentemente. É algo que vem cruzando muitas batalhas ao longo
dos anos, batalhas esta, que vem crescendo a cada dia desde as ultimas
duas décadas na constituição federal de 1988 em seu artigo 206 e também na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96.
Desde duas décadas, muito se tem falado da Gestão Democrática no ensino público que mesmo tendo sido estabelecida na Constituição Federal de 1998 em seu artigo 206, inciso 6, e na Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional n 9394/96, em seu artigo 3 Inciso 8,
mesmo assim não foi suficiente para que as normas corretas tenham
sido implantadas com seriedade e compromisso em todas as escolas,
pois uma gestão verdadeiramente democrática trabalha de forma coletiva e descentralizada. Infelizmente, ainda existem muitas escolas que
285

exercem a gestão centralizadora, autocrática e burocrática, onde só as
opiniões do gestor prevalecem.
Para que uma Gestão Democrática aconteça de forma significativa,
é necessário que haja mudanças, e que as pessoas aceitem essa transformação em busca de uma construção coletiva onde todos possam
participar e opinar por propostas construtivas no âmbito escolar,
sem tantas burocratizações. ( BASTOS, 2005, p.101)

Não há Educação. Democratização possível ou Gestão Democrática da Educação ao lado de estruturas administrativas burocratizadas e pequenas mudanças numa certa direção ofereça a possibilidade
de operar a grande mudança. Ela poderá acontecer de um esforço contínuo, solidário, paciente. (2003,p.26).
Sabe-se que se é através de uma grande participação coletiva,
ou seja, onde todos possam participar vestindo a camisa desta escola
que será possível atingir e conseguir uma transformação. Através da
luta cotidiana e no intuito de transformar poderá acontecer verdadeiramente a democracia escolar.
Os profissionais da educação, os alunos e comunidade consciente
da necessidade do projeto da educação podem constituir “núcleo de
pressão” e exigir do gestor compromisso com a participação de todos na construção de uma escola democrática. (BASTOS,2005,
p170).

É de fundamental importância a gestão escolar, participar das
decisões, dar sugestões que possam contribuir a favor do crescimento
de todos. Sabe-se que a gestão democrática não pode se limitar apenas
a eleição de diretores, e sim em um grande conjunto de deveres a serem
cumpridos com seriedade, más a cima de tudo com a participação coletiva da escola, comunidade, funcionários, pais e alunos.
Gracioe Aguiar (Bastos (Org.),2005) Afirma que:
A Gestão Democrática introduz na escola movimentos importantes
como: Participação de alunos, funcionários, professores, pais e comunidade: desconstruções nas relações hierarquizadas de poder e
dominação: rupturas com os processos de exclusão de grupos nas
decisões sobre os rumos da escola. (2005.p37)
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A escola não deve excluir a comunidade, pois estão a serviço
da mesma. Todos têm o direito de participar em busca do objetivo primordial que é ter uma escola de qualidade e democrática, possibilitando ao discente o exercício da cidadania. É a população usuária que
mantém o Estado com os seus impostos e é precisamente a ela que a
escola Estadual deve servir, procurando agir de acordo com os seus interesses. (PARO, 2005, p.57).
Compreende-se também que as opiniões e sugestões da comunidade devem ser escutadas e respeitadas, prevalecendo-se claro a da
maioria. Más que a comunidade se sinta acolhida e respeitada em um
espaço referente ao ambiente escolar.
A democracia não é apenas uma teoria de interesse pessoal que dá
as pessoas permissão para tentar realizar suas próprias metas e expensas dos outros. O bem comum é uma característica central da
democracia. Por esse motivo, as comunidades de alunos das escolas
democráticas são marcadas pela ênfase na cooperação, e não na
competência. (APPLE; BEANE,1997, p.22).

Neste contexto toda a comunidade escolar não deve deixar de
sonhar e lutar por uma escola melhor, mais digna e que tenha mais
qualidade para oferecer a toda a população estudantil, pois a democracia não é apenas uma teoria de interesse pessoal, e sim, coletiva ao bem
comum, onde refere-se ao progresso para todos de uma forma construtiva e significativa.
Para que a Gestão Democrática possa verdadeiramente acontecer nas escolas, é preciso que haja uma grande mudança da burocratização rotineira para a participação coletiva onde envolve o social superando os velhos princípios autocráticos.
Conforme FERREIRA (2000, p167).
A Gestão Democrática da educação é hoje, um valor já consagrado
no Brasil, no mundo, embora ainda não totalmente compreendido
e incorporado á prática global e á prática educacional brasileira e
mundial. É indubitável sua importância como um recurso de participação humana e de formação para a cidadania. É indubitável sua
necessidade para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É indubitável sua importância como fonte de humanização.
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Entre tanto a luta não é fácil, ainda tem muito que se fazer para
que as pessoas acreditem e confiem no seu poder. É preciso que haja a
iniciativa.
O que não se pode é tornar os determinantes estruturais como desculpas para não se fazer nada, esperando-se que a sociedade se transforme para depois transformar a escola. Sem a transformação na
prática das pessoas não há sociedade que se transforme de maneira
consciente e duradora. É aí, na prática escolar cotidiana que precisam ser enfrentados os determinantes mais imediatos do autoritarismo enquanto manifestação, num espaço restrito, dos determinante estruturais mais amplo da sociedade.(PARA,200,p.19).

Sendo assim, é necessário que haja mudanças de todos que fazem parte da escola. Suas práticas e formas de aplicá-las devem primeiro se transformar, só assim consequentemente haverá uma transformação completa, consciente e duradoura beneficiando a todos de forma
construtiva e significativa exercendo uma gestão verdadeiramente democrática e participativa. A gestão não é uma coisa que acontece do
dia para a noite. Tal processo pode gerar nas pessoas a ansiedade em
querer que as mudanças aconteçam rapidamente (FORTUNA
2002.p.204.).
Nada que venha ter uma historia eficaz com início, meio e fim,
coisa bem planejada acontece do dia para a noite, pois com uma gestão
que está sempre visando o crescimento e que trabalhe de forma correta,
eficaz e lutando incansavelmente pelo seu espaço, não iria ser diferente,
pois as mudanças acontecem na medida que as coisas vão acontecendo,
sem muita rapidez, e sim com muita confiança e certeza de que ali está
sendo realizado um bom trabalho democrático.
Observando assim, a presença de uma insatisfação constante com
os processos de democratização, especialmente na realidade escolar
levando a hipótese de que os sujeitos decepcionaram-se com a democracia, por que espera dela um resultado, em fato acabado, uma
conclusão. No entanto mesmo insatisfeito e aparentemente de
forma contraditória, continuaram lutando por ela (in:BASTOS(ORG),2005,P.111).

A democracia ainda está longe de ser um fato acabado, pois
estamos envolvidos em uma grande esfera de pessoa que infelizmente
tem a mente muito atrasada e que precisam enxerga com os olhos para
o futuro, e não apenas para o resultado imediato. Hoje, minha certeza
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e outra – digo “certeza” por que precisamos de certeza para pensar e
agir. Hoje eu creio que é na luta cotidiana, no dia-a-dia, mudando passo
a passo que a qualidade eficaz irá aparecer. ((GADOTTI 2000, p. 114).
De fato, é no dia a dia que as mudanças acontecem numa ação consciente como
assegura Gadotti. (2000). Só o tempo pode nos mostrar os melhores resultados, ou seja, as melhores respostas para tudo que queremos.
Início da gestão democrática
Muito se tem falado até os dias atuais de gestão democrática no ensino público, que mesmo tendo colocado na constituição
federal de 1998 em seu artigo 2006, inciso 6, na lei 9394/98 em seu
Artigo 3º Inciso VIII , mesmo assim não foi suficiente para que todas
as escolas pudessem e quisessem implantar as normas com seriedade,
compromisso e responsabilidade com tudo isso, a democracia é fato
que vem ocorrendo cada vez mais em muitos aspectos no nosso pais,
pois sabemos que a anos atrás vivíamos em uma severa ditadura e hoje
vivemos em um regime democrático onde podemos dar e ouvir sugestões e tendo direito de escolha, não podemos negar que ainda precisamos lutar muito e até mesmo travar batalhas para garantir os direitos a cidadania e a outras coisas. Que um grande ponto de apoio a ser
trabalhado tudo isso e que podemos ter o conhecimento sobre tudo que
nos é de direito e a escola. Lá pedimos trabalhar o exercício de uma
convivência democrática, o respeito mútuo, e a viabilização não só da
produção de conhecimento como também de atitudes e responsabilidade neste mundo onde deve ser participativo, criativos e atuante na
sociedade.
Falar em uma gestão democrática nos lembra sempre
de autônoma, participação, dinamismo, cooperativada integração, e
principalmente descentralização. Padilha (1988) e Dourado (2000), defendem a eleição de diretores de escola e a constituição de conselho
escolares como formas mais democráticas de gestão.
A democratização não está só ligada a eleições de gestores, a
democracia nas unidades escolares deve ser vista e exercida de uma
forma mais ampla, envolvendo também as politicas educacionais.
Infelizmente o que podemos ver em muita gestão escolar é o
autoritarismo, a burocratização, a gestão centralizadora e hierarquizada contribuindo para o fracasso nas escolas. Para que realmente se
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tenha uma Gestão Democrática é preciso que o gestor aja como líder,
que aceite mudanças e valorize as transformações em busca de uma
construção coletiva e participativa onde todos, escola, comunidade pais
alunos e funcionários possam realizar trabalhos em prol do mesmo objetivo.
Tudo isso nos mostra que para a Gestão Democrática aconteça
nas escolas é preciso que haja a irradiação de tudo que foi citado e inicie
verdadeiramente o trabalho coletivo e participativo.
Dentro do nosso estado com o objetivo de transforma-lo
em um estado democrático. Assumimos o desafio de transformar
um estado participativo, por meio de mecanismos democráticos de
controle público sobre as ações do governo. [...] Um estado que socialize o poder, que seja transparente e controlado pela sociedade
civil, que caminhe em sentido oposto ao do neoliberalismo e promova a mais ampla inclusão social. (DUSTRA, 2001 p. 15-16)

É muito importante que arregacemos as mangas para lutar por
um estado participativo que tenha uma visão democrática e que possa
promover a inclusão na sociedade. Toda gestão que se diz democrática
deve ter exercício de descentralização e da socialização dos trabalhos.
Dentro de uma escola participativa temos que ter uma gestão
participativa e democrática.
Entretanto, é essencial ressaltar que a função social da escola
vai além da transmissão de conhecimentos e técnicas. Ela precisa viabilizar a aquisição de valores solidários e democráticos que conduzam
as necessidades da maioria e não projetos de interesses privados, como
nos que prevalecem nos modelos sociais vigentes. E, além disso, nunca
perder o horizonte de que todos têm direito a cultura e a escola como
espaço de desenvolvimento do ser humano, por sua vez, precisa possibilitar o acesso a todo o acervo cultural produzido pela humanidade.
Pensar em uma escola democrática implica pensar em alunos que
são sujeitos dos processo educacional. Uma escola democrática precisa ultrapassar os discursos e ter efetivamente hábitos democráticos. A participação na tomada de decisões e as relações entre aqueles que integram a comunidade escolar necessariamente precisam
superar hierarquias. Uma educação para a democracia não pode
concretizar-se apenas em atos esporádicos de exercícios de voto em
determinadas decisões ; ela precisa fazer parte da vida das pessoas.
A formação para a democracia pressupõe ações efetivamente democráticas no cotidiano da escola. (Valdelaine, 2009, p52).
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Como podemos ver, para que se exerça a democracia, gestão
educacional é preciso que não perca o horizonte do que se almeja, é
preciso que te clareza dos direitos e deveres de todos e principalmente
ter o reconhecimento que a escola e quem tem o acesso primordial para
o desenvolvimento do ser para torna-lo um cidadão crítico e atuante na
sociedade.
Segundo Benevindes.(2001,p162)
Se a verdadeira democracia caracteriza-se dentre outras coisas, pela
participação ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não
apenas como “ titulares de direito”, mas também como “ criadores
de novos direitos” e é preciso que a capacidades culturais exigidas
para exercer essas atribuições justificando-se por tanto, a necessidade de a escola pública cuidar de modo planejado e não apenas
difuso, de uma autêntica formação do democrata.

Para que haja democracia, é necessário que haja a participação
coletiva em prol da luta pelos seus direitos e o exercício de uma democracia quebrando paradigmas onde as pessoas acreditem que é na escola que podemos encontrar a transformação para uma sociedade mais
justa e consciente de seus direitos e deveres.
Afirma Luck(2011,p41).
A gestão democrática ocorre na medida em que as práticas escolares
sejam orientadas por filosofia, valores, princípios e ideias consistentes, presentes na mente e no coração das pessoas, determinando o
seu modo de ser e de fazer. É com esta forma de visão que devemos
olhar para a gestão democrática. Sendo assim exercida, nada impedirá que reaplique um novo exercício dentro das escolas. Essa forma
de gestão, proporciona aos discentes adquiriram o conhecimento
como um todo, não só dá parte pedagógica mas também dos princípios e valores Importantíssimo para formação de sua vida .

Afirma Luck(2011.53)
Percebe-se o espaço do sistema de ensino no sentido de desenvolver
o conceito de democratização dentro de “algumas” escolas. Este
conceito dever ser desenvolvido dentro não só de algumas escolas
mais de todas as escolas, pois um trabalho democrático fortalece,
inova, e contribui para o crescimento no âmbito do sistema de ensino. Uma gestão verdadeiramente democrática trabalha de forma

291

descentralizadora, refletindo sempre a sua prática dentro da organização e exercendo de forma significativa sua autonomia na gestão
escolar.

Afirma COSTA (1997), Vera Lucia (1997), A gestão democrática deve ser participativa estabelecendo sempre um conjunto de ideias
coletivas.
É só dessa forma, que podemos vê o crescimento que iremos
vencer o autoritarismo hierarquizado. É trabalhando com a perspectiva
de dar o melhor aos discentes que iremos ver a transformação acontecer
e a gestão democrática florescer no âmbito escolar.
A expressão gestão escolar em substituição a administração escolar,
não é apenas uma questão semântica. Ela representa uma mudança
radical de postura, um novo enfoque de organização, um novo paradigma de encaminhamento das questões escolares, ancorado nos
princípios de participação, de autonomia, de autocontrole e de responsabilidade. (ANDRADE, 2004, p 17).

Depois de um extenso período do regime militar, estamos reaprendendo a praticar a democracia, coisa que deve ser praticado sempre
em todos os espaços vigentes na nossa sociedade. Sendo assim, a gestão
escolar democrática faz parte dessa história , pois o espaço escolar favorece o exercício da cidadania.
Gadotti Afirma que há duas razões que justificam a implantação de um processo de gestão democrática.
A primeira razão é que as escolas devem formar para a cidadania e
a segunda é que a gestão democrática consiste no fato de que a gestão Democrática pode melhorar o que é específico da escola: O ensino. (GADOTTI, 2001, p46)

Podemos verificar que muitos autores estão fortalecendo a gestão Democrática, pois é só a partir dela que podemos ver a transformação. Para que se tenha uma gestão democrática é preciso unir-se a todo
o corpo da escola e trabalhar dando ênfase ao conselho Escolar, conselho de classe, grêmio estudantil, a participação de pais e mestres entre
outros, que estão envolvidos na contribuição de uma gestão verdadeiramente democrática.
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Dentro de uma gestão democrática, as atividades são descentralizadas, trabalha-se com a participação de todos em prol de um único
objetivo.
Afirma Luck(2011.p62).
A descentralização é importante destacar, constitui-se em uma das
evidências de mudanças de paradigma, pela qual se reconhece como
legítima necessária e importante, a consideração e a participação em
acordo com princípios democráticos.

O gestor escola, não deve trabalhar sozinho, o mesmo deve
distribuir atividades a cada funcionário da escola, ou seja, ter o exercício de um trabalho coletivo e participativo sendo assim, democrático.
Para que se aconteça um trabalho democrático dentro da escola, o gestor deve trabalhar aliando-se a um membro muito importante
que é o conselho escolar. O mesmo é um colegiado com membros que
deve gerir coletivamente a escola, com objetivo de solucionar os problemas.
Democracia não é apenas uma idéia e sim um ideal a atingir, mas é
um modo concreto de vida, um processo de experiência que vai enriquecendo o próprio processo, o qual desta forma, avança (DEWEY,apud NEUTELING,1984,p87)

A democracia não só valoriza e enriquece todo o processo,
como também ajuda positivamente no processo de ensino e aprendizagem dos discentes nesta instituição.
A escola Democrática, valoriza a diversidade de sua comunidade, tentando trazer para perto sem considerá-la um problema.
Para realizar uma gestão Democracia é preciso gerir de forma
ampla e acolhedora valorizando os diferentes tipos de culturas.
De acordo com Mantoan (2003), no Brasil começou a ser possível escolas democráticas a partir de 1996 com lei de diretrizes e bases
da educação nacional que possibilitou Mudanças, pois cada escola tem
autonomia para escolher sua maneira de trabalhar.
Vivenciando hoje o paradigma da inclusão, as escolas passam
a ter possibilidade de se tornar uma escola democrática onde valoriza
e respeita as diferenças lutando por uma escola digna e de qualidade
que louve a diversidade humana. E de fundamental importância que
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cada escola tenha a liberdade democrática de escolher como deve trabalhar, pois sendo assim, o trabalho torna-se mais criativo, dinâmico e
sem tantas cobranças burocráticas.
Segundo Martina (2002)
Descentralização, democratização da escola, construção da autonomia, participação são facetas múltiplas da gestão democrática, diretamente associadas entre si e que tem a ver com as estruturas e expressões do poder na escola.

Tudo isso, e de suma importância para se realizar uma gestão
escolar verdadeiramente democrática, pois esses tópicos citados e
muito mais, são indispensáveis na construção de uma escola onde trabalhe os conceitos democráticos de acordo com a realidade de vida de
cada um, e claros, respeitando opiniões e valores. Cabe destacar também que democratizar e a conquista de poder por quem não tem (GHANEM, 1998, 98).
Muito cuidado se deve ter nesta conquista de poder, pois o gestor deve usar esse poder com autonomia e não com autoridade, coisas
que são bem diferentes mais as vezes confunde. Um gestor democrático
aplica todo o seu poder incentivando, participando dos projetos, ouvindo sugestões, descentralizando de forma justa todas as atividades
escolares, conquistando a comunidade, pais e alunos e professores de
forma que venha ajudar no crescimento dos alunos e da escola como
um todo. Mudanças profundas são essenciais para que as escolas públicas passem a ser administrada sem centralismo e autoritarismo. (Freire,
1992).
Essas mudanças precisam acontecer, pois infelizmente muitas
escolas ainda trabalham desta forma utilizando o centralismo e o autoritarismo como fonte de poder. A Gestão Democrática é o foco primordial para erradicar com todo esse sistema autocrático, pois é com o
exercício democrático sendo praticado dentro das escolas que iremos
vencer e ver a transformação acontecer.
A Gestão Democrática é uma prática política pedagógica e administrativa, onde o Gestor através da articulação entre os seguimentos
escolar modifica relações de poder transformando-a em ação coletiva
sendo então participativa. É preciso avançar nos princípios da gestão
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democrática como a descentralização, participação e transparência.
FREIRE, 1996.
Esses princípios citados por Paulo Freire são fundamentais
para que se possa desenvolver uma gestão democrática dentro das escolas, com o objetivo primordial de ajudar não só o bom funcionamento da escola como principalmente focar um ensino de qualidade. A
descentralização é de suma importância, pois todas as atividades escolares devem ser através da gestão descentralizada, ou seja, distribuída a
todo o corpo escolar suas atividades, onde todos possam participar coletivamente realizando um trabalho de qualidade e contribuindo na
construção da melhoria da escola com transparência, onde seja visível
a elaboração de tudo e de toda tomada de decisão da escola junto ao
conselho de classe, conselho escolar, professores, funcionários, pais,
alunos e comunidade.
Afirma Libâneo, 2004, p 37) que,
As atitudes, os conhecimentos e os desenvolvimentos de habilidades
na formação do Gestor da Educação são elementos cruciais para o
funcionamento da educação escolar. Tudo isso ressalta a importância e necessidade de um maior aprofundamento por parte da comunidade escolar no que se refere a organização da gestão do trabalho
pedagógico na escola pública frente aos princípios da gestão democrática.

Com essa visão, totalmente em busca da melhoria das escolas
públicas e do aperfeiçoamento das habilidades que na formação do
Gestor dentro da escola deve exercer, será primordial para que se tenha
juntado com a comunidade e todo o corpo da escola, uma gestão de
qualidade e com o foco que vise a prática dos projetos educativos e coletivos.
A Gestão Democrática é o meio pelo qual iremos obter o sucesso
em relação a muitas coisas, principalmente no aprendizado dos discentes. Através dela muitas práticas exercidas já estão mudando, ou seja,
estão sendo aplicadas de uma forma descentralizadora e compartilhadas, de forma que todos possam se envolver na construção e realização
das atividades planejadas. Infelizmente ainda encontramos escolas que
seguem assa linha, trabalhando de uma forma autoritária, autocrática,
onde as ordens do “gestor” são logo obedecidas, tendo o mesmo visto
como dono da verdade e o todo poderoso.
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Segundo Padilha (2001, p.30.)
Mudar as relações de trabalho, esse é o principal objetivo de uma
Gestão Democrática, para que essa meta seja atingida , precisamos
redefinir o conceito de educação através de um planejamento pedagógico consistente voltado ao aprendizado do aluno.

O aprendizado do aluno, é o foco primordial que se deve atingir. Para que isso aconteça com mais eficiência e naturalidade, é preciso
realmente como foi citado, mudar as relações de trabalho vivenciando
verdadeiramente no meio, uma Gestão Democrática através da participação, coletividade e da transparência.
A Gestão Democrática tem se tornado um dos motivos mais
frequentes de debates na área da educação. Para que se tenha uma Gestão Democrática é preciso que tenhamos consciência de que esta gestão
deve ser um espaço amplo onde favoreça as concretizações das práticas
democráticas e formação da cidadania.
Se a verdadeira democracia caracteriza-se entre outras, pela participação ativa dos cidadãos na vida pública, considerado não apenas
como “titulares de direito” mas também como” criadores de novos
direitos” é preciso que a educação se preocupe com doar-lhes da s
capacidades culturais exigida para exercerem essas atribuições, justificando-se por tanto a necessidade de a escola pública cuidar de
forma planejada e não apenas difusa, de uma autentica formação do
democrática. (PARO, 2000,p.78.).

A visão que se tinha antes de como se dirigir uma escola, já não
é a mesma de hoje. Antes o autoritarismo estava sempre em primeiro
lugar, hoje esse paradigma é totalmente criticado, pois nos dias atuais,
passa-se a existir um novo modelo de como se gerir uma escola e com
um novo perfil de dirigente onde o mesmo possibilita a criação de” novos direitos “ para todo o corpo da escola, de uma forma planejada onde
todos possam participar desse planejamento visando oferecer além de
tudo, um ensino digno e de qualidade .Afirma, Gadotti (1994) a Gestão
Democrática é condicionante da qualidade.
Tendo uma Gestão Democrática, certamente obteremos qualidade em tudo que faz parte da escola, dando um foco primordial no
ensino aprendizagem do aluno.
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Necessitamos pensar em uma escola mais democrática, baseada em
relação que respeitem a diversidade e a pluralidade de pensamento,
de sentimentos, de conduta e do corpo de seus membros. Estou falando de uma escola que propicie um ambiente cooperativo pautado
em princípios de auto regulações pessoas e coletiva. (ARAÚJO,
2001.p.11).

Como se refere o autor, realmente estamos precisando com urgência desse tipo de escola, pois nossos alunos necessitam de um ambiente onde seja valorizado e respeitado a igualdade, diversidade, pluralidade de pensamentos e outros mais. E fundamental que se busquem práticas inovadoras e concretizar-se dentro das escolas, tendo uma visão
construtiva e criativa de forma que atenda a todos de forma geral onde
todos possam participar na construção permanente de um ambiente
transparente em suas tomadas de decisões e autênticos em suas novas
construções para a melhoria da escola.
Como a gestão democrática se desenvolve na escola
Muito se têm falado de como é, e de como se deve ser o seu
desenvolvimento na escola. Muitas instituições exercem a Gestão Democrática de forma muito prazerosa e transparente em suas tomadas
de decisões, onde todos ficam cientes de todos os novos passos propostos na instituição, com o objetivo primordial de melhorar a cada dia o
ensino aprendizagem e de proporcionar um espaço construtivo, afetivo
onde respeite as opiniões uma dos outros. Para que se realize uma boa
Gestão, é primordial que se tenha uma visão democrática, visão esta
que exerça a transparência, a coletividade, a participação coletiva de
todos que fazem parte da instituição.
A gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas
em específicos, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para a implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas, compromissado com os princípios da democracia
e com métodos que organizem e criem condições para um ambiente
educacional favorável.
Para que ocorra um trabalho eficaz dentro do âmbito escolar,
é preciso que se tenha ação de equipe, ou seja, que todos trabalhem em
prol de um mesmo objetivo afirma (MORIN,1989).
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É de suma importância o trabalho em equipe, pois o mesmo
possibilita o crescimento da escola como um todo.
Procedimentos Metodalógicos Da Pesquisa.
Pesquisa de campo
Pesquisa de Campo é aquela que busca fontes primárias, no
mundo dos conhecimentos não provocado nem controlado pelo pesquisador, que se caracteriza por desenrolar-se em ambiente natural.
Trata-se de um procedimento baseado na observação direta do objeto
estudado no meio que lhe é próprio, geralmente sem a interferência do
pesquisador, ou sem que esta interferência modifique substancialmente
ao acontecimento. Distingue-se da pesquisa experimental e da pesquisa
in vitro.
Tendo como base o projeto de pesquisa elaborado com o objetivo de investigar como é a Gestão democrática em uma escola do município de Igarassu. A referente pesquisa e de campo descritiva, onde
envolve uma análise qualitativa através de um estudo de caso.
Análise qualitativa dos dados
A análise qualitativa é a descrição dos dados obtidos através
de instrumentos de coleta de dados, tais como: entrevista observações,
descrições e relatos. Consiste em buscar a compreensão particular daquilo em que está investigando, não se preocupando com generalizações, princípios e leis.
Para Martins e Bicudo (1989):Uma pesquisa qualitativa nada
mais é do que uma análise qualitativa. Assim sendo, este termo será
utilizado nesta obra como uma das formas utilizadas para descrever os
resultados e não como um tipo particular de pesquisa.
É notável a função deste tipo de análise, onde verdadeiramente
tem a função de descrever os resultados coletados de uma pesquisa.
Estudo de caso
Há uma série de problemas que podem ser evocados quanto ao
planejamento ou desenvolvimento do estudo de caso. Podemos dizer
que o estudo de caso “qualitativo” ou “naturalismo” encerra um grande
potencial para conhecer e compreender melhor os problemas da escola.
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Ao retratar o cotidiano escolar em toda a sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos para uma melhor compreensão do
papel da escola e suas relações com outras instituições da sociedade.
O lócus da pesquisa
A pesquisa foi realizada em uma escola do município de Igarassu, localizada na rua vinte e sete de setembro s/n. Sua estrutura física tem a seguinte distribuição: cinco salas de aula, dois banheiros para
os alunos, um para professor, um pátio recreativo, uma sala de vídeo,
uma cozinha e uma secretaria.
Funciona em dois turnos, onde comporta em média trezentos
alunos nas séries iniciais da educação infantil. Os alunos são de origem
pobre, tendo uma estrutura de origem familiar centralizada na economia informal (biscates) e são assistidos pela bolsa família federal, com
uma renda familiar inferior a um salário mínimo.
A unidade de ensino possui como apoio pedagógico uma TV,
um Vídeo, um cantinho para leitura e um acervo de mais ou menos
duzentos livros paradidáticos, um computador com impressora e um
som.
Os sujeitos da pesquisa
O corpo docente desta instituição é formado por treze professores entre efetivos e contratado, uma secretária, três auxiliares administrativos, uma merendeira, duas serventes, uma coordenadora pedagógica e uma gestora.
Instrumentos da pesquisa
Foi utilizada a observação e um questionário com perguntas abertas e
fechadas
Considerações Finais
O desenvolvimento do referente estudo consistiu em um esforço e dedicação diária de intensa pesquisa dando ênfase a grandes
teóricos da educação com o objetivo de identifica e analisar o percurso
de uma gestão democrática em e como essa gestão acontece através de
um estudo de casa em uma determinada escola localizada no município
da cidade de Igarassu. Todos os sujeitos consideram que a gestão da
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escola investigada é uma gestão democrática sendo assim, comprovado
que a mesma exerce brilhantemente a sua função como gestora democrática e oportunizando coletivamente de fato, que essa gestão aconteça, pois é notável a satisfação e o crescimento de todos que fazem
parte desse contexto.
A mesma foi de suma importância, uma vez que me proporcionou a oportunidade de ampliar meus conhecimentos sobre a ação do
gestor escolar referente a gestão democrática.
Gerir, é exercer bem a sua função sabendo delegar para cada
funcionário da instituição seus deveres de forma clara sem tanta imposição. Faz parte de uma Gestão Democrática, estabelecer a importância
entre escola e comunidade que a serve, pois a escola não é um órgão
isolado e suas ações devem está voltadas para as necessidades dos docentes, discentes e comunidade, estabelecendo muito trabalho, dedicação e participação para que se possa chegar ao objetivo da educação,
que é promover o homem dentro do seu contexto social e político.
Entende-se que foi a partir da Lei 9394/96, art. 12, inciso I de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que possibilitou certas autonomias da escola, para criar o seu projeto pedagógico, com o objetivo
de sempre melhorar a qualidade de ensino.
Pois é em busca disso, que um bom Gestor democrático deve
direcionar as suas metas para atingir com objetividade e transparência
o que tanto se almeja na educação brasileira que é uma educação digna,
de qualidade e que respeite e valorize as diferenças.
Concluo que apesar das grandes dificuldades que uma gestão
para ser democrática vem enfrentando, é possível se construir um ambiente onde cada membro da comunidade educacional sinta-se importante e que faça parte do mesmo.
Diante de toda a ação percorrida pelo Gestor Escolar, o mesmo
deve ter a postura de um Gestor incentivador, participativo, um líder
democrático que ouve e aceita as sugestões dos demais em favor da
melhoria da escola como um todo.
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O CASAMENTO: UM NEGÓCIO JURÍDICO
MARRIAGE: A LEGAL BUSINESS
Nelson de Castro Ramos Neto
Andrea Luiza Escarabelo Sotero
Introdução
O casamento é um dos costumes mais antigos da sociedade e
logo observa-se os relatos de poligamia em grupos como eslavos e vikings. Com a manutenção de poder entre famílias, poder econômicos e
militares. Foi com a mulher. Porém, no decorrer das décadas, uma
nova forma de união vem se prevalecendo: aquela que trata a casamento como mero “negócio jurídico”.
Objetivo do artigo foi demonstrar a evolução da união das pessoas e dos seus valores, seus conceitos e objetivos, levando em consideração os conceitos e procriação da prole, até a evolução onde atualmente a união é previamente nome, uso da mídia, definição de royalts,
chegando até a definição da quantidade de futuro breve, nossa sociedade com mudanças radicais nesse sentido, poderemos em breve sofre
uma nova alteração em nosso código civil brasileiro.
Atualmente, observa-se que a união entre casais vem sofrendo
mudanças e não se
e vê mais a instituição como um Direito de Família, mas como um
“Negócio”, união entre homem e mulher.
Os procedimentos metodológicos para esse trabalho, foram dados pela construção do referencial teórico, através de uma revisão bibliográfica; sendo a leitura e a seleção do material de caráter exploratório,
como menciona Gil (1991).
A Família - Da Antiguidade Aos Tempos Modernos
Conceito, Origem E Evolução
Desde a história contada no livro de Gênesis, onde mostra a
criação do homem, personificado por Adão que constituiu sua família
após a expulsão do jardim do Éden, verifica-se que o instituto familiar
é feito por meio de agrupamentos de humanos.
A palavra família surgiu na Roma Antiga, do latim famulus,
que representava um conjunto de empregados de um senhor ou grupo
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de servos domésticos, ou seja, todos os que faziam parte daquele grupo
deviriam contribuir, seja trabalhando, administrando ou zelando pelo
grupo.
Assim, Engels (2019, p.142) ressalta que:
A expressão “família” nem sempre foi a dos dias atuais, pois em sua
origem, entre os romanos, não se aplicava sequer ao casal de
cônjuges e aos seus filhos, mas apenas aos escravos. “Famulus”
significa escravo doméstico e família era o conjunto de escravos
pertencentes ao mesmo homem.

Oliveira (2003, p.77) explica que o instituto familiar é “uma
forma de agrupamento de indivíduos, tendo surgido antes mesmo da
organização jurídica e da sociedade, sendo ela peça fundamental para
uma nação”.
Para Perlingieri (2002, p.33) família é:
Uma formação social, lugar-comunidade tendente à formação e ao
desenvolvimento da personalidade de seus participantes; de
maneira que exprime uma função instrumental para a melhor
realização dos interesses afetivos e existenciais de seus
componentes.

De acordo com Silvio Rodrigues (2002, p. 14), temos que:
O vocábulo “família” é usado em vários sentidos. Num conceito
mais amplo poder-se-ia definir a família como formada por todas
aquelas pessoas ligadas por vínculo de sangue, ou seja, todas
aquelas pessoas provindas de um tronco ancestral comum, o que
corresponde a incluir dentro da órbita da família todos os parentes
consanguíneos.

Nader (2016, p.27) em seus ensinamentos expõe que:
que família compreende uma instituição social, composta por mais
de uma pessoa, que se irmanam no propósito de desenvolver, entre
si, a solidariedade nos planos assistencial e da convivência ou
simplesmente descendem uma da outra ou de um tronco comum.

Hironaka (2001, p.10), por sua vez, entende que família é
“uma entidade histórica, ancestral, mutável na medida exata em que
mudam as estruturas e a arquitetura da própria história. Assim sendo,
a história da família se confunde com a história da própria
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humanidade”.
As famílias passaram por evoluções diante das transformações
sofridas, e diante destas, há uma grande mudança se comparadas ao
tempo da Roma antiga.
Diniz (2020) por exemplo, conceitua família como um
ajuntamento de pessoas formado por ascendentes e descendentes, e
para efeitos limitados agrupando outros parentes, em unidade, com
convivência e afeto sob uma mesma direção.
A família é fato natural em que as relações cotidianas entre sua
parentela se dão por reciprocidade ligada ao psiquismo sentimental,
composto pelo equilíbrio entre os componentes do núcleo, sendo sua
origem matrimonial ou extramatrimonial.
Os gregos conceituavam como família em “aquilo que está
junto de um lar”, caracterizado pelo termo epíston. Caracteriza-se a
parentela com uma palavra que expressava “alimentados do mesmo
leite”. A diferenciação da parentela era verificada quanto as
propriedades: moradia, recursos financeiros, quantidade de escravos,
tamanho da propriedade. A gens (origem grega) remetendo a junção de
famílias e, verbo genire derivado genitor que evidenciava a filiação
(SEMY, 2005).
O termo gueneá expressão grega que traduz o gênero ou
origem, podendo ainda indicar os antepassados familiares, a
ascendência, mencionando uma prole extensa.
No tocante a prole romana esta era identificada pela unidade
política, jurídica e religiosa; estrutura análoga à estrutura estatal; focada
no chefe da família, o pater família; estado monogâmico e exogâmico,
com associações pessoais privadas e vedação do incesto; patriarcal, em
que eram tidos por incapazes esposas e filhos (FACHIN,2011).
A derivação do termo família advém do latim “familia”,
derivada da palavra da originária dos oscos (norte da Itália), “famel”,
que se traduz escravo. Engloba-se os serviçais, escravos, empregados
do lar, pessoal de procissão, equipe de corteja mento (SEMY, 2005).
A família exercia autoridade sobre o ordenamento político,
religioso e jurídico. Sendo que esta função era exercida pelo ascendente
mais velho, que também era responsável por conduzir as atividades
religiosas e promoção da justiça, além de administrar os recursos
financeiros da família (GONÇALVES, 2020).
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Nota-se então nesta conjuntura social a soberania do pater
família diante de sua parentela, seus serviçais e escravos. Neste
contexto, observa-se que o pai tinha absoluta e ilimitada autoridade
sobre os filhos, podendo vender, abandonar, castigar e até tirar a vida.
Pode-se dizer que o pai tinha grandes privilégios dado a sua
autoridade máxima, demonstrando assim uma edificação patriarcal e
hierarquizada.
A prole romana era constituída pelo casamento, de forma
monogâmica, diante de um ato divino de forma solene e consentida;
este casamento era indesatável, somente possibilitando seu
anulamento.
A mulher era totalmente submissa à soberania do marido,
inclusive nos costumes religiosos, na morte e na vida era
consubstanciada a supremacia de seu esposo. Este desequilíbrio em
relação ao homem é visto em Roma e na Grécia.
Coulanges (2009, p.97) expõe que:
Segundo os antigos princípios, o lar é indivisível, assim como a
propriedade; os irmãos não se separam quando o pai morre e, com
maior razão, dele não se poderão desligar durante a vida. No rigor
do direito primitivo, os filhos continuam unidos ao lar paterno e,
em consequência, submetidos a sua autoridade; enquanto o pai
viver serão sempre menores. Compreenda-se como essa disposição
só se manteve válida enquanto a velha religião doméstica teve seu
pleno vigor. Essa sujeição ilimitada do filho ao pai desapareceu bem
cedo em Atenas. Em Roma, a velha regra foi inescrupulosamente
conservada; o filho durante a vida do pai, jamais pôde cuidar de um
lar particular, embora casado, mesmo tendo filhos, ficava sob a
tutela do pai. Além disso, acontecia com o poder paternal o mesmo
que com o poder marital; tinha por origem e por condição o culto
doméstico. O filho nascido do concubinato não estava colocado sob
a autoridade do pai. Entre o pai e esse filho não existia comunhão
religiosa: nada havia, portanto, que conferisse a um a autoridade e
ordenasse ao outro a obediência. A paternidade por si só não
conferia ao pai direito algum. Graças à religião doméstica, a família
era um pequeno corpo organizado, pequena sociedade com seu
chefe e seu governo.

A descendência, por mais que obtivessem bens, mesmo fruto
de labor, tudo seria entregue ao pai. Diante disto, negociações entre pai
e filho eram vedadas, pois se o pai vendesse ao filho estaria vendendo
para si mesmo.
Em Roma e na Grécia, o pai podia vender o filho pois, por ter
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braços e pernas que eram fonte de receita era considerado como
propriedade pertencente à família. O pai poderia vender os filhos três
vezes sendo que, nas duas primeiras o pai poderia estipular no contrato
que o filho lhe fosse revendido, porém depois da terceira vez o filho
ficaria liberto do poder do pai (COULANGES, 2009).
No século IV o Imperador Constantino deu nova conotação à
família, considerando o cristianismo romano; com isto houve um
menor rigor às regras e diminuiu o poderio do pater, dando às mulheres
e aos filhos maior notoriedade (GONÇALVES, 2020).
O Direito Canônico era dominante na Idade Média por onde
as relações familiares eram firmamente estabelecidas e o casamento
religioso tinha reconhecimento pleno.
Nesta época, visualiza-se que o regramento germânico ganhou
evidência em comparação ao regramento romano, intervindo
diretamente nas relações patrimoniais entre os cônjuges e o pátrio
poder (GONÇALVES, 2020).
No Brasil, considera-se os conceitos e o regramentos romanos,
canônicos e germânicos. Nota-se que, diante do século XVIII até o
começo do século XX, as situações financeiras do país dominavam o
sistema clássico familiar, norteado sempre por leis desiguais e
representado pelo enorme núcleo familiar (FACHIN,2011).
Influenciada pelo modelo familiar do século XIX, a família do
Código Civil de 1916, ainda tinha como objetivo a procriação,
formação de mão de obra, aprendizado e transmissão patrimonial,
conceitos vindos da era patriarcal, hierarquizada, heterossexual,
matrimonializada e patrimonial, vindo à tona graça a industrialização
e urbanização, a família nuclear. O advento do Código de 1916 traz
valores novos, como a afetividade na sociedade conjugal, seja ou não
matrimonializada (FACHIN,2011).
Até a Constituição Federal de 1988, a lei fundamental
concernente ao instituto família era o Código Civil. A nova
constituição foi responsável pelo fenômeno de “constitucionalização”
do Direito de Família, transformando os princípios constitucionais
vinculantes em regras básicas de tal ramo do Direito, projetando suas
diretrizes axiológicas no Código Civil de 2002, código este que ainda
se constrói diante das densas relações sociais do país no século XXI.
Para Fachin (2011, p.164) “abrem-se as portas deste século
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com uma dimensão “publicizada” do seio familiar, sob um renovado
estatuto, informado por outros valores distintos do privado clássico”.
Hoje, constam na Constituição as fontes formais dos princípios
e regras do Direito Privado, possuindo imediatas aplicações nas
relações familiares e na legislação infraconstitucional, sendo eles: os
princípios da neutralidade, da igualdade e da não discriminação.
Dentre os mais pertinentes princípios do novo direito familiar,
ainda assim encontram-se os princípios do respeito à dignidade
humana, o da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros;
também se encaixa o da comunhão plena de vida, o da igualdade
jurídica de todos os filhos, as concepções de liberdade pra se constituir
uma comunhão familiar, o princípio da paternidade responsável e do
planejamento familiar.
O Direito das Famílias
Para o Estado organizar a vida em sociedade utiliza a técnica
do direito, cumprindo assim importantes funções, impondo pautas de
condutas, que são regras de comportamento são respeitadas por todos.
O verdadeiro interdito proibitório dos impulsos que tem a função de
viabilizar o convívio social é o ordenamento jurídico, possibilitando
com ele a vida em sociedade, composto de uma variedade de normas,
impossíveis de enumerar.
O legislador se utiliza de fatos cotidianos da vida para
transformar em normas jurídicas, estabelecendo sanções para o
descumprimento. O direito utiliza como objeto os fatos tornando-os
jurídicos.
O Estado possui um conjunto de direitos e deveres; enquanto
tem o dever de regular as relações jurídicas, não pode deixar de
respeitar o direito à liberdade, e o dever de garantir o direito à vida, de
forma adjetiva, respeitando ser uma vida digna e uma vida feliz.
As normas escritas não tem como origem aprisionar e conter
os desejos, as emoções, as angústias e muito menos as inquietações do
ser humano. Por isso surgiram as normas que não criam deveres, porém
descrevem valores, com base nos direitos humanos, um instrumento de
extrema importância para produção normativa contemporânea.
Manter os laços e vínculos afetivos nunca foram privilégios da
espécie humana. O acasalamento sempre esteve presente entre os seres
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vivos, talvez pela decorrência do instinto de perpetuação da espécie, ou
pela verdadeira luta contra a solidão, levando a concluir que as pessoas
só conseguem ser felizes quando têm alguém para amar.
A família pode ser classificada como um agrupamento
informal, surgindo de forma espontânea no meio social, com a
estrutura dada através do direito. A construção cultural é uma definição
de família. Conjuntamente com a estruturação psíquica, onde todos
ocupam o mesmo lugar, cada um com uma função, sendo o pai, mãe e
filhos, sem necessariamente estarem ligados biologicamente. E sem
sombra de dúvidas é essa estrutura familiar que interessa ser
preservada, definida como LAR tida como significado de Lugar de
Afeto e Respeito.
Com o passar do tempo as famílias saíram do campo para a
cidade, passando também as mulheres a desempenhar atividades
lucrativas e não somente reprodutivas, ocupando lugares e cargos de
suma importância.
A valorização dos afetos em que tange as relações familiares
deixou de ser limitada apenas ao momento de celebrações, matrimônio,
batizados entre outros, começando a se perdurar por todas as relações.
E a falta do afeto resulta no fim da sustentação da família, com a
dissolução dos vínculos gerando o desamor entre pais e filhos.
O Casamento Na História
Ao traçar uma linha do tempo na Instituição do casamento,
observa-seque ele está associado ao surgimento do Cristianismo como
religião oficial. Como menciona o site História do Mundo, os povos
eram, em sua essência, pagãos e a união dos casais era baseada na
poligamia, observado nos povos eslavos e vikings (Europa).
As primeiras formas de união eram vistas como algo que
visasse a união e manutenção de grupos, conquista de aliados,
interesses econômicos, diplomáticos, político e militares, logo,
prevaleciam os casamentos arranjados, como forma de manter alianças
e poder econômico em uma determinada região.
O consentimento dos noivos para o casamento, passou ser
reconhecidopelo “Decreto de Graciano”, a partir do século XII, que
de acordo com o site MundoEducação, é uma obra que estabelece
regras de conduta e costumes da Igreja Católica, sendo “o
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consentimento, ou a manifestação voluntária em relação àvontade de
unir-se em matrimônio, condição para que o casamento fosse
realizado”.No século XVI, com a fundação da igreja Anglicana e
a dissolução docasamento entre o Rei inglês Henrique VIII e a rainha
espanhola Catarina deAragão, de acordo com o mesmo site, foram
“marcos importantes para acontestação do caráter permanente da
união matrimonial” e se tornou a premissa para o divórcio, como
conhecido atualmente.
Foi então, que a partir do século XIX, o casamento passa a ter
não apenas característica exclusivamente religiosas, mas também
jurídicas, garantindo a possibilidade de que pessoas se unissem no
âmbito civil e não apenas na igreja Católica, mas em qualquer que fosse
a sua religião e cultura.
O Conceito de Casamento
O termo casamento é uma junção da palavra casar, que
significa juntar, unir, pôr em par, e do sufixo mento. Para a língua
portuguesa casamento é um substantivo masculino e significa o “ato
solene de união entre duas pessoas de sexos diferentes, capazes e habilitadas,
com legitimação religiosa e/ou civil” (AURÉLIO, 2005).
Considerando o contexto de diversidade cultural, religiosa
e sexual naqual a sociedade está inserida atualmente, pode-se buscar
um conceito mais amploe moderno que considera por casamento a
união estável: legal ou não; religiosa ou não; entre pessoas de sexos
opostos ou não, mas que tenha como objetivo possibilitar o convívio
diário de dois indivíduos, sob o mesmo teto, constituindo-se em uma
relação de afeto e amor.
Para Silvio Rodrigues, casamento é “o contrato de direito de
família que tem por fim promover a união do homem e da mulher de
conformidade com a lei, a fim de regularem suas relações sexuais,
cuidarem da prole comum e se prestarem mútua assistência”, conceito
do qual acreditamos adequar-se à realidade atual.
Da celebração do casamento
O casamento será celebrado no dia, hora e lugar previamente
escolhidos pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante
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petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão.
A solenidade será realizada na sede do cartório, com toda
publicidade, a portas abertas, com a presença pelo menos de duas
pessoas, parentes ou não dos contraentes.
Querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante,
poderá ser celebrada em outro edifício público ou particular.
De acordo com o Código Civil, a instituição do casamento será
regida como prevê os Art. 1.511° ao Art.1.516° da Lei n° 10.406, de 10
de Janeiro de 2002:
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com
base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.
Art. 1.512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração.
Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a
primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para
as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei.
Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou
privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família.
Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem
e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer
vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.
Art. 1.515. O casamento religioso, que atender às exigências da lei
para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que
registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de
sua celebração.
Art. 1.516. O registro do casamento religioso submete-se aos
mesmosrequisitos exigidos para o casamento civil.
§ 1 o O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido
dentro de noventa dias de sua realização, mediante comunicação do
celebrante ao ofício competente, ou por iniciativa de qualquer
interessado, desde que haja sido homologada previamente a
habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro
dependerá de nova habilitação.
§ 2 o O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas
neste Código, terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for
registrado, a qualquer tempo, no registro civil, mediante prévia
habilitação perante aautoridade competente e observado o prazo do
art. 1.532.
§ 3 o Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele,
qualquer dos consorciados houver contraído com outrem
casamento civil. (Brasil, 2002)

Formalidades e aspectos gerais do casamento
O casamento é ato burocrático, considerando que o Estado
exige o cumprimento de diversas etapas, que antecedem às núpcias,
evitando, com tais exigências, principalmente a celebração de
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casamentos nulos. Assim, será através do procedimento de habilitação
que os nubentes, se vencerem todas as etapas, receberam a autorização
para o casamento.
Ao casamento, ato eminentemente formal, deve ser dada a
devida publicidade, tudo em razão de sua repercussão social e da
necessidade de preservar o consentimento dos nubentes.
A habilitação para o casamento dar-se-á como disposto no
Código Civil, do Art. 1.525° ao Art. 1.532 da Lei 10.406, de 10 de
Janeiro de 2002.
Art. 1.525. O requerimento de habilitação para o casamento será
firmado por ambos
os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e
deve ser instruídocom os seguintes documentos:
- certidão de nascimento ou documento equivalente;
- autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência
legal estiverem, ou ato judicial que a supra;
- declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que
atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba
de casar;
- declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos
contraentes e de seus pais, se forem conhecidos;
- certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de
nulidade ou deanulação de casamento, transitada em julgado, ou
do registro da sentença de divórcio.
Art. 1.526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial
do Registro Civil,com a audiência do Ministério Público. (Redação
dada pela Lei nº 12.133, de 2009) Vigência
Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério
Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz.
(Incluído pela Lei nº 12.133, de 2009) Vigência
Art. 1.527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o
edital, que se afixará durante quinze dias nas circunscrições do
Registro Civil de ambos os nubentes, e, obrigatoriamente, se
publicará na imprensa local, se houver.
Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência,
poderá dispensar a publicação.
Art. 1.528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a
respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento,
bem como sobre os diversos regimes de bens.
Art. 1.529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas
serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as
provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam
ser obtidas.
Art. 1.530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus
representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as
provas e o nome de quem a ofereceu.
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Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para
fazer prova contrária aos fatos alegados, e promover as ações civis
e criminais contra o oponentede má-fé.
Art. 1.531. Cumpridas as formalidades dos arts. 1.526 e 1.527 e
verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro
extrairá o certificado de habilitação.
Art. 1.532. A eficácia da habilitação será de noventa dias, a contar
da data em quefoi extraído o certificado.

Da natureza jurídica do casamento
Enquanto doutrina, o casamento apresentaria três teorias: A
contratualista, a institucionalista e a eclética. Na teoria contratualista
tem-se o matrimônio como um negócio jurídico de direto de família,
tem a forma descrita em lei. Na teoria institucionalista, por ser o
casamento regulamentado pela lei, torna-se necessária a presença de
um juiz para homologação da união.
No caso contratualista, o casamento seria comparável a um
contrato, ou seja, um trato, um pactum conjunto entre duas pessoas
de sexos diferentes, equiparável ao direito obrigacional , em que
caberia a cada qual ser pólo passivo e/ou ativo em determinadas
situações. É evidente que esta teoria, desprovida da bênção
sacrossanta, não poderia vingar no Direito Brasileiro. Entretanto,
nos EUA há verdadeiras legiões de advogados, especialistas que
são, em redigir contratos pré e nupciais, chegando mesmo alguns a
estabelecer o número de vezes que o casal deve ter relações
semanais. É extremamente maquinal, basilar, argentário. Lembranos o contraste entre oSer e o Nada, mais pendente para o segundo
caso. Já no caso institucionalista os pólos revestem-se de um
colorido especial. É a representação dos velhos deuses romanos.
Trata-se da união sagrada do homem e da mulher. É uma instituição
que nasce com o pleno, real, geral e irrestrito consentimento dos
nubentes para o enlace matrimonial, instituição secular. Por meio
da criação deste poderoso instrumento de perpetuação da espécie
consolida-se o ser humano por meio da criação de seus
descendentes. É fundamental ressaltar que a instituição transcende
aos limites dela própria, constituindo as bases de todo o Estado
Moderno e Soberano. Observemos destarte que, muito embora as
normas dainstituição matrimonial sejam de ordem eminentemente
pública (veja-se o Princípio da Publicidade), a esfera privada
manifesta-se de forma incontestável. Finalmente, a Teoria Eclética
é uma mistura das Teorias Contratualista e Institucional. Trata-se
de uma teoria mais robusta, forte, pungente porque abrange não só
os aspectos argentários, mas também os religiosos espirituais. É a
mais aceita teoria em nosso direito e ordenamento jurídicos (SITE
SEDEP,2020).

Dos Impedimentos do Casamento
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De acordo com o Código Civil, o Art. 1.521 da Lei 10.406,
de 10 deJaneiro de 2002, estabele que a instituição do casamento
NÃO deverá ocorrer quando:
I)
os ascendentes com descendentes,
II)
os parentes afins em linha reta,
III)
o adotante com o cônjuge do adotado e o
adotado com quem foicônjuge do adotante,
IV)
os irmãos, colaterais até o terceiro grau,
V)
O adotado com o filho do adotante.
VI)
As pessoas casadas.
VII)
O cojuge sobrevivente com o condenado por
homicidio ou tentativa de homicídio contra seu consorte.
Impedimento de Consanguinidade e Afinidade
Pode-se dizer que os impedimentos matrimoniais decorrentes
de parentesco são os seguintes: ascendentes com descendentes e
colaterais (até o terceiro grau), independentemente da origem da
relação (biológica ou não), bem como parentes por afinidade, em linha
reta.
Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco
natural oucivil. Trata-se de uma questão fundamentada na moral e
bons costumes, além de questões genéticas que possam ocasionar
gerações defeituosas. Aqui se enquadraa proibição da relação entre
pais e filhos, netos e avós etc., tanto no parentesco consanguíneo como
no parentesco pela adoção (parentesco civil)
Os afins em linha reta. Os afins são aqueles parentes que
recebemos pelo evento casamento ou união estável. Ou seja, são os
parentes do cônjuge ou companheiro que passam a ser considerados
como parentes por afinidade do outro cônjuge ou companheiro. Assim,
só existe relação de parentesco por afinidade entre um cônjuge ou
companheiro e os parentes do outro cônjuge ou companheiro. Não
cabe afinidade entre os parentes destes dois. Trata-se de uma
ficção jurídica eportanto, só poderá ser aplicada quando determina a
lei.
Impedimento de adoção
O adotante com quem foi o cônjuge do adotado e o adotado
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com quem o foi do adotante. Considera-se desnecessário este inciso,
uma vez que se trata da relação de afinidade em linha reta entre os
filhos adotivos e o cônjuge do seu adotante. Se a Constituição Federal
de 1988 determina a igualdade entre filhos naturais e civis, não deveria
a lei fazer referência expressa ao adotado, que se enquadra
perfeitamente na definição de filho.
Os irmãos, unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o
terceiro grau inclusive. Detectamos aqui um impedimento de ordem
moral e genética. Sabemos que considerasse incestuosa a relação entre
irmãos, além disso, a relação íntima e carnal entre colaterais de
segundo grau (irmãos unilaterais ou bilaterais) pode ocasionar
problemas genéticos na prole advinda desse relacionamento. Portanto,
bastante salutar que a lei proíba o casamento e a união estável entre
estas pessoas.
Impedimento de vínculo
O direito brasileiro veda a bigamia ou a poligamia e por consequência também veda o casamento de pessoas ainda casadas e que
não se desvincularam do casamento, seja por morte seja por uma decisão judicial favorável (nulidade, anulação e divórcio). Mas o problema
se encontra justamente com a união estável. Ou seja, o artigo 1723 § 1°
quer dizer que uma pessoa ainda casada, ou melhor, que ainda possui
impedimento por vínculo, poderá constituir nova família pela união.
Impedimento de crime
Pelo que preconiza o art. 1521, VII, não podem se casar
aquele que foi condenado por homicídio doloso, sendo este o
autor, tanto intelectual como material, com a viúva do de cujus
(VENOSA, 2011). Observa-se que o próprio artigo já dispensa outras
interpretações.
Do Negócio Jurídico do Casamento
O casamento é um contrato especial de direito de família. É
negócio jurídico bilateral pois formado e guiado pela vontade das
partes, mesmo que com normas e contornos legais/externos que não
desconstituem sua junção de acordo entre os dois, como dito. O que
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não podemos é equipar tal contrato especial de direito de família à
compra e venda, locação, leasing ou alienação fiduciária. Ainda mais
em tempo de constitucionalização, boa-fé e função social.
O casamento, como forma de contrato, possui natureza sui
generis, ou seja, singular, sem semelhança com nenhum outro tipo de
contrato.
O casamento seria um ato jurídico negocial porque ele possui
forma solene (possui protocolos pré-estabelecidos que devem ser
seguidos para ser válido), precisa também ser público (de portas
abertas) para ter eficácia, além de serum ato complexo, pois envolve
regras mistas e especiais. Isto é, o casamento, além das regras préestabelecidas (gerais) também pode conter regras especiais (que
dependem de declaração de vontade, e oficialidade e eficácia garantidas
por atos doEstado) incluídas pelos noivos.
Dias (2017) diverge um pouco do entendimento de casamento
como contrato. Ela diz que o casamento seria um negócio jurídico
especial, um “negócio de família”, por sua natureza preeminente sui
generis. Por envolver conteúdo emocional, as regras de direito
obrigacional não seriam integralmente aplicadas, visto que se tratam de
condições absolutamente personalíssimas (intransferíveis a outras
pessoas) e com características e direitos próprios aos noivos.
Conclusão
Atualmente o matrimônio tem se transformado de modo que
não há mais condições de lhe atribuir caráter sagrado, como fazia a
igreja católica. Ao contrário, as correntes modernistas tratam-no como
um contrato especial de direito de família, com características
específicas, e relações peculiares a ele. A natureza jurídica do
casamento deu espaço para o surgimento de grandes correntes
filosóficas. O fato é que este produz direitos e produz também deveres
a serem observados por aqueles que constituem esta relação, os
cônjuges.

REFERÊNCIAS

316

AURÉLIO, Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. versão 5.0. Coordenação e edição: Margarida dos Anjos
e Marina Baird Ferreira. Brasil: Editora positivo, 2004
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. 2 ed. São Paulo: Editora
Martin Claret, 2009.
DIAS, Maria Berenice.Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Direito de família. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e
do Estado. 3ª Ed. São Paulo: Centauro, 2019.
FACHIN, Luiz Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do
novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.
FACHIN, Luiz Edson. Comentários ao novo Código Civil. Rio de
Janeiro: Forense, vol. XVIII, 2003.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de
Família. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Família e casamento
em evolução. Revista do advogado, São Paulo, n. 62, 2001.
NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito de família. 5v. 7. ed.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016.
OLIVEIRA, Euclides. União Estável do Concubinato ao casamento.
São Paulo: Método, 2003.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito
civil constitucional. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar,2002.
317

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Direito de Família, vol
6, 28ª ed., São Paulo, Saraiva, 2004
RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: parte geral das Obrigações. Volume 2. 26.ed. São Paulo: Saraiva, 1998. (Coleção Direito Civil Saraiva, 7 Volumes)
SEDEP. Teorias sobre a natureza jurídica do Casamento . Disponível em: http://www.sedep.com.br/artigos/teorias-sobre-a-natureza-juridica-do-casamento/#:~:text=Finalmente%2C%20a%20Teoria%20Ecl%C3%A9tica%20%C3
%A9,nosso%20direito%20e%20ordenamento%20jur%C3%ADdico
s Acesso em : 16/11/2020.
SEMY, Glanz. A família mutante – sociologia e direito comparado:
inclusive o novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 11ª
Edição, Ed. Atlas,São Paulo-SP, 2011

318

SOBRE AUTORES E AUTORAS
Ademir de Carvalho Martins: Graduado em Licenciatura em Artes
Cênicas pela Universidade Federal da Grande Dourados. UFGD, Graduado em Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário de Maringá-UNICESUMAR, Pós-Graduado em Metodologia do Ensino de
Arte Pelo Centro Universitário de Maringá-UNICESUMAR, Pós-Graduado em Educação Especial pela Universidade Candido Mendes, PósGraduado em Gestão Escolar pelo Instituto RHEMA, Pós-Graduado
em Psicopedagogia Clinica e Institucional pelo Instituto RHEMA, Professor Efetivo da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato GrassoSEDUC-MT. E-Mail: ademirmartins1990@gmail.com
Ádria Lorena Oliveira Viana: Acadêmica do Curso Superior em
Enfermagem do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia,
Belém, Pará, Brasil.
Aldenei Moura Barros: Mestre em Educação Especial pela Universidade do Minho/UFRGS. Especialista em Tecnologia Educacional/UFAM. E-Mail: aldenei.barros@seducam.pro.br.
Aldenora da Silva Soares: Especialistas em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Conhecimento e Ciência (FCC)/2019.
Email: aldenorasoares2909@yahoo.com.br
Aldeny Alves de Oliveira: Graduação em Ciências Biológicas pela
UFMT e Pedagogia pela FAERPI. Especialização em Saneamento
Ambiental pela FGF, Ludopedagogia e Educação Infantil pela UCAM,
Especialização em Autismo em Andamento pela Dom Alberto. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-Mail: aldeny_ufmt@hotmail.com
Aline Barbosa da Silva: Acadêmica do Curso Superior em
Enfermagem do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia,
Belém, Pará, Brasil

319

Andrea Luiza Escarabelo Sotero: Docente mestre do curso de Direito
- IESB Instituto de Ensino Superior de Bauru – e-mail: andrea.escarabelo@universidadebrasil.edu.br
Cintia Michele Lira de Meirelles: Administradora, Especialista – Faculdade Do Pará – FAP Cintiamichelle@Hotmail.Com.
Cláudia Maria Guimarães Lopes de Castro: Doutora em Estudos de
Cultura Contemporânea –ECCO/Universidade Federal de Mato
Grosso, Pesquisadora do Núcleo de Estudo e Organização da Mulher
– NEOM. E-Mail: claudiapesquisadora@gmail.com
Dimitri Barreto: Graduado em Educação Física e Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pós-Graduado em Educação Física. Professor de Educação nos Municípios de Vitória e Serra. E-Mail:
dimitri_ufes@yahoo.com.br.
Elizabete Helena Viana: pós-graduada em psicopedagogia pela
METROCAMP (2010) Campinas/SP; licenciada em pedagogia pela
Universidade Paulista - UNIP (2007) Campinas/SP; cursando 2ª
licenciatura em sociologia pela UNINTER - polo Maringá/PR.
Professora de educação infantil - Flórida/PR. orcid: 0000-0003-48429992.
Felipe Bueno Amaral: Doutor em Sociologia pela Universidade
Federal do Paraná - UFPR (2019), com período como Pesquisador
Convidado no México, na Universidade El Colegio de la Frontera Sur
- Ecosur. É Mestre em Sociologia pela UFPR (2015) e Gestor
Ambiental pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc
(2011). Pesquisador dos Grupos Epistemologia e Sociologia Ambiental
(UFPR/CNPq) e Estudios de Migración Y Procesos Transfronterizos
(Ecosur/Conacyt). Orcid: 0000-0002-6668-5415.
Fransérgio dos Santos Prata: Advogado, Bacharel Em Direito Pela Faculdade De Direito Damásio-IBMEC De São Paulo, Pós-Graduado
Em Direito Do Trabalho E Processo Do Trabalho, Em Direito Digital
& Compliance E Também Em Direito Tributário Pela Faculdade Damásio-IBMEC. Professor Tutor Dos Cursos Preparatórios Para OAB
320

Do Curso Damásio. Monitor Dos Cursos De Pós-Graduação Em Direito Do Fgvlaw. Mestrando Em Direito Pela EDB.
Gildamara Souza Soares: Agente Administrativo Educacional Da
DEI/SEMED, Prefeitura Municipal De Araguaína-To.
E-Mail: gildamara35@gmail.com
Hudson Felipe da Silva de Pina: Pedagogo, Especialista – Universidade Anhanguera –UNIDERP. Email: hudsonpina2018@gmail.com
Janaina Loureiro da Costa: Mestre em Psicologia; Coordenadora do
Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário Fibra,
Belém/PA; E-Mail: janainajlc@gmail.com
Jessé Gonçalves Cutrim: Professor No Centro De Ciências Humanas
Sociais E Letras Da Universidade Estadual Da Região Tocantins Do
Maranhão – UEMASUL Campus De Imperatriz. Mestre em Desenvolvimento e Planejamento Territorial (PUC-GO). E-Mail: Jessecutrim@uemasul.edu.br
José Carlos Leite: Doutor Do Programa De Pós-Graduação Estudos
De Cultura Contemporânea –ECCO/Universidade Federal De Mato
Grosso. E-Mail: jcleite343@gmail.com
Josias Felipe Bezerra: Editoração Musical, Contribuições Do Software
Editor De Partitura Finale Para Docência Em Um Curso Técnico Em
Instrumento Musical.
Juliana Aparecida Arantes de Souza: Bacharel Em Direito Pela
Universidade Do Estado De Mato Grosso. Especialista Em Direito
Processual Civil. Servidora Pública Do Tribunal De Justiça Do Estado
De Mato Grosso. E-Mail: julianaap_arantes@hotmail.com.br
Keyla Beatriz Barradas de Lima: Acadêmica Do Curso Superior Em
Enfermagem Do Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia,
Belém,Pará, Brasil

321

Luciana Ribeiro da Cruz: Coordenadora da DEI/SEMED, Prefeitura
Municipal de Araguaína-TO.
E-Mail: luciana_rib_cruz@hotmail.com
Luciane Aparecida Varela: Possui Graduação Em Pedagogia Pela
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná - UNIOESTE - Campus
Francisco Beltrão/PR, Especialização Em Neuropsicopedagogia Educação Especial E Inclusiva Pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante
- FAVENI, Venda Nova Do Imigrante/ES. Acadêmica Do Curso De
Licenciatura Em Letras Português/Inglês Na Universidade Tecnológica Federal Do Paraná - UTFPR - Campus Pato Branco. Atualmente
Trabalha No Período Vespertino Como Professora Concursada Da
Rede Municipal Do Município De Francisco Beltrão/PR Na Escola
Municipal Nossa Senhora Do Sagrado Coração, E-Mail: Lucianevarela2010@Hotmail.Com
Luiz Antonio Santos: Mestre Em Direito Pelo Instituto Brasileiro De
Desenvolvimento E Pesquisa (IDP). Mestre Em Direito Pelo Instituto
Brasileiro De Desenvolvimento E Pesquisa (IDP). Advogado Criminalista. Especialista Em Direito Penal E Processo Penal Pela Faculdade
Leonardo Da Vince E Medicina Legal/Ciências Forenses, Direito Médico, Ciências Criminais Pela Puc, E Tribunal Do Júri. E-Mail: Contato@Luizantonio.Adv.Br
Marcelo Valente de Souza: Professor Doutor no Centro Universitário
Metropolitano da Amazônia, Belém, Pará, Brasil.
E-Mail: prof.marcelovalente@gmail.com
Márcia Cristina de Souza Dias Rodrigues: Magistério, graduada em
Pedagogia, pós-graduada em gestão escolar e coordenação pedagógica,
pós-graduada em educação inclusiva e coordenação pedagógia, pósgraduada em psicopedagogia institucionale clínica, pós-graduação em
escrita científica avançada e Mestra em Ciências da Educação. Curso
de extenção na área da educação: fundamento da técnica psicanalista,
estudo sobre depressão entre educação e saúde, neurologia e
neuroeducação, lingua brasileira de sinais, palestrante, professora
atuante na rede pública. Escritora: artigos científicos nas seguintes
322

coletânia: Educação, Psicopedagogia
abordagens e Mosaico Temático.

e

Psicanálise:

múltiplas

Nádya Reis de Oliveira: Diretora da Educação Infantil/SEMED Prefeitura Municipal De Araguaína.
E-Mail: nadyapedagogia@hotmail.com
Nelson de Castro Ramos Neto: Discente do curso de Direito – IESB
Instituto de Ensino Superior de Bauru, e-mail: diretoria@nn.adm.br
Salatiel Pizelli: Advogado, Bacharel Em Direito, e Mestrando em Direito pelo Instituto Brasiliense de Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).
Thayo Luiz Vianna da Silva: Mba em Gestão de Projetos e Equipe de
E-Learning; Mestrando em Gestão de Design.
E-Mail: thayo_thayo@hotmail.com
Verena Gabriela Ribeiro Borges: Acadêmica do Curso Superior em
Enfermagem do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia,
Belém, Pará, Brasil.
Waldiza Lima Salgado dos Santos: Mestre em Educação; Professora
do Centro Universitário Fibra, Belém/PA;
E-Mail: waldizalsantos@gmail.com.

323

Editora Livrologia
www.livrologia.com.br

Título

Múltipla: Pesquisa e Conhecimento
Volume III

Organizadores

Ivanio Dickmann
Ivo Dickmann

Coleção
Assistente Editorial
Assistente Comercial

Pesquisa e Conhecimento
Ivanio Dickmann
Julie Luiza Carboni

Bibliotecária

Karina Ramos

Projeto Gráfico

Ivo Dickmann
Ivanio Dickmann

Capa
Diagramação

Ivanio Dickmann
Jaqueline Farias

Formato

15,5cm x 22,5

Tipologia

Calisto, entre 8 e 10 pontos

Papel

Capa: Supremo 280 g/m2
Miolo: Polen Soft 80 g/m2

Número de Páginas
Publicação

325
2021

324

Queridos leitores e queridas leitoras:
Esperamos que esse livro tenha sido útil para você
e seu campo de leitura, interesse, estudo e pesquisa.
Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão para nós,
Por favor, compartilhe conosco pelo e-mail:
livrologia@livrologia.com.br

PUBLIQUE CONOSCO VOCÊ TAMBÉM
www.livrologia.com.br
Trabalhos de Conclusão de Curso
Dissertações de Mestrado
Teses de Doutorado
Grupos de Estudo e Pesquisa
Coletâneas de Artigos

EDITORA LIVROLOGIA
Rua São Lucas, 98E.
Bairro Centro - Chapecó-SC
CEP: 89.814-237
livrologia@livrologia.com.br

Editora Livrologia
www.livrologia.com.br

325

326

