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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.
Enfim, aproveite a leitura e que essa coletânea instigue você também
a se juntar a nós nesse propósito de publicações acadêmicas. Na última página
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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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OS DESAFIOS EM SER MICROEMPREENDEDOR
INDIVÍDUAL NO PERÍODO PANDÊMICO,
EM PLENO ANO 2020-2021
Glauberg Andrade de Carvalho Barboza
Natália Lopes Machado
Yandra Kelle Lima Duarte
Introdução
No Brasil, a formação do empreendedorismo na modalidade
Microempreendedor Individual - MEI teve início oficialmente em 2009, com
o advento da Lei Complementar nº 128, de 2008, que teria por objetivo alterar
a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e tinha como ideia criar a figura
jurídica e empresarial do Microempreendedor Individual, o qual seria como
uma subcategoria de microempresa, o intuito seria legalizar os milhões de
trabalhadores autônomos que exerciam a atividade empresarial na
informalidade, sendo um total equivalente a 20% da força de trabalho
brasileira em março de 2008, ou seja, mais de 4,1 milhões de pessoas.
A economia informal absorve os trabalhadores que de outra forma não teriam trabalho nem rendimentos, particularmente nos países em desenvolvimento caracterizados por uma mão-de-obra numerosa e em rápida expansão como, por exemplo, os países onde os trabalhadores foram despedidos
no seguimento da aplicação de programas de ajuste estrutural. A maior parte
daqueles que entram na economia informal não fazem por escolha, mas por
necessidade absoluta. Nomeadamente em situações de forte desemprego, de
subemprego e de pobreza, a economia informal é uma fonte potencial de
criação de empregos e de rendimentos, pelo facto de ter um acesso relativamente fácil, mesmo sem muita instrução ou qualificações, nem grandes
meios técnicos ou financeiros. É raro, porém, que os empregos assim criados correspondam aos critérios de trabalho digno. A economia informal permite também satisfazer as necessidades dos consumidores pobres, oferecendo bens e serviços acessíveis a preços baixos (OIT, 2006. p. 9).

Basicamente, para que o autônomo se enquadre na categoria de MEI
o mesmo precisaria faturar por ano um valor bruto de até R$ 36 mil, e exercer
uma das atividades que estivesse listada como sendo atividades permitidas
para o MEI, elas também teriam que pagar uma taxa, que trata de um valor
fixo mensal referente à Previdência Social e aos tributos do negócio. Acontece
que a ideia foi tão bem-aceita que em 2019, os MEIs no Brasil somavam um
total de 8.154.678 cadastros.
Ocorre que em 2020, com a crise oriunda do novo Coronavírus, esses
números surpreenderam a todos, aumentando ainda mais. Isso porque devido
à preocupação por parte das instituições públicas em não permitir que o vírus
se propaga-se mais do que o que já estava, e não se vira um verdadeiro caos
no sistema público de saúde, e até mesmo nos necrotérios, cemitérios,
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hospitais particulares, falta de equipamento médico, remédios e profissionais
foi decretado em vários estados e municípios o distanciamento social o que
teve como consequência o fechamento por um longo tempo dos setores de
comércios, serviços, fábricas, lazer, turismo, ensino entre outros. Basicamente
só funcionava o que era de extrema necessidade como farmácias,
supermercados, telecomunicações, saneamento, transmissoras de energia,
hospitais entre outros, deste modo o afastamento social teve graves influência
negativa na economia, em especial no setor de serviços.
Porém, superando as expectativas e indo contra a lógica econômica,
os números de cadastro de MEI aumentaram, em 2020 apenas considerando
os quatro primeiros meses do ano foram mais de 586 mil novos cadastros.
Deste modo torna-se instigante analisar como a legislação do
Microempreendedor Individual se comportou diante desse cenário
pandêmico, o que mudou, o que continuou igual e como a mesma pode
auxiliar os mesmos durante esse período.
Por tanto, o presente trabalho tem como principal objetivo averiguar
as possíveis mudanças ocorridas na legislação e regulamentação do MEI
durante a Pandemia. Definir o que é microempreendedor individual, trazer as
principais dificuldades enfrentadas pelo MEI nesse período pandêmico, e os
motivos que fizeram com que o número de cadastros de Microempreendedor
individual aumentasse durante o ano de 2020, para isso foi realizada uma
pesquisa bibliográfica em livros e artigos publicados durante o ano de 2020 e
2021, além de consulta a textos jurídicos.

1 DESAFIOS PARA OS MICROEMPREEDEDORES
NO CENÁRIO DA COVID-19
Houve uma intensa e repentina mudança na economia brasileira em
2020, na qual houve a necessidade de adaptar-se o antigo mercado real a um
modelo mais prático, on-line e acessível, por tempo indeterminado, que é
marcado principalmente por dúvidas e incertezas frente a crise. Desse modo,
“A resiliência tem sido uma das ferramentas usadas para descrever
características de indivíduos que são capazes de responder e se recuperar mais
rapidamente das dificuldades enfrentadas em suas atividades
empreendedoras” (SILVA ET AL., 2019)
Diante de um cenário completamente novo e incerto quantos as
vantagens e desvantagens, surge diversos desafios para o microempreendedor
individual, de forma que agora é necessário organização, inovação e
resultados, em curto prazo. Dessa forma para a TagPlus (2015), o MEI
encontra dificuldades de crescimento e de estabilização, caso não tenha um
controle administrativo tanto de caixa como de gestão, ou seja, se faz
necessário avaliações e projeções reais de pagamentos e recebimentos em
relação a redução, compras de mercadorias e vendas.
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A reconfiguração para se manter no mercado foi inevitável, face a elas, estão
o uso das mídias sociais como meio de vendas e redução de gastos e tem
como principais características o modelo on-line em que não há a necessidade de ambiente físico e próprio, empregados e capitais, nem o registro no
cartório. Afirma Cruvinel (2020, p.55):
Neste cenário, as estratégias de promoção e venda pelo comércio passaram
por um processo de criação de novas configurações entre as empresas. As
vendas que antes, maioritariamente, eram feitas em lojas, com atendimento
presencial ao cliente, tiveram que migrar para um ambiente virtual, aumentando os investimentos em sites próprios e redes sociais.

Observa-se no trecho acima que a internet através do marketing
digital tem sido fonte estratégica para tentar amenizar os impactos causados
pela pandemia da Covid-19 e uma maneira de se manter conectado
instantemente com pessoas de todo mundo, há qualquer tempo, oferecendo
os mais variados produtos e serviços. Dessa forma, Gabriel (2010, p.104),
apresenta a seguinte conceituação “o marketing que utiliza estratégias em
algum componente digital no marketing mix – produto, preço, praça ou
promoção”.
Frente as incertezas provocadas pela pandemia e que
historicamente já sofria instabilidade, Leković e Marić (2016, p. 39) afirma
que, “em períodos de crise, o ambiente empreendedor sofre mudanças
significativas na forma de redistribuição econômica." Constata-se que o
ambiente embora marcado por tanta fragilidade e inconstância, o
empreendedor busca meios de permanecer ativo, mesmo dispondo de recursos
escassos e que muitas das vezes fazem com que desista do seu negócio
A crise será histórica, isto é fato, ela afetou as grandes e pequenas
empresas em toda a sua estrutura, organização e funcionamento, tendo maior
impacto nas ultimas, de forma a reduzir gastos, vendas, distribuição e
aquisições de produtos e serviços. Desta forma, nos últimos anos o Governo
brasileiro vem tentando regularizar o grande número de informais, por meio
do MEI (Microempreendedor Individual) de forma a impulsionar a economia
do país.
Com a aprovação das Leis supracitadas, o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) passou a realizar um processo de
divulgação, esclarecimento, intensificando informações sobre os benefícios
de se aderir ao Programa do Microempreendedor Individual – MEI (MARTINS; LEONE; EL-AOUAR; CASTRO; ANATASIO, 2019, p. 2).

Houve grande e drástica mudança na redução parcial e em muitas
empresas total do número de empregados, tendo em vista o enfraquecimento
das empresas frente ao contexto de pandemia e consequentemente a crise
causada em todos os setores, dessa forma muitas empresas fecharam ou
precisaram criar soluções rápidas, afirma Filipe (1996 apud OLIVEIRA;
FORTE, 2014, p.29) quando “defende a ideia de que o empreendedor, em
geral, é motivado pela auto realização e pelo desejo de assumir
responsabilidades e ser independente”.
13
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Ademais, como citado acima o microempreendedor necessitou
assumir responsabilidades e ser independente diante de tantos novos desafios
que surgiram, tais como comércios fechados, demissões em massa e anseios
do que poderia vim no dia seguinte, haja vista o contexto de mortes diárias,
hospitais lotados e vacinas ainda imprecisas, o que se agravava tendo em visto
o auto grau de contagio e imprecisão de medidas sanitárias. Diante mão para
tentar amenizar os impactos, o Governo Bolsonaro, institui um programa
voltado a manter a empresa e os trabalhadores:
Para salvar o emprego dos trabalhadores que obtinham trabalho formal, a
primeira atitude do executivo federal foi a elaboração da Medida Provisória
927, que permitia a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses
sem pagamento dos salários, mas a barbárie foi tamanha que, após reações
do conjunto da sociedade organizada, foi elaborada a Medida Provisória 936
com a denominação de Programa Emergencial de Manutenção de Emprego
e Renda. Esta permitiu a redução da jornada de trabalho com percentuais
que podiam ser, a princípio, de 25%, 50% ou 70%, com correspondente desconto nos salários, além da autorização para a suspensão do contrato de trabalho (redução de 100% da jornada e do salário). O consequente corte nos
salários seria proporcionalmente compensado de acordo com o valor do seguro-desemprego (Lara e Hillesheim, 2020, p. 11-12).

O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda,
instituído pela Medida Provisória n° 36, de 2020, que tem como principais
objetivos a “redução da jornada de trabalho e, proporcionalmente, do salário,
mediante acordo individual escrito ou negociação coletiva e com duração
máxima de 90 dias”. Atende somente aos trabalhadores do setor privado, o
programa por muitos é visto como prejudicial para o trabalhador, pois, “a
garantia de emprego só é válida para os trabalhadores diretamente afetados
pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato de trabalho. Os demais
trabalhadores da empresa podem ser dispensados” (Dieese, 2020).
O Home Office é umas principais mudanças, o ambiente antes
marcado pelo conjunto de trabalhadores em ambientes físicos, com horários
de saída e chegada com intervalo para almoço, agora é gerido por ambientes
virtuais, no âmbito da sua própria casa e desta forma, gera impactos negativos
nas relações trabalhistas, como observa Denise (2020, p. 212-213):
Uma delas, a falta do convívio entre os colegas, o que proporciona a troca
de ideias e experiências e acaba contribuindo no trabalho, agregando no todo
as ideias de cada um. Um dos aspectos mais complexos do auto isolamento
ou do trabalho remoto é administrar a solidão, que já é um problema cada
vez maior entre os trabalhadores. A solidão é ruim para a mente e para o
corpo, aumentando o risco de pressão alta, obesidade e alterações emocionais, as dimensões da precarização do trabalho em face da pandemia de Covid-19 7 Trab. Educ. Saúde | e-ISSN: 1981-7746 | http://www.tes.epsjv.fiocruz.br como ansiedade ou depressão [...]. Há, ainda, a deficiência nos
equipamentos e na capacidade da internet, que dificilmente é igual à estrutura oferecida nas empresas [...]. Outra desvantagem é a sobrecarga nos ombros das mulheres. Com os filhos em casa, sem aulas, e sem a possibilidade
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de pedir ajuda aos avós – crianças [podem ser] assintomáticas e podem transmitir o vírus para adultos e os mais velhos –, sobra para as mães a maior
parte das tarefas (Assis, 2020, p. 212-213).

Em um contexto marcado pela insegurança e instabilidade, com os
altos índices de desemprego, e a obrigatoriedade do distanciamento social,
haja vista a invisibilidade do vírus e seu alto poder de contágio, a sociedade
brasileira vive um momento de fragilidade e anseios pelo futuro do país. Em
2017, como aponta (Lara e Hillesheim, 2020) o Brasil possuía cerca de 13
milhões de desempregados, depois da pandemia o número ainda é impreciso.
Estamos diante de um caos que não tem data para finalizar, isso é
inegável, e em decorrência disso, muitas empresas resolvem fechar as portas,
pois, as políticas públicas voltadas a preservação dos empregos e manutenção
das empresas não consegue suprir todas as fragilidades impostas pela doença
inesperada, como aponta Boucinhas e Costas (2020, p.48):
A forma de preservar empresas, empregos e renda, num cenário econômico
em que ainda é impossível ver a luz no fim do túnel é, inquestionavelmente
acentuar a intervenção estatal. O necessário protagonismo que o estado deve
assumir nesse momento passa por questões assistenciais, como as já adotadas pelo governo, fiscais (perdão ou renegociação de dívidas tributárias, postergação do prazo de pagamento, redução monetária de imposto, desoneração momentânea das folhas de pagamentos...), por questões trabalhistas (assunção de algumas dívidas, reconhecendo a existência de fato do príncipe,
concessão de benefícios sociais futuros para quem preservar postos de trabalho, renda mínima garantida), além de um esforço redobrado para que as
medidas sanitárias surtam efeito o mais rapidamente possível, possibilitando
que a doença seja curada deixando o mínimo de sequelas.

A criação e a valorização das empresas do país assim como a fonte de
empregos, gera a economia do país e consequentemente o seu
desenvolvimento como um todo, e desta forma é necessário para construir a
sociedade e sua identidade se dá neste meio (MALVEZZI, 2004 apud
TONETTO, 2008).
2 Empreendedorismo
De acordo com Dornelas (2008, p. 22) “o empreendedorismo é o
envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à
transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas
oportunidades leva à criação de negócios de sucesso. ” Mas Deger (2009, p.8)
acredita que o “empreendedor é aquele que tem a visão do negócio e não mede
esforços para realizar o empreendimento. A sua realização é ver sua ideia
concretizada em seu negócio” por sua vez Arantes e Halicki (2014, p. 29.)
Explicam que “um empreendedor é aquele indivíduo que tem visão, que cria
ideias; porém sabe-se que uma ideia por si só não basta. Nesse sentido, o
empreendedor é aquele tem uma ideia e consegue colocá-la em prática”.
Ocorre que, no Brasil a estimativa em 2019 era que 39% da população
economicamente ativa era dono do seu negócio, isso de acordo com o
resultado do estudo realizado pela consultoria McKinsey, em parceria com
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Brazil at Silicon Valley, os dados demostravam que existia um potencial
ecossistema empreendedor no Brasil. Porém, no Brasil ainda é muito
burocrático abrir uma empresa levando mais ou menos 79 dias para se abrir
uma empresa de maneira formal, e os custos para fechar uma empresa também
são muito altos, em média 44% mais do que o que se gastou para abrir a
empresa. (PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, 2019)
Para Fernandes e Santos (2020) empresa seria a própria atividade
econômica a qual é desempenhada pelo empresário, podendo ser uma pessoa
física no caso do empresário individual ou uma pessoa jurídica isso quando se
trata de uma sociedade empresarial ou empresa individual de responsabilidade
limitada.
O empresário de acordo com o código civil pode ser entendido como
sendo quem “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para
a produção ou a circulação de bens ou de serviços.” (BRASIL, 2002) por sua
vez Mamede (2019, p. 77) tras a seguinte definição:
A empresa (atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços) tem um titular, pessoa natural (empresário) ou
jurídica (sociedade empresária). Assim, o empresário é a pessoa natural que
exerce profissionalmente a atividade econômica organizada (artigo 966 do
Código Civil).

3 Microempreendedor -MEI
Em 2020, a regulamentação do Microempreendedor Individual
completou 11 anos, acontece que o microempreendedor foi instrumento
jurídico que surgiu com o advento do artigo 18-A da Lei Complementar
nº128/2008, a qual passou a regular o artigo nº 966 da Lei nº 10.406/2002,
por meio de um novo parâmetro de contribuição tributária, o qual seria
configurado pelo Sistema de Recolhimento de Valores Fixos e Mensais dos
tributos abrangido pelo Simples Nacional. (RECEITA.FAZENDA)
Pode-se dizer que o MEI foi algo revolucionária, por conseguir
desburocratizar a legislação de pequenos negócios e serviços regularização
assim muitos dos trabalhadores que ainda exercem suas atividades na
informalidade, a pessoa que opta-se pelo Sistema de Recolhimento em Valores
Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional, iria recolherá
os valores fixos e mensais referente a soma de dois ou três valores, dependendo
da atividade do MEI os quais seriam a soma da parcela de valor 51,15 reais
mais o título de contribuição para a Seguridade Social devido à pessoa do
empresário na qualidade de contribuinte no valor de 1,00 real referente ao
título de ICMS, e R$5,00 referente ao ISS, deste modo o valor mínimo era de
52,15 reais.
A Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, esclarece o
significado da figura do Microempreendedor Individual (MEI):
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Art. 18-A. § 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de janeiro de 2002 –
Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior,
de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e
que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.
§ 2o No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1o deste artigo
será de R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário,
consideradas as frações de meses como um mês inteiro.

O objetivo da Criação do MEI era trazer da informalidade 4,1
milhões de trabalhadores, os quais somavam mais de 20% da força de trabalho
brasileira em 2008, o MEI era uma opção simples e barata. O optante pelo
MEI teria o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e também
conquistaria o direito a benefícios previdenciários. Em 2019, 25% dessas
pessoas já tinham se tornado MEI (NUBANK, 2021). De acordo com o
Manual Prático de Microempreendedor Individual lançado na época por
Macedo (2009, p.26) as vantagens de ser MEI naquela época era:
Isenção das taxas de registros e alterações contratuais realizadas nas Juntas
Comerciais e em outros órgãos públicos; Quando da emissão de notas fiscais, somente serão necessárias as de vendas de mercadorias e prestação de
serviços efetuados para outras pessoas jurídicas (empresas); Desobriga-se a
contabilidade do microempreendimento, bem como a declaração de renda
de pessoa jurídica e ao cumprimento de várias obrigações próprias, acessórias das outras empresas; Não necessitam de pagar taxas de alvarás e outras
taxas, devida pelas empresas maiores.; Terão acesso às linhas de créditos
para financiamento específicos, compatíveis com a condição de pequenos
empreendedores, ou seja, as taxas serão reduzidas; Acesso ao mercado através das suas próprias empresas, adquirindo mercadorias de grandes empresas atacadistas por preços menores e acompanhadas de nota fiscal.; Estarão
cobertos por direitos previdenciários, tais como: auxílio-doença, salário maternidade, salário-reclusão, pensão por morte e aposentadoria por idade; Pagarão tão somente uma contribuição que varia entre R$ 52,15 a R$ 57,15,
incluindo todos os impostos, taxas e contribuições; Possuirão regularidade
fiscal, mediante comprovação das aquisições e vendas de mercadorias com
notas fiscais. Importante ressaltar que irá se evitar perda de mercadorias por
falta de documentação legal ou multa pela inexistência de notas fiscais na
saída das mercadorias; Não haverá mais tanto risco nas reclamatórias trabalhistas, já que o dinheiro destinado a taxas e tributos será destinado à regular
contratação dos empregados; Terão comprovação de renda através da declaração extraída de sua renda devidamente regularizada; E terão a tranqüilidade de estar exercendo suas atividades de forma legal, sem a necessidade
de burlar a fiscalização e com expectativa e apoio governamental e institucional e das instituições financeiras.

Entre 2008 e 2019 no Brasil já se somava mais de 8 milhões de
empreendedores, esse avanço é possível de se perceber no gráfico abaixo.
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Gráfico 03: Crescimento do número de MEIs no Brasil: em número de microempreendedores
individuais com registro

Fonte: Economia G1, 2019.

Ocorre que o aumento da taxa de desemprego também teve influência
no aumento do número de MEI. Conforme notícia publicada no Diário do
Comercio (2021), manchete que diz que “os dados do Sebrae mostram um
saldo geral positivo de mais de 204 mil MEIs entre março do ano passado e o
mesmo mês deste ano, o que gerou um crescimento de 19% no período.
Apesar do saldo, o aumento está ligado à elevada taxa de desemprego”,
Desta forma, o MEI ou Microempreendedor individual irá se
caracterizar como sendo um pessoa que dirigi sozinha um pequeno negócio,
além disso é preciso ter um rendimento fixo anual, e exerce umas das mais de
460 modalidades de serviços, comércio ou indústria, ainda pode ser escolhida
uma atividade principal e mais 15 ocupações secundárias.
O recolhimento de impostos realizados pelo MEI ocorre de forma
unificada por meio do registro do Simples Nacional, o mesmo é isento de
pagar impostos federais como o Imposto de Renda, o PIS, o Cofins, o IPI e o
CSLL. Além da taxa mensal que pode variar atualmente de 56,00 a 61,00
reais. É preciso que anualmente o MEI também apresente o DASN-Simei
(Declaração Anual de Faturamento), no mesmo deve constar o rendimento
bruto obtido pela empresa no período (SEBRAE, 2021).
De acordo com as informações fornecidas pelo SEBRAE qualquer
pessoa pode ser MEI, exceto servidores públicos, pensionistas, estrangeiros
sem visto permanente e titulares de outras empresas, a pessoa que recebe
algum auxílio do governo como: auxílio família, auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez ou seguro-desemprego, pois ao se formalizar
sofrerá a perda do benefício.
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Outras vantagens em ser MEI é ter pagamento simplificado de
tributos sobre os produtos e serviços prestados; contribuição menor para a
previdência; ter a possibilidade de contratação; ser isento de tributos federais;
conseguir empréstimos com taxa de juros reduzida e; e principalmente ter a
legalização das atividades desempenhadas (SEBRAE, 2021).
O MEI durante a Pandemia
De acordo com um levantamento que foi realizado pelo Sebrae cerca
de 63,8% dos MEIs tiveram suas atividades paradas temporariamente devido
a pandemia do Covid-19, o maior percentual entre as empresas de pequeno
porte (ECONOMIA G1, 2020a) Desta forma devido à crise econômica do
Covid-19, o governo criou várias medidas para tentar conter tanto a doença,
como seus impactos negativos na economia a Lei nº 13.982 de abril de 2020,
alterou a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a qual dispõe:
“Sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada
(BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.”

A referida Lei reza em seu artigo segundo que no período de 3 (três)
meses consecutivos, a contar de abril data da publicação da Lei, passaria a ser
concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por
mês ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020)
II - não tenha emprego formal ativo;
III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal,
ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família;
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) saláriomínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários-mínimos;
V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima
de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e VI - que exerça atividade na condição de:microempreendedor individual (MEI); [...] (BRASIL, 2020)

Ou seja, durante a Pandemia em um período de três meses os
Microempreendedores Individuais que receberiam o auxílio emergencial de
R$ 600 reais, porém os mesmos teriam que ter uma renda familiar de até três
salários-mínimos, valor equivalente a 3.135,00 reais ou até meio saláriomínimo por membro da família o seja 522,50 reais por pessoa. Porém de
acordo com o Sebrae, em média 36% dos Microempreendedores Individuais
se enquadrariam nesse critério. (ECONOMIA G1, 2020a)
Outra medida de apoio ao MEI foi a Resolução CGSN Nº 154, de 03
de abril de 2020, a qual dispõe sobre a prorrogação de prazos de pagamento
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de tributos no âmbito do Simples Nacional, em razão da pandemia da Covid19, a qual prorrogava os prazos de pagamento dos tributos apurados no
âmbito do Simples Nacional dos períodos de março a maio de 2020 para seis
meses, a contar do mês de competência do pagamento (RESOLUÇÃO, 2020).
A Resolução CGSN nº 155, de 15 de maio de 2020 que prorrogava as parcelas
de junho, julho e agosto para respectivamente agosto, outubro e dezembro.
(RESOLUÇÃO, 2020a). Resolução CGSN Nº 157, de 28 de janeiro de 2021,
também alterou os prazos “Art. 1º A data de vencimento dos tributos
apurados no âmbito do Simples Nacional relativos ao período de apuração de
janeiro de 2021 fica alterada para 26 de fevereiro de 2021.” (RESOLUÇÃO,
2021). E a resolução CGSN nº 158, de 24 de março de 2021 prorrogou por
um período de 6 meses, o prazo para pagamento dos Tributos Federais no
âmbito do Simples Nacional. (RESOLUÇÃO, 2021b).
Foi prorrogado também o prazo de apresentação da declaração Anual
Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), referentes
ao ano calendário de 2019. O prazo agora se estenderá até o dia 30 de junho.
(ECONOMIA G1, 2020a)
Para o MEI também foi importante a criação da Lei 13.999 de 2020,
a qual instituiu o Institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), para o desenvolvimento e o
fortalecimento dos pequenos negócios; e alterou as Leis n os 13.636, de 20 de
março de 2018, 10.735, de 11 de setembro de 2003, e 9.790, de 23 de março
de 1999. (BRASIL, 2020c) O mesmo trata-se de uma linha de crédito para o
Microempreendedores individuais, que tenha um faturamento de até R$ 81
mil, Microempresas, com faturamento de até R$ 360 mil e Empresas de
pequeno porte, com faturamento de até R$ 4,8 milhões (ECONOMIA UOL,
2020)
Esse programa segundo a Receita Federal (2020) beneficiará cerca de
4,5 milhões de pequenos negócios frente à crise causada pela Covid-19, a
Receita Federal ficou responsável por trabalhar a facilitação da adesão das
Micro e Pequenas Empresas ao Pronampe, procurando tornar mais fácil para
as empresas interessadas comprovarem a sua receita declarada, prorém a
concessão dependerá exclusivamenta da instituição financeira participante do
programa.
Outro programa criado para ajudar os Microempreendedores durante
esse momento foi o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac)
Maquininhas, também criado pelo governo federal, visando aumentar a
concessão de crédito para os pequenos negócios, conforme Medida Provisória
nº 975, de 01.06.2020, convertida na Lei 14.042 que Institui o Programa
Emergencial de Acesso a Crédito (Peac); altera as Leis nºs 12.087, de 11 de
novembro de 2009, e 13.999, de 18 de maio de 2020; e dá outras providências.
(BRASIL, 2020d).
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De acordo com a Confederação das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil (2021) o Programa conseguiu, em um período inferior
a dois meses de operação, beneficiar mais de 112 mil donos de pequenos
negócios, tendo um volume de crédito de aproximado de 3,19 bilhões de reais.
O Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade de
garantia de recebíveis (Peac-Maquininhas) é destinado à concessão de
empréstimo garantido por cessão fiduciária de recebíveis a constituir em
arranjo de pagamento a microempreendedores individuais, a microempresas
e a empresas de pequeno porte que possuam volume faturado nos arranjos de
pagamento de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013.
Parágrafo único. Somente serão elegíveis às operações de crédito do PeacMaquininhas as pessoas referidas nocaputdeste artigo que:
I - tenham tido vendas de bens ou prestações de serviços por meio de arranjos
de pagamento com liquidação em sistema de compensação e liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos termos da regulação;
II - não tenham, na data da formalização do empréstimo, operações de crédito ativas celebradas fora do âmbito do Peac-Maquininhas garantidas por
recebíveis a constituir em arranjos de pagamento; e
III - na data de publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, estavam enquadradas nos incisos I ou II do caput do art. 3º ou no § 1º
do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). (BRASIL,
2020d)

Sendo mais uma forma de ajudar os Microempreendedores no
período de Pandemia.
Metodologia
O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva a qual de
acordo com Triviños (1987) pretende descrever os fatos e fenômenos de
determinada realidade, e também qualitativa que de acordo com Selltiz
(1967), trata-se de uma pesquisa que não faz uso das métricas de números,
classificados e analisados, ou seja quando na mesma não se faz uso de técnicas
estatísticas, também tem natureza exploratória a qual de acordo com Gil
(2008) é utilizada para a compreender um determinado um assunto (HAIR
JR. et al., 2005) complementar afirmando que a mesma tem como intuito
aprofundar o conhecimento de modo a possibilitar o embasamento do estudo
em questão.
Além disso, será feito o uso de análise de Bardin (2011, p.15) a qual
explica que trata-se de “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez
mais sutis, em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos
extremamente diversificados”, Bardin (1977) esclarece que a análise de
conteúdo deve ser composta por três grandes etapas sendo elas a Pré-análise,
a exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e
interpretação.
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Após pesquisa no banco de dados do Google acadêmicos, entre o
período de 2020 e 2021 foram localizados dois artigos publicados os quais
tratava-se de estudo de caso, o por ter afinidade com os objetivos da presente
pesquisa os mesmos foram selecionados.

Resultados e Discussão
Os estudos realizados por Bezerra e Silva (2021) apontaram que um
os principais motivos que levara o trabalhador informal a se formalizar é o
acesso ao crédito e a operações bancárias isso foi o que apontou 40% dos seus
entrevistados, e o segundo motivo seria a emissão de nota fiscal conforme 25%
dos entrevistados, devido ao fato de poder conseguir emitir nota fiscal era mais
fácil conseguir fornecedores mais barato.
Motivos que na pesquisa realizada por Machado et al (2021) ficaram
em terceiro e quarto lugar respectivamente.
Na pesquisa desses autores o que trousse essas pessoas para a
formalidade foram o acesso a Direitos Previdenciários (INSS) e a facilidade e
baixo curso no processo de formalização do MEI.
Já a pesquisa realizada pela DataSEBRAI, em 2019 apontou que
quando questionados quanto ao principal motivo que os levou a se tornarem
microempreendedores individuais, as respostas principais foram os benefícios
do INSS com 25%, 26% em 2017 e 32 % em 2015. Em segundo lugar na
pesquisa ficou a opção ter uma empresa formal com 24% dos entrevistados em
2019, 26% em 2017 e 22% em 2015 e em terceiro a possibilidade de emitir nota
fiscal com 13% em 2019, 12% em 2017 e 10% em 2015 (DATASEBRAE,
2019).
Outro ponto interessante, se dar ao fato de que 60% dos entrevistados
por Bezerra e Silva (2021) eram empregados de carteira assinada, ficando
empatados em segundo com10% e 10% pessoas desempregadas, e pessoas que
trabalhavam de carteira assinada. Em pesquisa realizada pelo o DataSEBRA
em 2019 também aponto que a maioria dos entrevistados tinham como
atividade antes de ser MEI a de profissional de carteira assinada. Desta forma
a ocupação anterior da maioria dos MEI era de empregado formal 51% em
2019, 50% em 2017 e 45% em 2015, sendo possível ver um progressão no
número de pessoas que saem do emprego formal para serem
microempreendedores (DATASEBRAE, 2019).
Na pesquisa de Bezerra e Silva (2021) outra questão relevante é que
60% dos participantes relataram que não possuíam outra fontes de rendas,
entre os entrevistados 90% tinham vontade de crescer profissional. Já no Data
SEBRAE (2019) quando perguntados se os mesmos tinham outras fontes de
renda, 76% em 2019 relataram que a sua atividade como microempreendedor
individual era a sua única fonte de renda, em 2017 tinham sido 77%, número
que também tinha se repetido em 2015. (DATASEBRAE, 2019).
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Nas dificuldades apontadas pelos MEIs na pesquisa de Machado et al
(2021) estão: administrar o empreendimento; conquistar clientes/vender;
conseguir crédito/dinheiro; Controlar o caixa/dinheiro da empresa; Entender
e cumprir as obrigações legais; Encontrar fornecedores baratos e confiáveis;
Localização do ponto comercial; Inovar/criar novos produtos e serviços e
Planejar/organizar o crescimento da empresa. Onde a maioria escolheu
controlar o caixa/dinheiro da empresa, o que representou 24% dos
entrevistados.
A pesquisa de Machado et al (2021) revela a questão do auxílio
emergencial, onde 90% dos MEI entrevistados por ele alegaram que as seis
parcelas disponibilizadas pelo do auxílio emergencial ajudaram na
manutenção do empreendimento e também no pagamento do DAS MEI, e
nas despesas básicas do lar, a pesquisa aponto que ouve uma queda na receita
bruta mensal de aproximada de 70%. O que coincide com os dados publicados
pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil
(2021) onde a mesma aponta que em cada 100 MEI, 82 tiveram perda de
faturamento, sendo considerada uma das categoria mais prejudicadas com a
pandemia do coronavírus.
Por fim, a pesquisa realizada por Machado et al (2021) pontou que
90% dos MEI reclamara do acesso ao Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Confederação das
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (2021) explica que conseguir
empréstimo para o MEI não é nada fácil.
60% dos microempreendedores individuais procuraram as instituições bancárias para pedir empréstimos, mas que apenas 28% obtiveram êxito. “A dificuldade dos pequenos empreendedores em conseguir crédito é histórica, e
quanto menor o porte da empresa mais difícil a resposta positiva dos bancos”, ressalta Melles, destacando como exemplo de programa emergencial
que beneficiou os MEI, o Peac-Maquininha. (Confederação das Associações
Comerciais e Empresariais do Brasil, 2021)

O Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac) beneficiou
principalmente os MEI e os donos de micro empresas, o Peac-Maquininhas,
que trata de um crédito por meio de uma maquineta de crédito, representou a
única forma de crédito durante o último trimestre de 2020 para 18% dos
microempreendedores individuais.
Considerações Finais
As pesquisas demostram que muitas das dificuldades enfrentadas pelo
Microempreendor Individual continuam as mesma, porém a Pandemia do
Covid-19 em 2020 veio a agravar a situação, um ponto novo negativo foi a
diminuição da renda desses empreendedores, também foi possível perceber
que mesmo com todas as dificuldades existentes muito foi feito por parte do
Governo federal para diminuir os impactos negativos no orçamento dos
mesmo, talvez questões de cunho administrativo possam explicar o não
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sucesso dessas ações, isso demostra a necessidade que se pesquise mais sobre
o tema. O fato do desemprego em número altos foi primordial para o aumento
do número de cadastros de MEI entre 2020 e 2021, porém pesquisas anteriores
demostram que esse é um número que já vinham crescendo
exponencialmente, onde a maioria de seus adeptos são pessoas que deixam
seus empregos de carteira assinada para se tornar MEI e que se formule
melhores políticas públicas.
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POVOS INDÍGENAS URUBU KA’APOR
E A HISTÓRIA DE SUA LÍNGUA DE SINAIS

Keila Ferreira Cardoso

1)

INTRODUÇÃO
“A língua é a chave para o coração de um povo. Se perdermos a
chave, perdemos o povo. Se guardamos a chave em lugar seguro, como um
tesouro, abriremos as portas para riquezas incalculáveis, riquezas que jamais
poderiam ser imaginadas do outro lado da porta.” As palavras de Eva Engholm (1965), são bastante apropriadas, pois ao afirmar que a língua faz parte
do coração de um povo, pode-se incluir também a cultura e, de forma mais
profunda, a sua identidade.
Há aproximadamente 300 anos na região entre o Rios Tocantins e
Xingú surgiram os índios Ka’apor, Kaapores ou até mesmo Caapores. Os
índios Kaapor, sempre tiveram elevada taxa de surdez, para cada 75 indígenas
ouvintes, há um surdo. Com o passar do tempo, foram desenvolvendo uma
língua de sinais própria, a Língua de Sinais Ka’apor (que também pode ser
escrita como Kaapor).
O presente trabalho teve como objetivo geral pesquisar sobre a Língua
de Sinais Kaapor e sua cultura de forma a refletir sobre a relevância de manter
viva a memória e identidade contidos na língua de sinais, tendo em vista seu
imenso valor cultural, apontando para a seguinte questão: Qual a importância
da língua de sinais kaapor?
A pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (1999), abrange a leitura,
análise e interpretação de livros, foi ancorada em leituras de livros de diversos
autores onde muitos destes tiveram um contato bem próximo com os povos
Kaapor, como por exemplo, os antropólogos Willian Balée e Darcy Ribeiro.
Essa pesquisa foi de extrema importância social, acadêmica e histórica, uma vez que pouco se sabe sobre os índios Kaapores, principalmente sobre sua língua de sinais que, por ser própria e sem influência externa, sendo
assim um objeto de pesquisa bastante enriquecedor para o meio acadêmico.
2) DESENVOLVIMENTO
2.1

REVISÃO DE LITERATURA
A pesquisa foi ancorada em leituras de diversos autores onde muitos
destes tiveram um contato bem próximo com os povos Kaapor, como por
exemplo, os antropólogos Willian Balée, Darcy Ribeiro, Lina Brito
Willian Balée, antropólogo norte-americano, pesquisador, onde através de pesquisas com os índios Urubú-Kaapor, os povos da mata, como ele
29

Dialogos IV

mesmo gostava de mencionar, em seu livro Culturas de distúrbio e diversidade
em substratos amazônicos (1998), pude fazer uma leitura enriquecedora sobre
o assunto em questão, onde o autor diz, entre tantas outras informações que,
em 1998 a população dos índios Kaapores estava entre 600 e 1000 habitantes
e que a expectativa média de vida dos índios kaapor é de 60 anos (BALÉE,
1998). A língua falada é a kaapor, do tronco linguístico Tupi-Guarani, não
falada por nenhuma outra tribo ou povo e também a língua de sinais kaapor,
a qual é o tema desta pesquisa.
O antropólogo Darcy Ribeiro, em seu livro Arte Plumária, cujo conteúdo foi de extrema relevância para essa pesquisa, informa detalhes fascinantes da cultura dos povos Kaapor quando esteve na aldeia entre os anos de 1949
e 1951.
É na plumaria que encontramos a atividade mais eminentemente artística
dos nossos índios, aquela em que revelam os mais elaborados impulsos estéticos e mais vigorosas características de criação própria e singular. E é variedade de formas e riqueza de colorido, constitui o material mais precioso e
mais acabado, por assim dizer, que a natureza oferece aos índios para exprimirem-se artisticamente. O seu maior interesse estético, por outro lado, estava voltado para o embelezamento do próprio corpo. Da combinação daqueles recursos e destas tendências, resultaria a elaboração de uma técnica
requintada que, associando penas e plumas a diversos outros materiais, permitiria criar obra de arte capazes de competir em beleza com os mesmos
pássaros. (Ribeiro, 1957, p.8).

No livro Língua Brasileira de Sinais, cuja leitura foi significativa para
nortear esse trabalho, Lina Brito (1998), afirma que as línguas de sinais são
tidas como línguas naturais, que surgiram da convivência e interação entre
pessoas surdas e que essa interação é fundamental para a inserção do surdo na
sociedade.
Oliver Sacks, neurologista e escritor, traz em seu livro “Vendo Vozes”, relatos surpreendentes de casos clínicos. Ele afirma que o funcionamento
do cérebro é favorecido pela aquisição da linguagem, em suas diversas formas
e é essa aquisição que possibilita a elaboração dos pensamentos. Trata-se de
uma leitura excepcional cujas histórias são marcadas por lutas e superação de
preconceitos. No livro, o autor explica que o surdo desenvolve um cérebro
bem mais adaptado para funções visuais e espaciais que os ouvintes. Os surdos
usam com mais eficiência os dois hemisférios do cérebro.
2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para que essa pesquisa fosse feita, foi efetuado leituras e pesquisas em
diversos livros e artigos. Pretende-se fazer uma análise de forma a refletir sobre
a importância de manter viva a memória e identidade contidos na língua de
sinais Kaapor. Trata-se de pesquisa tipo descritiva com enfoque qualitativo e
de cunho bibliográfico em virtude de ser um trabalho minuciosamente inves-
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tigativo através de leitura de livros, publicações em periódicos e artigos científico, pois conforme Fachin (2007, p.67), a pesquisa bibliográfica é um conjunto de conhecimentos reunidos em obras e possui como objetivo encaminhar o leitor a pesquisa de determinado assunto. Com a revisão bibliográfica
pretende-se aprofundar o conhecimento sobre a língua de sinais Kaapor favorecendo pesquisas acadêmicas uma vez que o tema a ser pesquisado é de extrema relevância levando em conta a questão histórica e cultural. Gil (2008,
p.50), afirma que pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já
elaborado, constituído principalmente a partir de livros e artigos científicos.
Em seu caráter de adquirir novas descobertas em diferentes áreas do conhecimento a pesquisa bibliográfica pode servir de ponto de partida para outras pesquisas cooperando para a expansão do conhecimento.

2.3

OS INDIOS KAAPORES
Há aproximadamente 300 anos na região entre o Rios Tocantins e
Xingú surgiram os índios Kaapor ou kaapores. Por volta de 1850, devido a
luta e resistência contra a dominação europeia, migraram para o noroeste do
Maranhão. Até por volta de 1930 eram considerados uma das tribos mais hostis do Brasil, não aceitando a presença do homem branco. Em 1911 houve a
primeira tentativa de pacificação, porém sem sucesso devido a hostilidade da
tribo. Somente em 1928 essa aproximação foi possível.
Atualmente os índios Kaapores (os povos da mata, como são conhecidos) estão localizados na área indígena Alto Tucuruí, no norte do Maranhão. Ao Norte tem o rio Gurupi, ao sul o rio Turiaçu, a oeste o Igarapé do
Milho, a leste a rodovia BR 316. A região de floresta amazônica, ocupada por
todos os remanescentes Kaapor, foi demarcada pela FUNAI em 1978. A demarcação foi homologada pelo Decreto n° 88.002 em 1982.
Os povos indígenas Kaapor possuem um histórico de violência e extermínio contra seu povo. A luta e resistência contra fazendeiros, posseiros e
madeireiros duram décadas. São violações de direitos, tentativas de legalizar
e institucionalizar a grilagem de terras indígenas, ameaças e assassinatos. Por
volta de 1850, devido conflitos com colonizadores luso-brasileiros, tiveram
que migrar do Pará para o noroeste do Maranhão. Em 1900 sofreram outro
ataque e muitos Kaapor foram aniquilados e outros, devido a fuga, conseguiram sobreviver. Em 1928 houve um processo de pacificação quando os membros da aldeia confraternizaram com os servidores do Posto de Atração da
Ilha de Cananindéua-assu entre os estados do Pará e Maranhão (BALLÉ,
1998).
Atualmente os caapores são alvos do ataque de donos de madeireira
e devido o descaso e negligência do Estado brasileiro, alguns indígenas tem
feito justiça por conta própria. Sobre isso BALÉE (1998), afirma que:
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Cerca de 1.300 posseiros, madeireiros e fazendeiros invadiram e estão desmatando a Terra Indígena Turiaçú, homologada desde 1989. Mais ou menos
um terço das terras Ka´apor, principalmente ao longo de seu limite oeste
entre a área do Igarapé Jararaca, vem sendo desmatada e ocupada por semterra insuflados por grileiros e políticos locais. A situação atual da região é
marcada por tensão e escalada de violência. Ataques de posseiros e de madeireiros ás aldeia indígena, assim como contra-ataques dos índios aos acampamentos de posseiros e madeireiros dentro de suas terras, tem ocorrido
desde 1993 com pelo menos duas vítimas fatais do lado karaí (BALÉE, 1998,
p.88).

Em 2015, devido o assassinato da liderança indígena Eusébio Kaapor,
os conflitos se intensificaram. Eusébio não aceitava a presença de madeireiros
em terras indígenas. Nos dias atuais, Madeireiros pegos em flagrantes tem seus
caminhões incendiados e são ameaçados por indígenas guarda florestal dos
Kaapor.
As terras dos povos indígenas estão asseguradas por lei. Os artigos 18
e 19 da lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973, asseguram que:
Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de
qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. § 1° Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade
agropecuária ou extrativa. § 2° (Vetado). Art. 19. As terras indígenas, por
iniciativa e por orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão
administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido
em decreto do Poder Executivo. § 1° A demarcação promovida nos termos
deste artigo, homologada pelo presidente da república, será registrada em
livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do registro imobiliário da comarca da situação das terras. § 2° Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de interdito possessório,
facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou á demarcatória (BRASIL, 1973).

Diante da omissão do governo brasileiro no que se refere à situação dos
povos indígenas Kaapores, Organizações Internacionais tem sido a voz desses
povos. O Greepeace, por exemplo, tem prestado auxílio com rastreadores via
satélite e mapeamento fotográfico.
No ano 1900, quando tiveram suas aldeias invadidas, os Karaí, como
é chamado pelo homem branco, ficaram impressionados ao encontrarem cocares de penas coloridas dentro de baús de cedro que os restantes dos sobreviventes deixaram para trás durante a fuga para não serem mortos. Usando
penas de diversos pássaros, a arte de penas e plumas dos caapores se destacam
pela beleza.
As mulheres fazem cocares, brincos, adornos labiais, colares com penas. Esses adereços são usados nas cerimonias que acontecem na aldeia,
quando também fazem pintura em seus corpos utilizando o urucum.
As mulheres pouco ficam a dever em elegância. Embora não lhes seja dado
usar o vistoso diadema, ostentam a testeira, os ornatos faciais, os brincos,
pentes presos à franja que deixam cair fios de plumas emoldurando o rosto,
às vezes um outro pente preso atrás na cabeleira, o belo colar que tanto realça
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sobre o colo pintado de urucu[...] (RIBEIRO, Darcy, Arte Plumária dos Índios Kaapor, 1957, p.20).

As cerimônias na aldeia são marcadas com muitos pendentes coloridos, penas e plumas de várias cores, formas e tamanhos, conforme a grande
habilidade que os Kaapor possuem para trabalhar na arte com plumas (tradição possivelmente herdada dos antigos tupinambás).
Deste modo, a lei n° 6.001 de 19 de dezembro de 1973, artigo 6° declara que:
Art. 6° Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre os índios, salvo
se optarem pela aplicação do direito comum. Parágrafo único. Aplicam-se
as normas de direito comum às relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados o que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nessa lei (BRASIL, 1973).

É de fundamental importância a valorização da cultura e tradição indígena, uma vez que a cultura, os costumes e a língua são a marca de um povo.
2.3.1 Língua de sinais Kaapor
As línguas de sinais possuem vocabulário e gramática próprios portanto não seguem a ordem e a estrutura das línguas orais. É a língua materna
dos surdos, língua natural que está vinculada a um canal que não é o oral
auditivo e sim gestual-visual onde o surdo passa a ter uma percepção mais fácil
e coerente contribuindo para o desenvolvimento linguístico, cognitivo e social
do surdo.
A língua transforma a experiência. [...] Por meio da língua [...] podemos
iniciar a criança numa esfera puramente simbólica de passado e futuro, de
lugares remotos, de relações ideais, de eventos hipotéticos, de literatura imaginativa, de entidades imaginárias [...] Ao mesmo tempo, o aprendizado da
língua transforma o indivíduo de tal modo que ele é capaz de fazer coisas
novas para si mesmo ou coisas antigas de maneiras novas. (CHURCH, 1961,
p.95).

Lina Brito (1998), afirma que as línguas de sinais são tidas como línguas naturais, que surgiram da convivência e interação entre pessoas surdas.
A autora afirma que:
As línguas de sinais são línguas naturais porque como as línguas orais surgiram espontaneamente da interação entre pessoas e porque devido à sua estrutura permitem a expressão de qualquer conceito descritivo, emotivo, racional, literal, metafórico, concreto, abstrato – enfim, permitem a expressão
de qualquer significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva
do ser humano (BRITO, 1998, p.19).

Entre os povos Kaapor existe uma língua de sinais que difere da Língua Brasileira de Sinais. Devido a elevada taxa de surdos em sua população,
surgiu a Língua de Sinais Kaapor Brasileira. Entre os povos Kaapor, a comunidade aprende a língua de sinais para incluir o surdo e não o contrário. Nesse
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processo de inclusão, o surdo se socializa com os membros de sua aldeia, surdos e ouvintes, onde gera-se a noção de pertencimento, de que pertence à uma
comunidade, desenvolvendo assim sua identidade cultural, reforçando que:
“[a] identidade cultural é formada através do pertencimento a uma cultura”.
(Perlin, 2001, p. 52). A noção de pertencer á uma cultura é muito importante,
principalmente para o surdo, pois a noção de pertencimento e a inclusão caminham de mãos dadas, cooperando ainda mais para o processo de socialização do surdo.
Conforme Saussure (1979, p. 22), a língua é “a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem modificála; ela não existe senão em virtude duma espécie de contrato estabelecido entre
os membros da comunidade”. Ou seja, a língua é a peça fundamental no processo de socialização de qualquer indivíduo. E, estando socializado em sua
comunidade, o surdo participa de diversas questões e problemas, evoluindo e
adquirindo autonomia.
O decreto 7. 387, de 9 de dezembro de 2010 que institui em seu artigo
1°
Art. 1° Fica instituído o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, sob
gestão do Ministério da Cultura, como instrumento de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira. Parágrafo único: O Inventário Nacional da Diversidade
Linguística será dotado de sistema informatizado de documentação e informação gerenciado, mantido e atualizado pelo Ministério da Cultura, de
acordo com as regras por ele disciplinadas (BRASIL, 2010).

BALÉÉ (1998) afirma que os Kaapor são diferentes na Amazônia por
ter uma língua padrão de sinais e graças a essa língua de sinais os surdos podem interagir uns com os outros e até mesmo com os de outras aldeias. A
língua visual motora surgiu naturalmente e espontaneamente através da necessidade de comunicação.
As línguas de sinais distinguem-se das línguas orais porque utilizam-se de
um meio ou canal visual – espacial e não oral auditivo. Assim, articulam –
se espacialmente e são percebidas visualmente, ou seja, usam o espaço e as
dimensões que ele oferece na constituição de seus mecanismos “fonológicos”, morfológicos, sintáticos e semânticos para veicular significados, os
quais são percebidos pelos seus usuários através das mesmas dimensões espaciais. Daí o fato de muitas vezes apresentarem formas icônicas, isto é, formas linguísticas que tentam copiar o referente real em suas características
visuais. Esta iconicidade mais evidente nas estruturas das línguas de sinais
do que nas orais deve-se a este fato e ao fato de que o espaço parece ser mais
concreto e palpável do que o tempo, dimensão utilizada pelas línguas orais
– auditivas quando constituem suas estruturas através de sequências sonoras
que basicamente se transmite temporalmente (BRITO, 1997, p.81).

A língua de sinais além de expressar o pensamento, contribui para a
interação dentro das comunidades favorecendo cada vez mais a inclusão de
surdos.
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Pode-se dizer que a língua de sinais Kaapor surgiu partindo da interação entre indígenas com surdez. Porém trata-se de convivência de décadas
e até mesmo de séculos. Por isso que pode se dizer que a língua dos povos
Kaapor é carregada de história e identidade e nela está cravada a identidade
de um povo, que, conforme afirma Wilson Miranda em seu artigo Comunidade dos surdos: olhares sobre os contatos culturais (2001):
Considerando que a cultura surda mostra uma nostalgia curiosa em relação
a uma “comunidade imaginária” e que é barbaramente ou profundamente
transformada, senão destruída no contato com a cultura hegemônica, ela age
como reguladora da formação da identidade surda, que se reaviva novamente no encontro surdo-surdo. Este encontro é um elemento chave para o
modo de produção cultural ou de identidade, pois implica num impacto na
“vida interior”, e lembra da centralidade da cultura na construção da subjetividade do sujeito surdo e na construção da identidade como pessoa e como
agente pessoal. (MIRANDA, 2001, p.56).

“Os surdos podem comunicar-se mais facilmente e com maior precisão pela Língua de Sinais, porque o cérebro deles se adapta para esse meio e,
se forçados a falar, nunca conseguirão uma linguagem eficiente e serão duplamente deficientes” (SACKS,1989). A língua de sinais ou língua gestual é uma
língua visual. Considerada pela linguística como língua natural, atende aos
critérios linguísticos como qualquer outra língua, mesmo as palavras sendo
sinais articulados com as mãos. Não são gestos. Os sinais são símbolos arbitrários e legitimados que conferem à pessoa surda a inclusão e interação no
meio social em que ela vive.
A construção da identidade e a valorização da cultura do povo Kaapor é reforçada cada vez que um indígena mais velho ensina a língua de sinais
para outro mais novo. SANTOS (2005), faz uma observação bastante pertinente sobre esse assunto:
Os saberes culturais são concebidos como acúmulo de conhecimento produzido por várias gerações; conhecimentos construídos com sentido de pertencimento, marcado pelas formas de viver e compreender o mundo, suas representações e valores serão discutidos no campo da pesquisa da vida oral,
mais especificamente no âmbito das histórias de vida (SANTOS, 2005, p.1).

Segundo o Atlas das línguas do mundo em perigo, da UNESCO, a
língua de sinais Kaapor pode ser classificada como uma língua de sinais em
risco de extinção. O motivo é a transmissão geracional restrita, ou seja, adultos
transmitem a língua a crianças somente no caso de haver crianças surdas. Não
havendo crianças surdas, não há transmissão. Quando uma língua deixa de
existir ela leva consigo um tesouro histórico de valores, memórias, culturas e
a identidade de um povo. São verdadeiros legados culturais.
Angel Humberto Corbera Mori, pesquisador de línguas indígenas,
afirma que:
A língua indígena não é uma riqueza material como ouro ou o diamante,
mas, quanto mais diversidade cultural um país possui, mais rico ele é em
conhecimento. Os índios mais dominam toda uma diversidade de nomes de
pássaros, cobras, plantas que são usadas na medicina tradicional, entre ou-
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tras informações que seria de grande utilidade para a compreensão e conservação da natureza. A perda desse conhecimento da fauna e da flora é também uma perda científica. Disponível em http://agencia.fapesp.br/pesquisas-podem-ajudar-a-salvar-linguas-indigenas-da-extincao/22904/

A perda de uma língua é a perda de conhecimento acumulado durante
séculos, passados de geração à geração. Preservar a língua de sinais kaapor é
valorizar a cultura indígena.
Através dessa pesquisa pôde se observar características culturais e linguísticas que é peculiar dos povos Kaapor. Faz-se necessário a valorização e
reconhecimento dessa língua para que ela não morra.
3) ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O resultado dessa pesquisa foi bastante enriquecedor pois traz o conhecimento de uma língua de sinais até então desconhecida. Trata-se de uma
língua de sinais sem nenhuma influência da LIBRAS, geracional pois é transferida de pai para filho e carregada de identidade. Os trabalhos sobre a Língua
de Sinais Kaapor são de grande valor para o meio acadêmico, favorecendo o
surgimento de pesquisas e novas descobertas.
Através dessa pesquisa pôde-se descobrir que as crianças nasciam surdas em virtude da bouba neonatal, que é uma doença infecciosa bastante conhecida no passado e que hoje já está erradicada. Porém com a erradicação
da doença está ocorrendo também o desaparecimento da língua. Faz-se necessário que o meio acadêmico de pesquisa reconheça a necessidade de valorização, reconhecimento e preservação dessa língua para que ela não morra e
leve consigo toda sua riqueza cultural e identitária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Respondendo à hipótese enunciada se é verdadeira ou falsa, a língua
de sinais Kaapor foi formada no decorrer dos anos em meio a muitas lutas e
perseguições. A resistência do povo Kaapor em manter viva a sua língua de
sinais até os dias atuais é marcante entre esses povos, principalmente devido
a diminuição do nascimento de crianças com deficiência auditiva na aldeia.
Não havendo a transmissão geracional da língua de sinais Kaapor, corre-se o
risco da extinção. A falta da transmissão geracional da língua de sinais dos
kaapores significa também que não haverá a transmissão de valores, saberes,
costumes e crenças existentes nessa língua. Daí a grande importância de se
preservar essa língua de sinais mesmo entre os indígenas ouvistes.
O objetivo geral foi alcançado, pois através desta pesquisa constatouse que a história da língua de sinais Kaapor é repleta de significados e conhecimentos que foram incorporados ao longo de anos.
Os objetivos específicos também foram alcançados, pois durante a
pesquisa constatou-se que é uma língua carregada de história e que foi construída e desenvolvida ao longo dos anos. Que é rica culturalmente em virtude
de ser única e ter identidade própria. Nela está cravada a identidade de um
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povo e os traços mais sutis de sua personalidade devido a influência de diversos processos históricos e socioculturais.
Quanto ao problema, a língua de sinais foi desenvolvida e construída
foi ao longo dos anos cada vez que um ancião ensinava a língua a um indígena
mais novo e assim, ao mesmo tempo que ocorria a transmissão geracional,
ocorria também a valorização, transmissão e legitimação de uma memória
histórica, social e coletiva.
A língua de sinais Kaapor deve ser, independente de haver ou não
nascimento de crianças surdas, transmitida sempre de pai para filho, como
uma forma de preservação. E preservar a língua é também uma forma de valorizar a cultura de um povo.
Precisamos reconhecer que para qualquer povo - do mais ao menos numeroso - a língua representa um elemento vital; sua morte é uma perda irrecuperável. Acima de tudo, a valorização e preservação das línguas é um direito
universal que devemos reconhecer e defender. Disponível em: <http://prodoclin.museudoindio.gov.br/index.php/conheca-as-linguas-indigenas-nobrasil/a-importancia-das-linguas-indigenas>

A diversidade da língua de sinais Kaapor é uma riqueza inestimável
que necessita ser preservada e conhecida, pois trata-se de uma língua indígena
que, como tantas outras, corre o risco o risco de desaparecer.
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A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS: JOGOS E BRINCADEIRAS
COMO FERRAMENTA FACILITADORA NO PROCESSO
DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Tiago Santana de Souza
Izabela Vanessa Martins Assunção de Souza
Fabiana Oliveira Lima
Aldenize Santana de Souza Melo
INTRODUÇÃO
Nos dias atuais seja em ambiente escolar ou não, quando ouvimos
alguém mencionar as palavras “lúdico ou ludicidade” já imaginamos um ambiente totalmente diferenciando e atrativo, todavia ainda existem questionamentos quanto a ludicidade, pois ainda existe um público que demonstra incertezas em relação a obtenção de resultados positivos através do lúdico no
processo de ensino e aprendizagem. Foram essas e outras indagações que motivou o estudo sobre o referido tema: A ludicidade na Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Inicias: jogos e brincadeiras enquanto fermenta facilitadora no processo de ensino e aprendizagem.
Deste modo tivemos como objetivos pesquisar e analisar teóricos que
já fizeram estudos dentro da nossa temática de pesquisa, e especificamente
responderemos quais são os benefícios e a importância do lúdico empregado
a educação infantil e no ensino fundamental nos anos iniciais. Por se tratar de
uma ferramenta facilitadora e inovadora, é simples se apaixonar pela ludicidade, pois é através dela que grandes feitos são alcançados. Sendo assim, a
maior motivação para elaborar este estudo foi a possibilidade de poder compartilhar quão gratificante é ter o lúdico como aliado no processo de ensino e
aprendizagem.
O LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A educação infantil é o alicerce de todo o processo educativo, pois é
nela onde toda a construção deve ser fundamentada e bem estruturada para
dar seguimento no ensino fundamental e assim por diante em todo o trajeto
de ensino e aprendizagem. Segundo Melo, “A Educação infantil tem o papel
importante de compreender, reconhecer o jeito particular das crianças serem
e estarem no mundo, respeitando as suas individualidades e diferenças”.
(2010, p. 14).
Hoje temos disponíveis várias fermentas que podem nos auxiliar no
processo de aprendizagem das crianças, dentre elas podemos destacar o lúdico
como uma ferramenta verdadeiramente interessante quando empregada a
uma boa metodologia.
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Segundo Murador, “O lúdico é parte integrante da vida da criança, é
voz corrente entre educadores e estudiosos do brincar, o lúdico é fundamental
para formação e para o bom desenvolvimento da criança”. (2009, p. 11).
Deste modo percebemos a relevância que o lúdico possui em relação
a criança no ambiente escolar e, por tanto, vale salientar que as crianças vivem
em seu universo próprio e realidades diferentes, sendo assim quando inseridas
em um ambiente alegre e divertido, é possível o desenvolvimento e compreensão de várias situações presente em seu cotidiano.
Segundo o REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (RCNEI),
As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza
como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito
próprio, nas interações que estabelecem desde cedo com as
pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circundam, as
crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que
vivem, as relações contraditórias que presenciam, e por meio de
brincadeiras, explicitam as condições de vida a questão submetidas
e seus anseios e desejos. (RCNEI, 1998, p. 21).

Ainda sobre o RCNEI,
O jogo pode se tornar uma estratégia didática quando as situações são planejadas e orientadas pelo adulto visando a uma finalidade de aprendizagem,
isto é, proporcionar à criança algum tipo de conhecimento, alguma relação
ou atitude. Para que isso ocorra, é necessário haver uma intencionalidade
educativa, o que implica planejamento e previsão de etapas pelo professor,
para alcançar objetivos predeterminados e extrair do jogo atividades que lhe
são decorrentes”. (RCNEI 1998, V.3, p. 211).

Hoje os profissionais da educação desfrutam de uma infinidade de
ferramentas que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, o professor
deve ser aberto a novas experiências e, quando for o caso, devem ter dedicação
em conhecer e aplicar novas metodologias em seu trabalho, pois ainda existem
muitos que não aderiram, ou não estão dispostos a inovar em sua sala de aula
utilizando o lúdico como uma ferramenta de apoio pedagógico. (Murador,
2009).
Para Klassmann, “Formar professores com conhecimento lúdico é
uma tarefa árdua e difícil, pois o educador tem que ter um conhecimento profundo e acreditar que é capaz de fazer entender que o ensino lúdico é uma
forma de aprendizagem”. (2013, p. 17-18).
Quando o professor tem propriedade e familiaridade com o lúdico, o
ambiente educacional se torna atrativo e divertido para todos. Segundo Melo,
“A brincadeira é uma forma de divertimento, típico da infância, algo natural
da criança, onde não há comprometimento, planejamento envolvendo assim
momentos de prazer para a criança”. (2010, p.20).
Mesmo com alguns questionamentos em relação a aplicabilidade do
ensino lúdico, é notório que o lúdico auxilia e muito no processo de aprendizagem das crianças, através de jogos e brincadeiras inúmeras possibilidades
são atribuídas aos alunos, porém é preciso que o professor esteja efetivamente
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preparado em relação a implantação do ensino lúdico em sua metodologia de
ensino, visto que esteja apto a saber o momento certo também de intervir nos
jogos e brincadeiras, com interesse de que os alunos também possam refletir e
expor similarmente suas ideias e pensamentos. (KLASSMANN, 2013).
Independente da classe que esteja envolvida a ludicidade, é notório a
alegria e animação por aqueles que do ensino lúdico desfruta, dos jogos em
especial, dado que, “Os jogos sempre se constituíram como uma atividade ligada ao ser humano. Entre os povos não civilizados, as atividades de dança,
caça, pesca, lutas, eram uma maneira de sobrevivência, mas muitas vezes uma
característica de diversão e prazer natural”. (FERRO e VIEL, 2019, p. 111).
De acordo com o seguinte autor:
Pode-se afirmar que a criança é o agente de seu desenvolvimento, cabe ao
professor o papel de desafiador, provocando desequilíbrios, conflitos, para
que a criança seja estimulada a descobertas e, portanto, a construção do conhecimento. (MURADOR, 2009, p. 22).

Em se tratando de uma metodologia mais atrativa e satisfatória para
o professor e para o aluno, a ludicidade é um ótimo aliado neste sentido. Segundo Klassmann, (2013, p. 14). “O lúdico torna o aprender mais prazeroso,
faz com que a criança crie cenários imaginário exercitando e explorando a sua
criatividade utilizando o próprio conhecimento”.
Segundo Serrão e Serrão,
Vale ressaltar que a ludicidade na sua essência além de contribuir para o
entendimento da importância da Aprendizagem Infantil, traz importantes
contribuições para a compreensão do processo de formação da criança e do
adolescente, possibilitando contribuir para o seu desenvolvimento psicossocial como um todo. (2015, p. 31).

Percebe-se através das palavras dos autores a relevância que a ludicidade representa tanto sobre o processo educativo das crianças quanto em seu
desenvolvimento por inteiro. Entretanto, vale salientar que o ensino lúdico
por muito tempo foi desvalorizado por julgarem que jogos, brincadeiras e outras atividades lúdicas não tinham relação com a aprendizagem das crianças.
Porém hoje o ensino lúdico já se encontra bem melhor contemplado em nossa
sociedade. Como enfatiza Santos (2010):
A brincadeira encontra um papel educativo na escolaridade das crianças, na
pré-escola e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. As crianças vão se
desenvolvendo e conhecendo o mundo na escola, que se constrói a partir das
diferentes histórias de vida das crianças, dos pais, das professoras e de todos
os que compõem a instituição e que nela integram seu dia-a-dia. A brincadeira, então, pressupõe uma aprendizagem social. (p. 14).

Seguindo a linha de pensamento do autor citado acima, notamos que
a brincadeira coopera e acompanha o desenvolvimento das crianças, sendo
assim é perceptível a afirmação dessa ideia através das palavras do seguinte
autor quando nos diz que: “O procedimento lúdico auxilia a criança a crescer,
a se desenvolver e a se transformar em um adulto que pode brincar, criar e
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inventar em seu próprio cotidiano, na faculdade, no seu ambiente de trabalho
e no relacionamento com as outras pessoas”. (LAMBLEM, JESUS, 2018, p.
5).
De acordo com Santos:
A utilização do lúdico na escola é um recurso muito rico para a busca da
valorização das relações, onde as atividades lúdicas possibilitam a aquisição
de valores já esquecidos, o desenvolvimento cultural, e, com certeza a assimilação de novos conhecimentos, desenvolvendo, assim, a sociabilidade e a
criatividade. (2010, p. 15).

RESULTADOS
É notório que a ludicidade de modo geral, seja através de jogos, brincadeiras ou qualquer outra atividade em que a ludicidade se faça presente, se
torna exercício satisfatório tanto para o executante, quanto para os participantes. “Através da atividade lúdica, a criança faz pequenos ensaios sobre os papéis que possivelmente irá desempenhar, quando adulto; pois quando brincam, por exemplo, de faz-de-conta, a criança assume a identidade do adulto”.
(Serrão e Serrão, 2015, p. 52).
É notável que além da obtenção de resultados satisfatórios através das
brincadeiras por intermédio do lúdico, os jogos também são de extrema importância quanto ao desenvolvimento do raciocínio logico matemático. Os jogos também tem a capacidade de fazer com que as crianças conheçam e cumpram as regras propostas dentro de sala de aula e, com isso, contribui também
para o futuro social da criança.
Quando se refere à utilização de atividades lúdicas, como jogos, buscando
ensinar matemática, espera-se que eles tenham utilidade em todos os níveis
de ensino, sendo que os objetivos do jogo têm que ser claros, adequados, e
sempre representem um desafio para o nível de ensino com que este está
sendo aplicado. Sobretudo o jogo se diferencia do brinquedo por características particulares como regras definidas pelo próprio grupo de jogadores para
estabelecer uma "lógica de ação", isso representa uma atividade dinâmica,
desafiando e motivando os jogadores. O cumprimento de regras envolve o
fato de se relacionar com outras pessoas que pensam, agem e criam estratégias de maneiras diferentes. (MELO, 2010, p. 50).

Deste modo, o autor nos faz perceber o qual importante é o lúdico no
ambiente educacional, seja para o aluno, ou para o professor, o brincar é uma
atividade valiosíssima para o desenvolvimento das crianças.
O brincar e o jogar não são passatempos, eles são de suma importância no
desenvolvimento da criança, desenvolvendo habilidades, promovendo a socialização e a descoberta do mundo, são instrumentos enriquecedores para
o aprendizado da criança, possibilitando a aprendizagem de várias habilidades da criança. (MELO, 2010, p. 28).

Seguindo essa mesma linha de pensamento, é notório que os jogos e
brincadeiras são responsáveis pelo aprimoramento das habilidades, dos conhecimentos e da personalidade da criança. Sendo assim não deve ser julgado
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como algo ligado apenas ao lazer das crianças. De acordo com o seguinte autor:
No jogo individual ou coletivo, a criança ao escolher ou recusar uma atividade, ao decidir qual a forma de realizar essa atividade, ao demonstrar sua
capacidade de continuidade e de esforço, estará espelhando sua personalidade. Daí resulta a importância do jogo no processo da formação lúdica dos
indivíduos e consequentemente da aprendizagem infantil. (SERRÃO E
SERRÃO, 2015, P. 41).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que o lúdico se faz presente no cotidiano das pessoas e
principalmente no das crianças, deste modo nós enquanto educadores podemos desfrutar dessa ferramenta magnifica como aporte auxiliador em nossa
metodologia de ensino, seja através da dança, música, jogos, brinquedos, brincadeiras ou outra atividade que a ludicidade se faça presente, será de grande
valia tanto para o professor quanto para as crianças envolvidas, que estejamos
envolvidos no mundo da ludicidade, e por tanto, desfrutar do ensino lúdico
no processo educativo das crianças.
Mesmo sabendo de todo o retorno positivo que o lúdico nos proporciona, ainda existem aqueles profissionais que não demonstram tanto interesse em ter o ensino lúdico como aliado pedagógico no processo de ensino e
aprendizagem. Tal posicionamento pode ter ligação com diversos fatores que
ainda causam resistência nos professores em inserir ou adaptar suas metodologias de ensino dando melhor destaque a ludicidade como assistente no processo de ensino e aprendizagem das crianças. Com tudo a resistência do profissional em inserir o lúdico em sua rotina escolar é apenas um dos fatores
impeditivos e talvez até o menor deles. Dado que, ainda nos dias atuais encontramos barreiras quando decidimos agregar jogos ou brincadeiras em nossas aulas, quase sempre esses obstáculos fazem ligação com a gestão ou dirigentes escolares que muitas vezes não dão espaço para o professor trabalhar a
ludicidade de forma mais ampla.
De modo geral, é preciso que a ludicidade seja melhor contemplada
e divulgada, pois mesmo com uma grande quantidade de profissionais que já
incluíram a ludicidade em suas metodologias de ensino, ainda existe um número considerável de professores e escolas que devem conhecer a magnitude
de ensinar e aprender através do ensino lúdico. Vale salientar que mesmo que
o lúdico não esteja totalmente democratizado nas escolas, hoje nossa realidade
escolar em se tratando da ludicidade encontra-se em aceitação continua, pois
já é notável que a Educação Infantil, o Ensino Fundamental Anos Inicias, são
beneficiados diretamente com a ludicidade presente em sala de sala de aula, e
com isso, esta se tornando natural o ensino lúdico não só na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental, mas também em outras etapas como no Ensino
Médio, EJA, oficinas e outras atividades que envolvem pessoas, tuto isso, gra-
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ças ao reflexo de resultados alcançados por meio de jogos, brincadeiras, músicas e outras atividades que fazem parte do universo da ludicidade que outrora foram iniciadas na Educação infantil e no Ensino fundamental, mas que
hoje fazem parte de um grande universo educacional.
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ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE FORMAÇÃO
PERMANENTE DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO ESPECIAL
E DOCÊNCIA INCLUSIVA

Luciana Carrion Carvalho
Helenise Sangoi Antunes
O que dá grandeza às universidades não é o que se faz dentro delas. É o que
se faz com o que elas produzem (Florestan Fernandes, 1966, p. 205).

1. Introdução
O estudo a seguir consiste no estado do conhecimento 1, desenvolvido
na tese de doutorado, do programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria/RS (UFSM/RS). Neste sentido, o título “garimpando
obras” nomeamos devido ao sentimento emergido durante a longa busca das
pesquisas já produzidas nos portais oficiais de repositórios. O sentimento/sensação despertado nesse início de busca nos reportou ao garimpo, este por ser
um espaço onde pessoas estão determinadas a encontrar os tesouros produzidos pela natureza, enquanto o tesouro produzido aguarda “ansiosamente” a
sua descoberta.
Nesta consciência e respeito ao que foi produzido até aqui, iniciamos
o estado do conhecimento a partir dos descritores: “Formação Permanente de
Professores”, “Educação Especial” e “Docência Inclusiva”. A escolha desses
descritores deu-se por serem constituintes no título da pesquisa “Formação
Permanente em Educação Especial: aproximações e afastamentos da docência Inclusiva” e por estarem em acordo com os objetivos da mesma.
2. Metodologia
A abordagem metodológica deste estudo é configurada como pesquisa
qualitativa de caráter bibliográfica. A natureza bibliográfica deste estudo se
justifica pela sua fundamentação teórica com base nas pesquisas em revistas e
trabalhos científicos publicados. Nesse sentido, Gil (2002) nos afirma que “a
1“Construindo o estado de conhecimento de sua tese ou dissertação”. De acordo com sua súmula,
o seminário metodológico-instrumental busca propiciar ao discente a identificação, a análise e a
produção de texto fundamentador de sua monografia de pós-graduação, com base na produção
científica sobre educação, fundamentalmente no Brasil, após a promulgação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional de 1996. A consulta bibliográfica se apoia, principalmente, em
fontes nacionais, podendo se estender a obras latino-americanas e internacionais. Paralelamente,
propõe a reflexão sobre a construção da produção científica como forma textual. Entre seus objetivos, destacam-se: conhecer, sistematizar e avaliar a produção científica da área da Educação na
contemporaneidade; elaborar produção textual, apoiada em princípios de estado de conhecimento sobre a temática da tese ou dissertação; subsidiar a construção da dissertação e/ou tese em
educação; cultivar habitus científico, visando à prática de pesquisa articulada à realidade; e compreender a produção científica na perspectiva do seu campo (MOROSINI, 2015, p. 111).
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pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos” (p. 44).
O estudo consisti na construção da problemática inserida no campo
da educação, na busca do que já foi e/ou está sendo produzido em relação às
questões de pesquisa a partir das consultas bibliográficas, o que oportuniza a
contextualização do objeto de estudo situado no contexto histórico, social e
no campo científico.
No entendimento, estado de conhecimento é identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica. Uma característica a destacar é sua contribuição para a presença do novo na monografia
(MOROSINI, M, C. & FERNANDES, C, M, B., 2014, p. 155).

Compartilhamos o estado do conhecimento pesquisado nas plataformas da Anped Sul (anos 2014 e 2016), IBCT, Biblioteca Digital de Dissertações e Teses da UFSM/SM e no repertório da Revista de Educação Especial
da UFSM.
Para a feitura da pesquisa, sentimos a necessidade de visualizar seguidamente as palavras-chave, a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, para, assim, evitar o risco de desviar o foco da mesma. Percebemos que, com a leitura de muitos títulos e resumos, fica a necessidade de
elencar os descritores iniciais. Desta forma, os descritores foram 3 (três): “Formação Permanente de Professores”, “Educação Especial” e “Docência Inclusiva”. Na medida em que foram se delineando as buscas, foi necessário flexibilizar dois descritores: “Formação Permanente de Professores” para “Formação de Professores”, da mesma forma, “Educação Especial” para “Educação
Inclusiva”, a fim de ampliar as buscas, evitando a limitação de termos, consequentemente, a fragilidade nos resultados.
3. Resultados e Discussão
Para cada plataforma existem formas específicas de busca dos descritores, então, relatamos como se deu em cada uma delas. Iniciamos a busca
pelo site da Anped Sul, no ano de 2014, em “todos os trabalhos publicados”,
os resultados encontrados foram:
Quadro 1 – Sistematização dos registros – Anped Sul 2014

ANPED SUL 2014
DESCRITORES
RESULTADOS
Docência Inclusiva – todos os artigos publicados
0
Formação Permanente de Professores – todos os artigos
0
Formação de Professores – Eixo 6
20
Educação Especial – Eixo 22
12
Fonte: Elaborado pela Autora (2018).
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No descritor Formação de Professores, eixo 6 (seis), encontramos 20
(vinte) artigos, apenas 1 (um) parecia que se aproximaria, mas a ênfase dada
no artigo deu-se nas políticas públicas no período compreendido entre 2008 a
2013: “Políticas de educação inclusiva para a formação de professores: uma
revisão sistemática”. Autoras: Maria Amelia Ingles, Marisa Schneckenberg e
Rayane Regina Scheidt Gasparelo. Dessa forma, não houve aproximações
com meus objetivos.
Para o descritor Educação Especial, no eixo 22 (vinte e dois), o artigo:
“Professor de Educação Especial nas políticas de perspectiva inclusiva no Brasil: concepções em disputa”. Autora: Kamille Vaz, fez a aproximação na questão referente à formação multifuncional relacionada a(o) Educador(a) Especial. Desta forma, continuamos a busca, agora no ano de 2016, inicialmente
no eixo 6 (seis) – Formação de Professores, após, pesquisamos no eixo 22
(vinte e dois) – Educação Especial. Pesquisamos ainda em todos os artigos os
seguintes descritores: Docência inclusiva e formação permanente de professores. Os resultados encontrados foram:
Quadro 2 – Sistematização dos registros – Anped Sul 2016

ANPED SUL 2016
DESCRITORES
Docência Inclusiva – todos os artigos publicados
Formação Permanente de Professores – todos os artigos
Formação de Professores – Eixo 6
Educação Especial – Eixo 22

RESULTADOS
0
0
18
8

Fonte: Elaborado pela Autora (2018).

No eixo 6 – Formação de Professores, dos 18 (dezoito) trabalhos encontrados, nenhum se aproximou ao estudo em questão. No eixo 22 – Educação Especial, dos 8 (oito) artigos encontrados, apenas 1 (um) se aproxima, mas
somente no tópico em que apresenta a formação de Educação Especial tornada à polivalência e multifuncional. Título do artigo: “A epistemologia na
formação do professor de educação especial nos currículos da UFSM: aproximações iniciais”. Autoras: Mariana Luzia Corrêa Thesing, Fabiane Adela Tonetto Costas.
Na plataforma IBCT, selecionamos os filtros desejados para melhor
refinar a pesquisa:
Quadro 3 – Sistematização dos registros/filtros na plataforma IBCT

Filtros da pesquisa
Busca avançada
Descritores entre aspas “”
Correspondência de busca: Todos os termos
Idioma: português
Tipo de documento: dissertação e após tese
Ano de defesa: 2013 a 2018

Fonte: Elaborado pela Autora (2018).
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Dessa forma, realizamos a busca dos descritores colocando-os entre
aspas, por meio da busca avançada. Na correspondência de busca: escolhemos
todos os termos, em idioma, selecionamos o português; no tipo de documento
destacamos primeiramente, Dissertação e após Tese e em Ano de Defesa, marcamos período de 2013 a 2018.
Iniciamos a busca pelo descritor “Formação Permanente de Professores”, no qual encontramos 54 (cinquenta e quatro) registros em dissertações e
24 (vinte e quatro) em teses. Como a busca ficou muito ampla, distante do
tema desejado, pois abarcou diversos temas, refinamos mais um pouco, acrescentando o campo: “Docência Inclusiva”, que, não possui registros em dissertações e nem em teses.
Em seguida, realizamos diversas combinações que apresentaremos a
seguir:
Quadro 4 –Sistematização dos registros dos descritores: Formação Permanente de Professores,
Educação Especial e Ensino Superior
“Formação Permanente de Professores”, “Educação Especial” e “Ensino Superior”

9
12
0

Dissertações
Teses
Aproximações

Fonte: Elaborado pela Autora (2018).

Nos descritores referendados, dos 9 (nove) registros de dissertações e
12 (doze) de teses, nenhum trabalho aproximou-se da temática deste estudo.
O que impulsionou novas combinações que compartilharemos a seguir.
Na nova busca, utilizamos dois descritores fixos: o primeiro como
“Formação Permanente de Professores” e o segundo como “Docência Inclusiva”, no último campo fomos alterando o descritor, respectivamente, por:
“Ensino Superior”, após para “EBTT” e, por último, Instituto Federal.
Para os descritores “Formação Permanente de Professores”, “Docência Inclusiva” e “Instituto Federal”, “EBTT” e “Ensino Superior”, respectivamente, constatamos a inexistência de um estudo da envergadura desejada
nesta tese. Os resultados encontrados em toda a busca registraram zero publicações.
No sentido de buscar aprofundar a pesquisa, realizamos uma
variação no primeiro descritor, alterando de “Formação Permanente de Professores” para “Formação de Professores” com os demais descritores já referidos. A seguir, compartilharemos os achados:
Variação do primeiro descritor “Formação Permanente de professores” para “Formação de Professores” para prosseguir a pesquisa:
Quadro 5 –Sistematização dos registros dos descritores: Formação de Professores, Educação
Especial e EBTT
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“Formação de Professores”, “Educação Especial” e “EBTT”
5
Dissertações
2
Teses
0
Aproximações
Fonte: Elaborado pela Autora (2018).

Novamente, apesar da variação no descritor “Formação de Professores”, permaneceu zero aproximações. Pois, na variação, utilizamos os 2 (dois)
primeiros descritores “Formação de Professores” e “Docência Inclusiva”, alternando o último descritor para: “Ensino Superior”, “EBTT” e “Instituto Federal”, respectivamente. Não encontramos registros com esses descritores.
Já na busca “Formação de Professores”, “Educação Especial” e “Instituto Federal”, encontramos 54 (cinquenta e quatro) dissertações e 34 (trinta
e quatro) teses.
Dessas 54 (cinquenta e quatro) dissertações, apenas 3 (três) referemse a algum tópico da pesquisa em questão, mas se distanciam em seus objetivos: a primeira tem como foco o trabalho docente na verticalização do IFB, a
segunda trata-se do ensino no IF e a terceira da formação docente para a educação profissional e tecnológica no IFMG.
Dentre as 34 (trinta e quatro) teses encontradas, apenas uma poderia
aproximar-se nos resultados, no sentido de abordar a necessidade de criar uma
cultura de interdisciplinaridade nos cursos de licenciaturas, mas não contempla o objetivo desta tese, pois se afasta nos demais pontos, como: “o presente
estudo objetivou investigar os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) e as matrizes curriculares da formação inicial de professores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) de modo a analisar e discutir
como se constitui a disciplina de Educação Especial nos cursos de licenciaturas estudados. De modo a debruçar na formação inicial de professores do IFG,
tem-se como objetivos específicos identificar a presença da disciplina de Educação Especial e suas contribuições para o processo de inclusão educacional;
compreender de que forma esta instituição possibilita a inclusão dos(as) alunos(as) em condição de deficiência por meio dos documentos analisados; e,
por último, analisar como os PPC dos cursos de licenciatura do IFG se articulam com o processo de inclusão educacional, considerando as matrizes curriculares como “pano de fundo” de tal processo”. Título do trabalho “A formação de professores e a (in)visibilidade da educação especial nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Goiás”, ano de 2017,
autor: Souza, Calixto Júnior de.
Ao esgotar as possibilidades e combinações para o primeiro descritor
e sua variação, passamos para o segundo descritor: “Educação Especial”.
Lembrando que os filtros continuaram os mesmos utilizados na busca do pri-
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meiro descritor: os descritores entre aspas, o idioma português, período compreendido entre 2013 a 2018, busca realizada primeiramente em dissertações
e, após, em teses.
Na combinação inicial realizada entre “Educação Especial” e “Educação Inclusiva”, foram encontradas 329 (trezentas e vinte e nove) dissertações e 125 (cento e vinte e cinco) teses. Em uma análise, percebemos a amplitude de títulos e áreas que não convergem a esse estudo. Notamos uma certa
fragilidade nas conceituações entre Educação Especial, Educação Inclusiva e
AEE, como sinônimos em alguns momentos.
Para refinar a busca, utilizamos um terceiro campo, “Instituto Federal”, “EBTT” e “Ensino Superior”, respectivamente. Os resultados encontrados foram:
Os descritores “Educação Especial”, “Docência Inclusiva” em combinação com os demais descritores: “Instituto Federal”, “EBTT” e, por último, “Ensino Superior”, apresentaram zero registros de dissertações e teses.
Buscando flexibilizar a pesquisa, a variação do descritor “Educação
Especial” para “Educação Inclusiva”. Nessa perspectiva, com o novo
desenho: “Educação Inclusiva” e “EBTT”, encontramos 2 (duas) dissertações
que não se aproximam do objeto estudado e nas teses: zero registros. Este
resultado nos chamou muita nossa atenção, pois acreditávamos que
encontraríamos pesquisas no paradigma de educação inclusiva na EBTT, na
construção de uma nova configuração de docência na Educação Especial,
uma vez que é discutida de forma ampla a inclusão educacional em todos os
níveis educativos.
Nos descritores “Educação Inclusiva” e “Instituto Federal”, encontramos 44 (quarenta e quatro) dissertações e 19 (dezenove) teses.
Dessas 44 (quarenta e quatro) dissertações, 5 (cinco) poderiam ter alguma aproximação, mas, ao verificar os resumos dos mesmos, ficou percebido
o distanciamento, conforme relataremos: o primeiro trabalho tem por objeto
as “Representações Sociais de egressos do curso de Licenciatura em Biologia
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. [...] Os resultados mostram que as representações dos professores acerca do objeto de
estudo apresentam-se de forma variada, reforçando a imagem do aluno com
necessidades educacionais especiais, associada à concepção de deficiência e
de aluno que foge ao modelo estabelecido pela sociedade”.
A segunda dissertação “investiga como têm sido delineadas as políticas de inclusão no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo (IFES) ”. Em seus resultados de pesquisa, “constata a existência de algumas políticas, ações e movimentos no sentido da inclusão na Instituição, mas também de algumas dificuldades para efetivá-los”. “Constata também a necessidade de a Instituição envidar seus esforços na implantação de
políticas mais estruturadas pensando na educação para todos”.
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A terceira dissertação trata da “formação continuada de professores
do ensino médio para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva” (2017), de autoria de Noronha, Lílian Freire. Esta “pesquisa teve como
objetivo analisar a formação continuada de professores que atuam no Ensino
Médio do IFAM para o processo de ensino do alunado da Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva. […]. Quanto aos professores, o resultado mais expressivo foi o de 92,0% de respondentes da pesquisa que não realizaram nenhuma formação continuada, relacionada à Educação Especial,
nos últimos três anos. Positivamente, 53,1% dos participantes da pesquisa já
leram ou ouviram falar a respeito da Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da Educação Inclusiva contra o percentual de 34,7% que não
ouviu falar na mesma. Relacionado ao NAPNE, 72,0% conhecem esse núcleo, mas apenas 4,0% já realizaram algum curso nele. Quanto às contribuições, a pesquisa auxiliou para o esclarecimento acerca de como está ocorrendo
a formação continuada de professores que atuam junto aos alunos da Educação Especial. Assim como colocar em discussão essa temática no ambiente
acadêmico para tentar propiciar reflexões que venham a materializar ações
concretas para a qualidade do ensino dos alunos”.
A quarta dissertação refere-se: “O fazer pedagógico do professor de
Educação Especial/AEE no Instituto Federal Farroupilha: desafios da inclusão” (2017), de autoria de Medeiros, Bruna de Assunção. A pesquisa “buscou
analisar como se constitui o fazer pedagógico dos Professores de Educação
Especial/AEE no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - IFFar. Além disso, procurou entender como o Atendimento Educacional Especializado - AEE vem se efetivando, tendo em vista que, atualmente, os Institutos Federais, assim como as Escolas de Ensino Básico e as
Universidades, também passaram a se ocupar dos processos de inclusão, implementando o AEE. Aponta que, apesar de toda essa nova conjuntura política, educacional e conceitual que tem permeado sua prática e sua identidade
institucionalmente, percebem-se como professoras de Educação Especial atuando no momento como professoras de Educação Básica, Técnica e Tecnológica”.
Lemos na íntegra a dissertação, um estudo de significativa envergadura para a área de Educação Especial, onde “denuncia”, questiona, convida
à reflexão sobre os desdobramentos ocorridos na Educação Especial em relação à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da educação inclusiva instituída nacionalmente em 2008. Algumas questões de discussões se
aproximam, mas no objetivo da tese há o distanciamento, pois a tese tem
como objetivo à construção de uma nova configuração de docência da Educação Especial como foco, pois replicar a atuação nesse “entre lugar” de
acordo com a política de 2008 perde o sentido da especificidade da área, o que
tem exigido o retorno às discussões sobre nosso saber/fazer. Nesse sentido,
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destacamos na construção de docência inclusiva como propositura de trabalho
docente inclusivo na EBTT para além do AEE.
O quinto trabalho refere-se ao “trabalho docente articulado: a relação
entre a educação especial e o ensino médio e tecnológico” (2013), de autoria
de Honnef, Claucia. Esse estudo apresenta “a proposição do trabalho docente
articulado entre professores de educação especial e de classe comum nas classes regulares, a partir da inserção de alunos com necessidades educacionais
especiais (NEE) nesses espaços. O trabalho docente articulado é proposto
como uma adaptação ao ensino colaborativo, que prevê o trabalho conjunto
dos professores citados no planejamento da aula, no desenvolvimento desta e
na avaliação das atividades de sala de aula. O objetivo deste estudo foi verificar e analisar quais os limites e possibilidades da Educação Especial articulada
ao Ensino Médio e Tecnológico. Todos os professores mencionaram perceber
o trabalho docente articulado como importante, porém, poucos citaram fatores que dificultam sua realização, como por exemplo, o baixo número de professores de educação especial e de classe comum, e o pouco tempo para realização deste trabalho. Deste modo, o que se percebe hoje no contexto educacional é a massificação da ideia de inclusão educacional escolar, sem haver investimentos que garantam condições para que se possa proporcionar ensinoaprendizagem aos estudantes”.
No repositório de teses, apenas uma poderia aproximar-se do estudo
que se propôs em realizar na tese de doutoramento, intitulada “Transversalidade, inclusão e práticas pedagógicas: possibilidades para operacionalizar políticas e repensar currículos” (2016), de autoria de Pereira, Andreia Cabral Colares. “Esta pesquisa buscou compreender como o corpo docente do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense – IFSul vem
atendendo à significativa demanda de estudantes com deficiência e como os
docentes transpuseram suas lacunas de formação específica em seus currículos
ao criarem práticas pedagógicas, estratégias e recursos para proporcionar aos
discentes oportunidades de aprendizagem, organização de suas estratégias/práticas pedagógicas, desafios e oportunidades vivenciadas no seu cotidiano docente, apesar das múltiplas limitações identificadas, tanto em nível
de políticas, infraestrutura ou ecossistema escolar. Os resultados apontam a
fragilidade na formação dos professores para tratar a questão da educação inclusiva na perspectiva da transversalidade. No que se refere a processos educacionais, ao conhecimento de práticas pedagógicas inclusivas; estamos carentes de profundas reflexões e isso se percebe nos currículos de formação de
professores, que, quando tratam da questão da inclusão, abordam-na de forma
fragmentada”.
Ao término da investigação referente ao segundo descritor e sua variação, passaremos para o terceiro descritor “Docência Inclusiva”. Encontramos somente dois registros em dissertações, sendo que nenhuma se aproxima
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do trabalho proposto e nenhum registro em teses. O que nos fez perceber da
relevância desta pesquisa de tese.
Finalizadas as buscas no repertório do IBCT/BDTD, direcionamos
nossa procura ao Manancial Repositório Digital da UFSM. Terceiro repositório.
Iniciamos a busca com o descritor “Docência Inclusiva” e tivemos
como resultados em dissertação 0 (zero) registros e 1 (um) registro de tese,
sendo que essa não se aproxima dos objetivos desta pesquisa.
Segunda busca: “Formação permanente de Professores” e “Educação
Especial”: 12 (dose) dissertações 3 (três) teses, sendo que nenhum tem proximidade com o estudo em questão.
Terceira busca: “Formação permanente de professores” e “educação
inclusiva”: encontramos 3 (três) dissertações, nenhuma se aproxima e 49 (quarenta e nove) teses, sendo que uma poderia ter proximidade se, caso, o viés
fosse na formação de professores de Educação Especial.
A quarta busca se deu nos descritores: “Docência inclusiva”, “Formação permanente de professores” e “EBTT”; teve 0 (zero) registros de dissertações e 0 (zero) registros de teses.
Por último, realizamos a busca com os descritores “docência inclusiva”, “formação de professores” e “EBTT”. Desse modo encontrei 2 (duas)
dissertações, destas nenhuma se aproxima, sendo que uma já foi mencionada,
defendida em 2017, por Bruna de Assunção Medeiros, comentada anteriormente.
Considerando os achados e os não-achados por meio do estado do
conhecimento, o descritor inicial “formação permanente de professores” e sua
variação, “formação de professores”, com as combinações “Educação Especial”, com a variação “educação inclusiva” e “docência inclusiva”, nas instituições: “Instituto Federal”, “Ensino Superior” e “EBTT”, as pesquisas voltam-se para os PPC e as matrizes curriculares da formação inicial dos professores, especificamente buscando identificar a presença da disciplina de Educação Especial e suas contribuições para o processo de inclusão dos alunos em
condição de deficiência, disciplinas voltadas à Educação Especial e, principalmente, à Libras. Também a pesquisa referente a currículos, práticas pedagógicas, políticas públicas, inclusão dos alunos com deficiência, estes temas relacionados a todos os níveis de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Superior.
Pesquisamos também nos periódicos da Revista de Educação Especial/UFSM, no período de 2013 a 2018, onde encontramos 5 (cinco) artigos
com possibilidades de aproximação com a tese. A busca deu-se pelo título e
leitura do resumo, que referenciassem: Formação de Professores/Formação
Continuada/Formação Permanente, com Educação Especial/Educação Inclusiva/AEE, ainda, Docência/Docência Inclusiva. Após a seleção, fizemos
a leitura na íntegra dos artigos selecionados. Em seguida, apresentaremos os
artigos numerados do ano de publicação, do mais antigo (2014) ao mais atual
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(2017), em consonância com os critérios acima expostos, com os respectivos
resumos e um breve comentário. São eles:
1. Alguns efeitos do nosso tempo na formação de Professores da Educação
Especial. Profª Drª Leandra Boêr Possa e Profª Drª Maria Inês Naujorks2;
Resumo: “A vontade de saber e problematizar aquilo que parece tranquilo e naturalizado em torno da formação do professor/a da Educação Especial é os efeitos de uma estratégia política neoliberal que opera nos processos
de objetivação/sujeição de um sujeito que se produz profissional da Educação
Especial. A trama que legitima processos de formação, como um eterno momento de aprendizagem para a profissão, é um modo de subjetivação no qual,
todos são capturados a exercermos sobre nós mesmos um tipo de poder que
se dobra a partir das relações que exercemos sobre nós mesmos e sobre os
outros. Este texto problematiza as discussões em torno da formação de professores da Educação Especial a partir de três temas, são eles: a Inclusão, a
Escola inclusiva e a Educação para todos; o binômio da Educação Especial
que apresenta o campo clínico em contrário ao da Educação; e, a perspectiva
totalizante e polivalente que vem contornando o discurso da política de formação do professor/a da Educação Especial. Para concluir, apontamos a necessidade de desnaturalizar um modelo dado à formação de professores/a da
Educação Especial, para que possamos perceber contingencialmente os regimes de verdade e a racionalidade política que organizam e estruturam tal formação. Propomo-nos a pensar sobre os efeitos que estes regimes de verdade,
já que não temos como escapar deles, produzem no modo como se subjetivam
aqueles, que pela formação, constituem-se professores de tal campo”.
Após a leitura do resumo, partimos para a leitura do artigo completo
,o qual refere-se, entre outros pontos, à “denúncia” à subjetivação/objetivação
do sujeito por meio do discurso neoliberal nas formações iniciais e continuadas de professores da Educação Especial. A polivalência como estratégia que
opera nos processos de subjetivação/objetivação de um sujeito que se produz
profissional da Educação Especial como um eterno momento da aprendizagem para a profissão.
2. Formação do professor do atendimento educacional especializado: a
Educação Especial em questão. Profª Drª Elisabeth Rossetto3.
Resumo: “O presente artigo tem como objetivo discutir a formação e
as atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
realizado na sala de recursos multifuncional (SRM). O estudo em questão é

2

https://periodicos.ufsm.br/index.php/educacaoespecial/article/view/7655

3

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/13367
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de caráter documental e bibliográfico. Na investigação documental selecionamos normativas legais que se referem especificamente ao AEE, considerandose que este se constitui no espaço prioritário para o atendimento aos alunos
com deficiência inseridos no ensino regular. A parte bibliográfica deu-se sob
o enfoque da Teoria Histórico-Cultural, por ser o referencial teórico que tem
contribuído significativamente ao se tratar do processo de escolarização da
pessoa com deficiência. Nossa investigação levou-nos a perceber que a preparação direcionada ao professor encontra-se imbuída de características que denotam superficialidade teórica, com grande adesão à modalidade de ensino a
distância, com ênfase em procedimentos técnicos e na disponibilização do uso
de recursos. Entendemos que tal formação não contribui para o processo de
apropriação de conhecimentos por parte dos alunos e compromete os conteúdos escolares e o ato de ensinar. Nesse sentido reconhecemos a relevância de
investimentos em uma qualificação mais consistente, que instrumentalize teoricamente o professor. Ademais a partir deste referencial, ressaltamos a importância da ação docente enquanto mediação para o processo de escolarização e humanização dos alunos com deficiência, uma vez que está no conhecimento uma via pela qual o aluno com deficiência compensa suas limitações e
é capaz de superar as características causadas pela própria deficiência”.
O artigo apresentado pontua, com grande ênfase, o esvaziamento pedagógico/epistemológico na formação aligeirada para o AEE. A preocupação
na caracterização de serviços, técnicas e recursos coloca em risco um campo
de saber pedagógico, a Educação Especial, pelo discurso do fazer em detrimento do saber como substituto. Nesse sentido, ao analisar as atribuições do
professor de acordo com os documentos legais, sugere a conceituação de “professor multifuncional”, coloca-se uma formação cuja consistência é questionável, onde o AEE é compreendido como um conjunto de serviços, e a atividade docente voltada ao ensino dos conteúdos não é mencionada. Paralelamente a educação especial, como área de pesquisa e campo de conhecimentos,
é desvalorizada, pois, ao longo do material, há a defesa de que o AEE é equivalente à Educação Especial. Nesse sentido, existem aproximações em algumas ponderações, mas afastamentos em relação a esta tese.
3. Formação de professores e sua relação com a educação inclusiva: desafios
à experiência teórica nas práxis pedagógicas. Profª Drª Valdelúcia Alves da
Costa4
Resumo: “Considerando resultados de pesquisa, este texto tem por
objetivo problematizar a formação de professores e sua relação com a educação inclusiva, ao mesmo tempo em que analisa os desafios à experiência teó-

4

https://periodicos.ufsm.br/index.php/educacaoespecial/article/view/9628
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rica na práxis pedagógica inclusiva. Tanto a problematização quanto a análise, se voltam a uma questão central: mesmo considerando os avanços contemporâneos nos processos de formação de professores em prol da educação
inclusiva, ainda é necessário desenvolver a formação docente em sua dimensão teórica, na superação da pseudo ideia de que a práxis docente e os métodos
canônicos de ensino, sejam pensados como um fim em si mesmos, como também suficientes no enfrentamento e superação dos limites sociais, impostos
historicamente aos professores como sendo limites humanos. Esta práxis pedagógica banaliza e/ou nega a demanda humana por uma formação teórica,
que possibilite tanto o pensar quanto a atuação político-investigativa contrária
à segregação de alunos com deficiência na escola pública e nas demais instâncias sociais. Admitir essa perspectiva formativa, pela experiência teórica, contribuirá na humanização dos professores e dos alunos, com e sem deficiência,
ao se contrapor à dominação e à inconsciência social, marcas da sociedade de
classes, presentes na escola pública”.
O artigo contribui na reflexão sobre a formação de professores na
perspectiva inclusiva, com destaque nos fundamentos teóricos que necessariamente, remetem à problematização da práxis. Destaca ainda, sobre a importância dessa formação teórica, como potência à autonomia na sua função política e investigativa em sua concepção pedagógica, também na tomada consciente de decisões tanto na elaboração quanto na execução de seu planejamento. Ainda, problematiza a substituição dos fins pelos meios na educação
inclusiva, devido ao aligeiramento e à banalização das possibilidades dos professores experienciarem teoricamente sua formação junto com os alunos considerados deficientes. Nesse sentido, substitui, também, a possibilidade de se
viver a experiência teórica no processo de formação humana e docente, obstando a práxis emancipadora. Existe alguma proximidade em alguns pontos
de questionamento/sugestão para a formação de professores para a educação
inclusiva.

4. A emergência da Educação Especial como campo de saber e suas atualizações para o presente. Profª Drª Leandra Bôer Possa5.
Resumo: “A centralidade do sujeito como objeto e protagonista da
produção dos saberes na modernidade, narra a história e produção de conhecimentos verdadeiros, a descrição de um lugar da normalidade em contraponto com a anormalidade e um ordenando de um campo de saber chamado
de Educação Especial. Esta é a tônica deste artigo que pretende olhar para a
atualidade dos relatórios em que Jean Itard relata sua atuação e o consequente

5

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/23647
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processo educativo de Victor, o menino selvagem. Sob a perspectiva das noções de ordenamento dos saberes e normalização, retirada dos estudos foucautianos, realiza-se uma analítica dos fragmentos dos relatórios de Jean Itard
como acontecimento que possibilitam compreender de que forma essas experiências, do início do século XIX, constituem-se contemporâneas para o
campo de saber da Educação Especial”.
O artigo apresenta de forma sucinta, o surgimento da Educação Especial, trazendo à reflexão atual com a inclusão. Traz ainda a ideia de um
rompimento com as práticas da Educação Especial do passado: nos paradigmas segregacionistas, interacionistas e provoca a pensar nas práticas inclusivistas. Dessa forma, aponta a superficialidade de como é tratado o tema caso
se considere a Educação Especial como um campo de saber. Assim, para que
seja possível romper com os modos de pensar a Educação Especial (do passado), não basta colocarmos nela o imperativo da perspectiva da educação
inclusiva.
5. A Formação de professores para inclusão tratada na Revista
Brasileira de Educação Especial: uma análise. Profª MS Jacqueline Lidiane
de Souza Prais, Prof. Dr. Vanderley Flor da Rosa 6.
Resumo: “A formação de professores para atuar juntos aos alunos
com necessidades educacionais especiais (NEE) tem sido apontada pela literatura na área de Educação Especial e da Educação como uma necessidade
emergente para se efetivar a educação inclusiva. Motivados por esse argumento, este artigo tem o objetivo de caracterizar as publicações referentes ao
tema formação de professores para inclusão dos alunos com NEE contidas na
Revista Brasileira de Educação Especial no período de 2005 a 2014. Utilizase como metodologia de pesquisa a revisão sistemática das edições on-line disponíveis. Os primeiros resultados indicaram 333 artigos publicados contemplando diversos temas na área da Educação Especial, dentre estes 19 foram
selecionados para análise do conteúdo, considerando que tinham como tema
central a formação de professores. Após a leitura dos artigos e análises, foram
organizados em cinco categorias que apresentaram as seguintes discussões:
análise da/na formação inicial de professores; a formação de professores
como prática colaborativa para inclusão; análise de curso/programa de formação continuada; revisões e análises de produções científicas acerca da formação de professores e; por fim, a necessidade de formação pedagógica para
atuação educacional. Dentre os resultados obtidos nesta pesquisa, evidenciouse que além do tema formação de professores ter assumido papel de relevância
nas pesquisas, ocupa pouco espaço como objeto central das pesquisas e, assim,

6

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/19833
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se faz necessário ampliar as análises para contribuir com a divulgação de trabalhos desenvolvidos na formação inicial e continuada, bem como para reformulação/reestruturação de cursos e programas”.
Após a leitura cuidadosa do artigo, percebemos que o mesmo traz
como apontamentos a busca de metodologias, técnicas e procedimentos para
a inclusão. Como indicativo, traz a necessidade de ampliar investigações na
formação inicial e continuada, bem como de conduzir reformulações/reestruturações nos cursos e programas de formação de professores.
Considerações Finais
Os artigos citados fazem importantes provocações para a área da Educação Especial enquanto campo de saber, nas mais diversas dimensões, como:
a “polivalência” por meio das formações, tanto na inicial quanto na continuada; o esvaziamento pedagógico/epistemológico por meio da formação aligeirada para o AEE; a Formação de Professores nos fundamentos teóricos à
problematização da práxis; a Educação Especial como campo de saber ser tratada superficialmente, sendo colocada apenas no imperativo da perspectiva da
educação inclusiva, ainda, a Formação de Professores para a inclusão, na
busca de metodologias, técnicas e procedimentos para a inclusão.
Nesse sentido, os artigos encontram algumas aproximações do estudo, mas se afastam do objetivo da pesquisa, que é compreender nesse “entre
lugar”, a EBTT, a construção de uma nova configuração de docência na Educação Especial. Assim, esta pesquisa concentra-se em compreender a docência
em Educação Especial na Educação Técnica, Tecnológica e Superior, com
vistas à construção de uma docência para além do AEE, em busca de formação permanente para uma docência inclusiva.
A partir dessa “garimpada” dos descritores nos repositórios já citados,
nas pesquisas referendadas neste estado do conhecimento e nas Revistas de
Educação Especial da UFSM, foi possível constatar lacunas importantes a serem pesquisadas devido à pouca e/ou inexistência de publicações científicas
no contexto de formação permanente de professores para a docência inclusiva,
inclusive, na EBTT, conforme proposta na investigação.
Neste levantamento, evidenciam-se estudos referentes à inclusão nos
Institutos Federais em diferentes objetivos, evidenciando a carência de investigações que contemplem a temática proposta, principalmente, na Educação
Profissional. Não foram encontradas pesquisas referentes a este tema específico, o que legitima a abertura de um novo habitus bourdieuno.
Portanto, a temática apresentada neste estudo aponta a relevância e a
necessidade da continuidade de pesquisas futuras. Devido a falta de
orientação, de regulação, de resolução referentes à formação para a Educação
Especial na política da educação inclusiva, vem ferindo a compreensão, pois
sugere de forma implícita, uma substituição da área de Educação Especial
para um conjunto de serviços, de recursos e de técnicas descritas ao docente
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de AEE, possibilitando risco de perdermos às especificidades inerentes à
educação para a pessoa com deficiência. Nesse sentido, acreditamos ser
necessários maiores aprofundamentos em estudos futuros.
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A CONTRIBUIÇÃO DOS TEXTOS, IMAGENS E RECURSOS
AUDIOVISUAIS NO ENSINO DE ARTES
NAS SÉRIES INICIAIS
Gabriel Bezerra Silva
1. INTRODUÇÃO
Segundo Nascimento (2013) é na escola onde se destaca propostas
pedagógicas que possuem objetivos e conceitos de mudar a visão de mundo
através das crianças, levando em consideração uma série de fatores, tais como,
os alunos são observados para averiguar às suas necessidades e valorizar o que
possuem de diferente, sempre em busca do sucesso acadêmico da escola e do
aluno. No entanto, segundo os PCN’s (BRASIL, 2001) sem uma justificativa
clara e com uma consciência de existência, a disciplina de artes é uma área de
estudo com conteúdo específicos, no entanto, quando os professores não são
capazes de formular um quadro de referências conceituais e metodologias para
aterramento, ou seja, sem o efeito pedagógico, suas regras que orientam os
professores em seu processo de ensino e aprendizagem de arte não se tem o
alicerce e as justificadas dessa disciplina.
Pode-se dizer que o ensino de arte é um assunto novo e antigo ao
mesmo tempo, em que, os aspectos e as abordagens atuais se sobrepõem aos
modelos velhos da educação artística (CUNHA, 2016). Todavia, como tema
atual e muitas vezes delicado para todos os professores dessa disciplina, consideraram os obstáculos que esses educadores encontraram no passado e na
escola atual, eles se adaptam para que a educação artística nas escolas possa
se desenvolver com sucesso (CUNHA, 2012). No entanto, trabalhos dessa
área precisam ser analisados, visto que, os benefícios que esse aprendizado
possa trazer para uma criança nas séries iniciais, possibilitando o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade, da liberdade de expressão e do espírito
crítico, preparando para a vida em sociedade, facilitando a integração aluno e
melhorando a qualidade do processo de aprendizagem.
Todavia, é extremamente importante que os professores estejam totalmente preparados para ministrar aulas além de estarem munidos de conhecimento para motivar e ensinar seus alunos, mas alguns professores ainda sofrem durante a preparação e execução de suas aulas, gerando os conflitos do
como certos recursos podem contribuir para ensinar artes (NASCIMENTO,
2013). Este problema era corriqueiro no início do século 20, quando o ensino
era baseado em exercícios para copiar livros e outros tipos de desenhos prontos, o professor naquele momento era o retransmissor dos códigos para os alunos, e esses eram meros replicadores desse conhecimento, ou seja, o ensino
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nesse período era baseado em disciplinas chamadas desenhos livres, artesanato e música, mas para mulheres também eram inclusos costura e bordados
(CUNHA, 2012).
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral apresentar os benefícios propiciados pelos textos artísticos, imagens e figuras, recursos
audiovisuais no processo de ensino da disciplina de artes. Especificamente
apresentá-los em três tópicos, o ensino de artes através de textos artísticos; o
ensino de artes visuais utilizando imagens abstratas; e o ensino de artes utilizando recursos audiovisuais (som e imagens). Os tópicos abordados muitas
vezes são utilizados erroneamente pelos professores ou apenas abordados através do ensino engessado, utilizando o quadro negro e alguns materiais didáticos que na maioria dos casos dificultam o entendimento de certos conceitos
da arte, ou seja, o ensino de artes exige certo preparo docente para obter um
nível de abstração e compreensão por parte do aluno, e que as vezes também
são intuitivos e sentidos (FUSARI; FERRAZ, 2010).
O trabalho foi apoiado no levantamento bibliográfico de livros, jornais, periódicos seculares e análise de artigos científicos publicados em bases
de dados indexado com classificação de relevância para a comunidade acadêmica. O material utilizado foi separado devido ao escopo temático e cronologia de publicação, possibilitando a elaboração de um plano de leitura que correspondesse com as palavras-chave do artigo e acompanhasse ideais similares
do objetivo geral deste trabalho. O desenvolvimento foi iniciado devido ao
interesse do sujeito e o sentido do sujeito sendo o objeto da construção do
trabalho de conclusão do curso, neste contexto, utilizou-se de como suporte
metodológico TRIVIÑOS (2013) para o desenvolvimento da pesquisa em ciências sociais e na análise qualitativa das pesquisas em educação.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Ensino de artes através de textos artísticos
O método de ensino de artes através de textos artísticos introduziu na
educação artística um currículo rico e progressista para a época, especialmente
se considerarmos que um acordo foi alcançado com relação à arte e a formação dos indivíduos de acordo com os ditames do pensamento renovador
(BRASIL, 2001). No entanto, essa trajetória no início de sua implementação
apresentou resultados com afirmativas contraditórias e paradoxais, assim, irritante a situação nas décadas de setenta e oitenta do século XX, desde o seu
ensino como disciplina ou mesmo sua formação acadêmica superior era indefinidamente, pois, isso não é um assunto classificado como obrigatório, mas
uma área muito generosa e sem contornos definidos assim flutuando com tendências e interesses (BRASIL, 2001; NASCIMENTO, 2013).
Conforme Gusi (2019) um texto é a unidade que organiza e comunica
ideias, conceitos e informações gerais, e é por meio da leitura que o aluno vai
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construindo novos conhecimentos, ele deslumbra eventos, diverte o leitor, explora a imaginação e a criatividade, assim, este recurso ganhou muito espaço
nas aulas de arte graças à invenção imprensa e democratização do acesso à
informação escrita, ou seja, este foi o primeiro recurso utilizado formalmente
nas aulas de arte. O texto também pode ser caracterizado com um recurso que
promove a imaginação do leitor através de sua leitura artística, pode-se construir um mundo de informações na mente, seja a partir da descrição de lugares,
cenas de uma situação específica que determinada obra foi produzida, assim,
o aluno pode criar opiniões, ideias, julgamentos, se abster de conceitos prédefinido, além de, relacionar como o conhecimento de arte deve ser adquirido
(BENJAMIN, 2012; GARCIA, 2016).
Um texto voltado para o ensino de artes nunca tem apenas um significado possível, ou seja, ele não tem resultados significados fixos e estabelecidos com antecedência, como regra, devido ao fato que cada leitor poderá abstrair ideias do texto e diferi-los ao lê-los (GARCIA, 2016). Desta forma, a legibilidade do texto deve ser bem elaborada, mas de ampla interpretação, portanto, depende da interação entre os leitores, do texto com o autor, assim,
depende de como o professor desenvolva e empregue o texto durante as aulas,
visto que, diferentes leituras podem ocorrer a partir do mesmo texto, ou seja,
o texto não está acabado ou mesmo pronto, mas o ele precisa possibilitar que
o aluno leitor esteja submerso e ativo nessa leitura para participar do processo
de atribuir significados aos conceitos de arte transmitido pelo docente
(CHRISTOV, 2006; BARBOSA, 2012).
Ainda conforme as afirmativas de Barbosa (2012), os docentes podem
elaborar textos e transmiti-los em dois estados, impressos ou por recursos eletrônicos, no entanto ao usar os recursos eletrônicos, na qual, devido aos avanços da indústria tecnológica do século XXI possibilitou a utilização deles com
frequência, todavia o professor necessita se planejar para evitar interpretações
errôneas, além de apresentar uma produção que não provoque o interesse e a
curiosidades de seus alunos. Na produção impressa além das preocupações na
elaboração textual o professor também se preocupa com a estética visual, por
exemplo, usar fontes que facilitam a visão, qualidade do papel, o cuidado para
não usar cores de fundo que reduzem a legibilidade texto, porque quanto
maior o contraste entre a fonte e o fundo, melhor será o desempenho na leitura
(GUSI, 2019; BARBOSA, 2012).
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Figura 1 – O ensino do Tropicalismo, texto livre impresso.

Fonte: Apostilas Pintart (2021). Disponível em: https://apostilapintart.com/

Pesquisas mostram que informações organizadas em blocos atrasam
a fadiga e aumentam a compreensão das leituras feitas na tela de dispositivos
eletrônicos ou mesmo impresso no papel, conforme apresentado na Figura 1
(NASCIMENTO, 2013; BARBOSA, 2016). Em geral, deve haver menos
texto em recursos eletrônicos do que em materiais de texto impressos, com
linhas curtas usadas em vez de linhas longas, assim, conforme apresentado na
[Figura 1] ao mostrar uma pesquisa sobre o Tropicalismo que as linhas de
texto são mais curtas e mais eficazes, separadas por parágrafos duplos e caixas
de textos para dividir informações, visto que, é cansativo tentar mexer os olhos
ao longo das linhas longas de texto na tela do computador que possui usuários
que leem rapidamente as mensagens (HANSEN & HAAS, 1988).
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2.2 Ensino de artes visuais utilizando imagens abstratas
Conforme Gisi (2015) as imagens são recursos importantes para a comunicação de ideias e a consolidação do conhecimento rápido e para aqueles
que possuem dificuldades na leitura, pois elas se assemelham aos objetos que
representam na realidade, e ao duplicar ou imitar um objeto real com maior
ou menor grau de abstração, auxilia o aluno a entender algo ou fazer conexões
de ideias com mais velocidade, e pode influenciar no comportamento, persuadir, motivar, atrair a atenção e até representar sentimentos e emoções. Neste
contexto, este método de ensino apresenta-se como o modo de expressão da
cultura humana desde o tempo das pinturas rupestres pré-históricas, há milênios antes do surgimento do registro verbal do ato (MONTEIRO et al., 2006;
FUSARI; FERRAZ, 2009).
Sua leitura é baseada na descrição do objeto observado ou criado no
qual o aluno, assimila a imagem como uma representação visual, usa de seu
conhecimento fazendo uma leitura formalista (CUNHA, 2016; GISI, 2015).
A imagem expressa uma mensagem imediatista, funcionando bem no início
de sua apresentação, permanecendo na mente do leitor visual de diferentes
maneiras com semelhanças, e através do professor, se faz uma compreensão
rápida do que está sendo transmitido (NASCIMENTO, 2013; MONTEIRO
et al., 2006; FUSARI; FERRAZ, 2009). Além disso, as imagens são mais fáceis de lembrar do que as suas representações verbais adequadas ou mesmo
do que as produções textuais, desta forma, elas produzem impactos positivos
na aprendizagem de artes dos alunos em séries iniciais (MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 2005).
Eles têm um enorme potencial graças à linguagem universal que pode
ser compreendida em todos os lugares em diferentes épocas, estilos, culturas e
idades (GISI, 2015), conforme apresentado na [Figura 2], apresentando as
duas versões de uma estrada de ferro na cidade, a primeira versão a esquerda
foi apresentado pela artista e pintora Tarsila do Amaral (1886-1973), sua obra
a E.F.C.B. (que quer dizer Estrada de Ferro Central do Brasil) foi exposta na
Conferência de Cendrars em São Paulo e foi resultado das imagens que a artista recolheu durante suas viagens pelo interior do território brasileiro. A segunda versão a direita expondo o desenho de um aluno de artes, Eduardo de
11 anos, ele fez uma releitura da pintura de Tarsila do Amaral de como seria
uma cidade com estradas de ferro através de da perspectiva inocente de uma
criança.
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Figura 2 – Quadro de Tarsila do Amaral e desenho da evolução das necessidades
humanas nos olhos de uma criança.

Fonte: Barbosa (1989, p. 172).

Segundo Simões (2003) ao utilizar imagens para ensinar artes possibilita ao professor quebrar as barreiras linguísticas que nas séries iniciais ainda
estão sendo formadas, pois, é difícil o aluno que esteja aprendendo a ler confundir o que é Coca-Cola com Pepsi porque apesar da semelhança de cores
líquido existem variações no formato dos recipientes, formato das letras, na
cor dos rótulos, no design etc. Assim, a imagem pode ser considerada um elemento didático nas propostas educacionais, desta forma, utilizar imagens seria
o mesmo que usar uma contextualização significativa que ocorre durante todo
o trabalho, por exemplo, na motivação, na discussão, na produção e na avaliação.
2.3 Ensino de artes utilizando recursos audiovisuais
Além das imagens e dos textos, pode-se também trabalhar com vídeos
e sons, esses recursos audiovisuais no processo de aprendizagem interligam o
processo do realismo e permitem demonstrações que imagens estáticas nunca
poderão substituir, oferecendo, assim, uma aprendizagem mais significativa
para o aluno (HISSETT, 2018). Os vídeos podem ser acompanhados ou não
de sons, quando acompanhados pelo recurso de áudio possibilita maior imersão por parte do aluno, no entanto, o áudio quando utilizado de forma independente, no meio educacional, deve apenas complementar a informação já
trabalhada através de textos ou imagens e nunca tentar competir com ela, ou
seja, o áudio será como uma ferramenta de reforço de conteúdo, mas não o
único meio de representá-lo (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2006).
Outra vantagem que os recursos audiovisuais têm com relação as imagens e textos, é que uma determinada ideia ou conceito pode ser percebido
através de diversas nuances que definem suas características, acelerando o processo de ensino-aprendizagem, na qual, o canal visual pode ser mais conveni-
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ente para transmitir certas nuances enquanto o canal verbal pode ser mais adequado para transmitir outras (FUSARI; FERRAZ, 2010; HISSETT, 2018).
Quando se utiliza esse tipo de representação múltipla todas as nuances de uma
determinada informação serão transmitidas através dos dois canais ao mesmo
tempo, o que potencializa a capacidade de transmissão por um lado e facilita
a possibilidade de recuperação da informação por outro, desta forma, tornando o ensino mais agradável e divertido para os alunos (MISSÃO ARTÍSTICA FRANCESA, 2019).
Conforme Menta (2011) e Moran (2005) o som e a imagem estão maciçamente presentes na vida dos professores e dos alunos, seja ela através da
televisão, do cinema, dos jogos eletrônicos ou da internet, no entanto, os autores enfatizam que a educação do homem do século XXI jamais seria o
mesmo se não tivesse tido o contado com imagens em movimento, ou seja, os
recursos tecnológicos. Conforme Hissett (2018) a audição e a visão são responsáveis por 70% da nossa comunicação diária, e nesse contexto em que os
autores atribuem aos recursos audiovisuais o poder de favorecer o processo de
ensino-aprendizagem dos alunos nas séries iniciais (MISSÃO ARTÍSTICA
FRANCESA, 2019; FUSARI; FERRAZ, 2010).
Todavia, conforme Porfírio (2019) além da compreensão do processo
será muito mais eficaz quando associado ao visual, mas outra vantagem da
utilização de vídeos no meio é educacional, é que esse recurso possibilita criar
cenários de realidades ausentes do cotidiano do aluno, como por exemplo, de
fatos históricos que ocorreram há muitos anos ou de locais distantes ou até
mesmo de lugares de difícil acesso, como o interior de um vulcão. Promovem
a motivação, e o interesse por assuntos novos, facilita o caminho para níveis
de compreensão de assunto mais complexos e mais abstratos, possibilitando
também colocar o aluno em outros tempos e espaços através de sua imaginação que na fase inicial de ensino estão aflorando (HISSETT, 2018; COLBEICH; NUNES, 2019).
Segundo Araújo (2018), quando se fala do emprego de audiovisuais
no ensino de arte do ensino fundamental, não é possível pensar em recepção
passiva já que o aprendizado é dinâmico e é um processo de construção de
significados, assim devem-se incorporar estes recursos às salas de aulas explorando seu papel educativo e transformador, com a finalidade de promover a
diversidade de leituras e estimular a construção dinâmica de conhecimentos.
No entanto, segundo Moran (2005) esse processo de ensino relata a influência
da música e dos efeitos sonoros utilizados no vídeo, pois evocam lembranças
de situações passadas, provocando associações, mas as imagens do vídeo causam impacto e falam por si mesmas, ou seja, arte é conhecimento que permite
uma aproximação entre as pessoas, mesmo aquelas com culturas distintas porque favorece a percepção semelhanças e diferenças entre culturas, expresso em
produtos e conceitos artísticos estética.
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3. METODOLOGIA
O artigo foi apoiado através do levantamento bibliográfico de livros,
jornais, periódicos seculares e análise de artigos científicos publicados em bases de dados indexados com relevância científica, assim, a metodologia adotada neste estudo refere-se à pesquisa qualitativa para obter uma avaliação
mais aprofundada desta revisão bibliográfica. Todavia, as questões da temática e das problemáticas do artigo, com a combinação da coleta e análise de
dados para formar uma fusão para obter, resultados por meio de pesquisas
seguiram um estudo teórico organizado como parte da análise de documentos
e bibliografias que se comunicam com autores que debatem e se referem ao
tema atribuindo significados ao aparato teórico científico e ideológico, a partir
do qual contribuição teórica (TRIVIÑOS, 2013).
Todavia, a comunicação do pesquisador com os documentos e registros para analisar as fontes de cunho científico selecionadas para este, ou seja,
trabalhos que tem como metodologia a revisão bibliográfica para o desenvolvimento da pesquisa precisam apresentar as mais recentes e consistentes obras
científicas que tratem do assunto proposto pelo pesquisador, neste caso, com
uma abordagem qualitativa e explicativa do tema, e com recurso à pesquisa
documental de relevância (TRIVIÑOS, 2013).
CONCLUSÃO
Uma maneira de reduzir as situações de conflito entre as estratégias
pedagógicas de ensino de artes, com as reflexões e os trabalhos pedagógicos
de formação desses professores requerem a adaptação as novas fontes de recursos didáticos que possibilitem a execução do ser profissional e o cumprimento das propostas pedagógicas das instituições de ensino. Neste contexto,
é imperativo que os professores também valorizem as conquistas de seus alunos e ensine-os a valorizar suas próprias produções e as de seus colegas à medida que desenvolvam nesta lista o caráter crítico do aluno, também perante a
sensibilidade e a solidariedade da arte, assim, desenvolvendo a capacidade de
observar e refletir sobre o que se vê e como a arte pode ser vista.
Todavia, o professor perante as diferentes de realidade e compreensão
artística entre ele e o aluno, o docente precisa buscar novas opções de ensino
e aprendizagem adaptados à realidade do aluno ao mesmo tempo que se deve
planejar para expandi-la, desta forma, torna-se fundamental valorizar mais o
diálogo do professor que conduz e fortalece os laços emocionais, visto que,
este é o ingrediente fundamental no processo educacional, principalmente
para a disciplina de artes. Assim, a utilização dos mais variados recursos no
processo de ensino tornará tão divertido aprender quanto brincar e, nesse caso,
o ato de aprender torna-se interessante para o discente e passará a fazer parte
de sua lista de preferências a escolas que desejem sair de uma educação tradicionalista.
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Conclui-se que o planejamento para o projeto de artes visuais nas escolas ainda não é perfeito, precisando ser adaptada a realidade da escola e dos
alunos, mas a cada geração escolar os projetos devem ser refeitos, desta forma,
possa ser que haja ainda outros métodos e paradigmas que diferem para o que
é uma aula de artes interativa, ou mesmo, talvez as próximas turmas não queiram usar meios digitais e prefiram aprender artes mais próximas às belas-artes
de grandes museus. Além de que, é imprescindível que o ensino das artes visuais não buscasse lecionar apenas no ensino fundamental, mas ao longo de
toda a trajetória escolar da criança.
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O QUE É ISSO, A VELHICE?

Hildeana Nogueira Dias Souza
João Batista Santiago Ramos

INTRODUÇÃO
Esse artigo discute e apresenta, a partir da experiência e interesse dos
autores, o envelhecimento humano e questões que cercam a velhice. Os relatos
de experiência que são apresentados no texto vêm do projeto denominado
“Ciclo de Reuniões”, através da oficina “Trocando Ideias”, que faz parte da
atividade Trabalho Social com Idosos (TSI), vinculado ao Programa Assistência, com o grupo denominado Grupo Plenitude. As ações dessa atividade
acontecem dois dias da semana, às terças e quintas, com uma ampla oferta de
serviços socioeducativos, para 200 inscritos, operadas por uma Assistente Técnica com formação em Gerontologia e estagiários, na Unidade Operacional
do Serviço Social do Comércio - Sesc, em Castanhal, no estado do Pará. A
mediadora do projeto desempenha o papel de instigar a reflexão, a construção
e a troca de conhecimentos entre os participantes idosos, orientados por temas
diversos relacionados ao envelhecimento humano, com utilização de metodologias ativas, vídeos comentados, leituras reflexivas, montagem de cartazes,
estimulação da escrita de textos, leituras coletivas e outros. Alguns dos relatos
têm como base observações, registros de narrativas, relatórios de programações e diários de campo no decorrer do exercício de 2019/2020 e optamos por
adotar o procedimento de usar nomes fictícios para identificar alguns dos relatos. Nas atividades desenvolvidas considera-se os interesses do grupo, o reconhecimento de seus direitos enquanto cidadãos, estimula-se a reflexão sobre
as possibilidades de construção de novos papéis sociais e políticos, com o objetivo de estimular o desenvolvimento individual e coletivo da pessoa idosa na
sociedade, promover sua autoestima e integração em diferentes ambientes e
reconstruir sua autonomia.
Como afirma Sommerhalder, envelhecer nos tempos modernos pode
significar um presente da alta tecnologia, de corrida contra o tempo, de produção e renovação de conhecimentos (2000, p. 134).
CONTEXTO HISTÓRICO DA VELHICE
No que se refere ao tempo, uma das características do envelhecimento
e da velhice é o encurtamento do futuro e esse processo sempre tem acompanhado a humanidade como uma etapa inevitável de declínio, decadência e
antecessora da finitude. A palavra velhice é carregada de significados como
decrepitude, caduquice, fragilidade, teimosia e ao contrário do jovem, a pes-
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soa velha tem uma longa vida às suas costas e esperanças muitas vezes limitadas com atenção voltada no passado e uma decorrente desesperança nos projetos existenciais.
A imagem que se tem da velhice mediante diversas fontes históricas, varia
de cultura em cultura, de tempo em tempo e de lugar em lugar. Esta imagem
reafirma que não existe uma concepção única ou definitiva da velhice, mas
sim concepções incertas, opostas e variadas através da história. (LEMOS et
al. 2017)

A este respeito, temos pessoas velhas respeitadas por suas famílias, com
a possibilidade de viver um “envelhecer digno” e por outro lado temos velhos
negligenciados, com seus direitos violados. Por um lado, existe até mesmo
uma superproteção ou excesso no cuidar, por outro total descaso e abandono.
Ao longo da história, nos primórdios, ora colocam o idoso em um lugar imperioso, ora em um lugar de decadente. Segundo Kamkhagi (2008, p. 23 a 37),
é possível fazer um breve levantamento histórico, constata-se que “os velhos
eram vistos como feiticeiros e bruxos”, em inúmeras tribos prevalecia a imagem do “velho sábio (detentor de conhecimento) ” ou “velho incapacitado
(doente, medroso)”.
Sociedades pré-históricas, como o povo massageta, através de rituais
tinham por hábito “imolar o idoso”, depois do corpo imolado, cozinhavam e
comiam o corpo velho. O povo mongol, respeitava apenas os velhos saudáveis, o restante era desprezado e por muitas vezes abandonados. Para o povo
Judeu, o idoso era visto como a coroa do seu povo. A velhice era vista como
recompensa de uma obediência a Deus, como uma virtude. Segundo a sociedade Hebraica, uma família que não possuía um ancião, não era abençoada.
Na cultura Grega, o velho representa um ser impossibilitado de corresponder aos ideais de beleza e juventude, por esse motivo era completamente desvalorizado. Na sociedade romana, os anciões tinham uma posição
privilegiada. O direito romano concedia a autoridade de “pater famílias” aos
anciões. Quanto mais poderes lhes eram concedidos, mais a ira de novas gerações se voltava contra os velhos. Segundo a visão dos “povos bárbaros” uma
pessoa deveria viver apenas até a idade em que estivesse apta a lutar, depois
disso nada valia aos olhos da sociedade.
Na chamada sociedade feudal, tornou-se organizada, contudo, o velho tinha ainda um papel muito apagado, o administrador do feudo deveria
ser forte, rápido e estar apto a defender seu espaço com uma espada. Nas culturas Incas e Astecas, a população anciã era tratada com muita consideração.
A atenção a esta população era vista como responsabilidade pública.
Em sociedades antigas o ancião era visto com uma aura de privilégio
sobrenatural que lhe concedia uma vida longeva e como resultado, este ocupava um lugar primordial, no qual a longevidade se associava com a sabedoria
e a experiência. Assim era nas sociedades orientais, principalmente na China
e no Japão.
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Nas antigas culturas e civilizações, a pessoa idosa era idolatrada e respeitada. Beauvoir aponta como os idosos chineses são respeitados “Toda a
casa devia obediência ao homem mais idoso. Não havia contestação prática
de suas prerrogativas morais, pois a cultura intensiva que se pratica na China
exige mais experiência do que força” (BEAUVIOR, 1990, p. 112).
Goldfarb comenta por que a velhice já foi símbolo de status social
[...] nas sociedades tradicionais a figura do velho representava a sabedoria,
a paciência, e transmitia os valores da ancestralidade: era ele quem detinha
a memória coletiva; quem, através da evocação e da transmissão oral, construía uma narrativa com a qual se incorporava (fazia-se corpo) cada indivíduo na história do grupo (GOLDFARB, 1997, p. 11).

Estudos realizados em sociedades não ocidentais apresentam imagens positivas da velhice e do envelhecimento, ensinando que a representação
de velhice enraizada nas ideias de deterioração e perda não é universal. À medida que o envelhecimento é documentado em outros povos, constata-se que
ele é um fenômeno profundamente influenciado pela cultura (UCHÔA,
2003).
No Brasil, a velhice já foi considerada um status social. O número de
idosos era menor devido às condições que desfavoreciam a longevidade, eram
mais valorizados pelos mais jovens, significavam símbolos de respeito, experiência de vida. Porém, com o passar do tempo isso foi se modificando e, segundo Santana e Sena isso ocorre
Com o crescente envelhecimento da população, começa a se formar, gradativamente, uma nova imagem sobre o envelhecer, atribuindo ao mesmo, novos significados e valores que se contrapõem àqueles criados e reproduzidos
socialmente durante muito tempo (SANTANA e SENA, 2003, p. 45)

O que se percebe são ciclos que ocorrem ao longo da história. Períodos em que os idosos são valorizados, são seguidos por crises entre jovens e
velhos e posterior desvalorização do velho. Não estamos na sociedade préhistórica, não se comem mais corpo de velhos, porém a todo instante velhos
são violentados fisicamente, são mortos por próprios filhos, ameaçados psicologicamente, abandonados à própria sorte, silenciados por uma sociedade preconceituosa que não dá a ele voz e nem vez, invisíveis a uma sociedade que
ainda nem de longe está preparada para recebê-los.
A velhice, ao longo da história da humanidade é tratada de maneira
diferente de acordo com períodos e estrutura social, cultural, econômica e política de cada sociedade. Nesse sentido, a pessoa velha sente-se incluída na
sociedade? É fundamental trazer o fato de que a sociedade a que pertencem
esses idosos, impõe uma norma de relacionar-se com a vida, que é definida
socialmente.
Para Beauvoir, “a velhice não poderia ser compreendida senão em
sua totalidade; ela não é somente um fato biológico, mas também um fato
cultural” (1990, p. 20). Segundo Simões (1998, p. 27), “A velhice não é um
processo único, mas a soma de vários outros, distintos entre si”.
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VELHICE: ALGUMAS CONCEITUAÇÕES
A partir destas definições, percebe-se que a velhice, embora caracterizada pela existência das alterações físicas, tem uma essência que transcende
este aspecto, devendo ser considerados seus fatores sociais, culturais, psicológicos, econômicos, entre outros. Dessa forma, as pessoas velhas devem ser
vistas como sujeitos capazes de construir sua própria história, acumulando
vivências e experiências das várias etapas da vida. Em relação a essas etapas
procuramos entender também um pouco das faces da velhice nos séculos passados e nos dias atuais.
Envelhecer é um processo natural de todos os seres vivos. Entendemos o envelhecimento humano como um processo natural da vida, a velhice
como uma fase da vida e o velho como sujeito desse processo. O mundo está
envelhecendo, porém é perceptível a grande dificuldade em se determinar o
conceito de velhice. Atualmente, percebe-se uma proliferação dos termos utilizados para se referir às pessoas que já viveram mais tempo ou à fase da vida
anteriormente chamada apenas de velhice. Entre os termos mais comuns estão: terceira idade, melhor idade, adulto maduro, idoso, velho, meia-idade,
maturidade, idade maior e idade madura (NERI & FREIRE, 2000)
Considera-se, portanto, que seja necessário aqui perceber como a velhice é entendida para alguns autores. Na compreensão de Neri (2001, p. 69)
“a velhice é a última fase do ciclo vital e é delimitada por eventos de natureza
múltipla, incluindo, por exemplo, perdas psicomotoras, afastamento social,
restrição em papéis sociais e especializações cognitivas”.
Para Marcelo Salgado (1988, p. 30), a velhice deve ser definida como
o tempo de vida humana em que o organismo sofre consideráveis mutações
de declínio na sua força e aparência, as quais, porém, não incapacitam ou
comprometem o processo vital. Beauvoir (1970, p. 17) coloca ainda que “a
velhice não é um fato estático; é o término e o prolongamento de um processo,
processo este denominado de envelhecimento”.
Acredita-se que chegar à fase da velhice é um processo inerente ao ser
humano que aspira viver muitos anos. É um fenômeno dinâmico e progressivo
que envolve diferentes fatores. Segundo Mazzucco (1995, p. 11), “a velhice é
então definida como parte do desenvolvimento do homem. É o resultado de
sucessivas passagens ocorridas no indivíduo, tanto física e psicologicamente,
quanto cultural ou socialmente”.
A sociedade capitalista somente reconhece o idoso como ser de direitos pela dimensão cronológica. Porém, o estigma da velhice não se refere apenas a quantos anos de idade ele possui, pois esses traços estigmatizadores estão
ligados a outros valores depreciativos de tudo o que se distancia do estabelecido e aceito como modelo padrão, a exemplo da pobreza, da raça, da obesidade, do desemprego, da doença, entre outros. Dessa maneira, Beauvoir
(1970, p. 16) coloca que “o mundo fecha os olhos aos velhos, assim como os
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delinquentes, as crianças abandonadas, aos aleijados, aos deficientes, todos
estigmatizados, nivelados em um mesmo plano”.
A sensação de não ser mais “útil” a uma sociedade capitalista, faz
com que muitos idosos se sintam excluídos de um processo de construção e
desenvolvimento. É possível ouvir, entre relatos de pessoas idosas, que ainda
se sentem capazes de produzir. Entre esses relatos ouvimos o corpo pode até não
ser tão ágil e forte, porém sou criativo, meu cérebro funciona muito bem e me sinto muito
capaz (Poeta, 66 anos) ³. Neste sentido,
Pode-se considerar que a perda de status dos idosos está relacionada com o
surgimento do capitalismo, onde a produção de bens ganha valor. Nesse sistema valemos mais pelo que produzimos do que pelo que somos, ou seja, a
sociedade tende a rejeitar o indivíduo na medida em que ele perde a condição de produzir força de trabalho. Dessa concepção resulta a tendência de
que os idosos e, economicamente inativos, sejam considerados socialmente
mortos, banidos da esfera do poder (FRAIMAN, 1995 p. 143).

VELHICE: CONSTRUINDO CONCEITOS
Esta senhora, a velhice, vem chegando sem avisar e nos convida sem
pudor e lentamente a experimentá-la e vivê-la. Devemos nos preocupar ou
encarar de frente a sua chegada? E quando se inaugura em nós a velhice?
Quem é esse que chamamos de velho? Como os velhos se veem e como os
outros os veem? Durante esses 20 anos de convívio com pessoas velhas, tivemos a oportunidade de fazer essa pergunta a eles: quando percebeu estar vivendo sua velhice? Entre tantas respostas estão quando foi sugerido e prescrito por
médicos que entrasse em grupos de idosos para fazer exercícios adaptados para minha
faixa etária; quando cronologicamente completei 60 anos e todos ao meu redor diziam:
agora conforme a lei e segundo a OMS, você já é uma pessoa idosa; quando “chegou”
minha aposentadoria e perdi esse vínculo profissional (sair da lista dos “ativos” e entrar
na lista dos “inativos”); quando me tornei avó ou avô, quando entrei em um coletivo,
um adulto levantou-se e disse: sente senhora, afinal já é uma idosa, tem seus direitos;
quando percebi as minhas diversas limitações, entre outras diversas respostas.
Temos algumas orientações de organismos internacionais que procuram balizar um momento específico para se considerar a fase da velhice. Para
a Organização Mundial de Saúde – OMS, por exemplo, 65 anos é o limite
inicial dessa fase, enquanto a Organização das Nações Unidas - ONU considera os 60 anos o marco dessa fronteira. Considera-se, no entanto, que a velhice não inicia em uma idade cronológica, nem ocorre de forma igual para
todas as pessoas. Fruto de nossos hábitos e costumes, o envelhecimento é um
processo individual e também se difere de época para época. Nos anos 40, por
exemplo, era considerada velha uma pessoa de pouco mais de 50 anos de
idade, já que a expectativa de vida da população brasileira era de 45 anos.
Hoje, em 2020, essa expectativa de vida subiu para 76,5 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Simone de Beauvoir alertava “Velho não é o outro” Na verdade, a
velhice está inscrita em cada um de nós. Só assumindo consciente e plenamente, em todas as fases da vida, que nós também somos ou seremos velhos,
podemos ajudar a derrubar os medos, os estereótipos e os preconceitos existentes sobre a velhice. (1990, p. 348)
Temos desenvolvido através de nossas práticas na área da gerontologia, ações com grupos de idosos com momentos presenciais de escutas em
grupo e consultas sociais, incluindo reuniões, rodas de conversa, palestras e
dinâmicas grupais. Nessas ações, é possível evidenciar pessoas idosas com demandas diferentes e é notório em suas falas perceber que a grande maioria é
engajada politicamente, fisicamente ativos, com muita autonomia, alguns ativos profissionalmente, com amizades e uma vida social repleta de festas de
aniversário, passeios, excursões e participações em grupos de interesse.
Quando se trabalha com um grupo heterogêneo culturalmente falando e com realidades muito próprias que tiveram ou não oportunidades,
graus de escolaridades, educação e religiões diferentes, e uma percepção preconceituosa da sociedade carregada de estigmas do que é ser velho, se torna
visível a dificuldade em desenvolver um trabalho da percepção de sua velhice.
Existem, porém, diversas instituições com equipes preparadas e que oferecem
serviços para esse segmento, hoje em nossos país, e que tornam-se referências
para os mais velhos, sejam elas públicas ou privadas, sejam projetos, programas, associações, ONG’s, que procuram dialogar e escutar as pessoas idosas
sobre o seu envelhecer, procurando propor aspectos que visam colaborar com
a qualidade de vida no processo de envelhecimento humano.
A heterogeneidade e as diversidades a velhice traduzem a diferença
entre as pessoas e suas histórias de vida. É sabido que os velhos não são iguais
e tendem a ser muito diferentes entre si. A partir de nossa realidade convivemos com pessoas idosas que se consideram velhas, outras que negam sua velhice se autodenominando jovens, analfabetas, semianalfabetas, com ensino
fundamental ou ensino médio, com nível superior e bilíngue, católicos e evangélicos de várias denominações, espíritas e budistas, umbandistas e ateus, empregadas domésticas e empresárias, pensionistas e aposentados, mantidos pela
família e autônomos, solteiros e casados, divorciados e viúvos, com ou sem
filhos, com ou sem netos e bisnetos, que moram só ou com seus filhos, muitos
saudáveis e outros com muitas patologias, entre elas Parkinson e Alzheimer,
convivendo harmoniosamente, buscando entender esse processo de envelhecer que é natural, porém de uma complexidade absurda.
O sujeito deve valorizar a si mesmo e obter o reconhecimento do
grupo social. A identidade se consolida na percepção que tem o sujeito de seu
poder sobre si, sobre os outros e sobre os acontecimentos. Logo, o sentimento
de ser rejeitado, desvalorizado pelo grupo social pode atingir a imagem de si,
em resumo, a identidade pessoal. Tudo se passa como se fossem as duas faces
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da mesma moeda: realidade objetiva e realidade subjetiva (Berger e Luckman,
1973).
No ano de 2000, quando iniciamos o interesse pelo estudo do envelhecimento humano, mesmo com muitos estudos e pesquisas na área, ainda
assim, existia um “silêncio” em torno do tema velhice, em torno da palavra
“velho”, a pronúncia dos termos para fase da vida e o sujeito que vivia essa
fase, ainda era velado. Os termos 3ª idade, melhor idade, idosos jovens, nesse
período e ainda nos dias atuais, parecem soar melhor. O nosso papel sempre
foi, através de nossa fala, concepções e através de leituras dos nossos referenciais, “quebrar esse silêncio”. Para Simone de Beauvoir, devemos ouvir a voz
dos velhos e ajudar a romper com a conspiração do silêncio que cerca a velhice. Para Ramos, o saber escutar a voz do outro é saber abrir-se, dispor-se a
interpelação, ao clamor inquietante e que faz perigar a vida de quem se empenha e exige justiça. (2012, p. 207).
Quando se pergunta, qual fase você está vivendo? A segurança de se
responder “a velhice” é absurdamente difícil, independente do trabalho que é
desenvolvido e geralmente a resposta vem: vivendo “a melhor idade” da minha vida. Ana Carolina de Oliveira em seu livro “O desejo envelhece? ” Reflete sobre a expressão “melhor idade”, que vem sendo utilizada como substituição da palavra velhice, mas que se trata de um conceito equivocado, pois
supervaloriza o idoso, exacerbando os ganhos e negando as perdas. (OLIVEIRA, 2012, p. 23).
Atualmente existem inúmeros termos para designar o período de
quem vive mais tempo. Os outros termos das fases da vida como: infância,
adolescência, juventude, adultez são bem aceitos e não trazem quase nenhuma carga de preconceito. O que há de errado no termo “velhice” para denominar a última fase da vida? Embora a velhice seja nada além do que um
construto social, o preconceito continua florescendo. A idade é uma categoria
embutida dentro dela mesma, é discutível e obsoleta. Enquanto todos os outros estágios da vida são planejados e construídos social e culturalmente e não
existem conflitos para eliminar a infância, a adolescência e a idade adulta do
panorama do desenvolvimento humano, a velhice é colocada à margem (ANDREWS, 1999), pois ao mesmo tempo em que as pessoas querem viver muito,
não querem ficar velhas nem se parecer com velhos.
Todas as vezes que uso essa frase para pessoas idosas, elas tomam
um "baque", quando param e pensam que realmente é a última fase da vida.
Ou existe outra após a velhice? Velho assusta! O envelhecimento assusta! No
entanto, uma vez que é a fase final do organismo humano, faz com que as
pessoas associem a sua chegada ao sinônimo de morte. Estar ou viver nessa
fase não significa “parar no tempo” ou ter que esperar “a morte chegar”, por
esse motivo essa fase deve ser vivida de forma intensa, procurando estar ativo
e integrado ativamente com movimentos e ações na sociedade, buscando co-
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nhecimento sempre (essa busca nunca se deve parar), novas amizades, relações intergeracionais, projeto de vida, com protagonismo, enfim, viver essa
fase com perspectivas e possibilidades.
Neste sentido, fica a indagação, por que para muitos, esse período é
o “melhor” de suas vidas? Essa pergunta também tivemos a oportunidade de
fazer para as pessoas idosas do “Grupo Plenitude” as respostas estão: tive infância e adolescência sofrida demais, trabalhei a vida inteira para ajudar meus pais,
não pude estudar, minha vida foi cuidar de filhos e marido, os filhos cresceram e marido
se foi, estou viúva, nunca tive dinheiro para nada, sempre fui do lar e nunca tive oportunidades. No final de cada fala todas as respostas finalizavam com, agora é que
estou vivendo a vida.
Sabe-se, portanto, que a sociedade busca mudar conceitos, principalmente em relação a velhice e ao processo de envelhecer. É sabido também que
para alguns velhos, essa fase é sinônimo de sabedoria, experiência, reconhecimento e respeito principalmente no âmbito familiar. Para outros velhos (sujeito do processo de envelhecimento) essa fase significa incapacidades, enfraquecimento, perdas, redução da capacidade financeira, interrupção das atividades relativas o trabalho (aposentadoria), como ser assexual.
Para Mannoni “a velhice nada tem a ver com a idade cronológica. É
um estado de espírito. Existem velhos de 20 anos, jovens de 90” (1995. p. 1617). Messy (1999) comentou que podemos ser velhos, nos vermos velhos, sem
nos sentirmos jamais como velhos.
Porém, o que há de errado como o espírito velho? É muito comum,
entre as pessoas idosas uma negação da sua velhice quando através de sua fala
podemos observar: sei que sou velho, mas minha alma é de um jovem, ou ainda meu
corpo é de velho, mas meu pensamento é de um jovem de 15 anos, não existe ninguém
velho, velho é o mundo, não me sinto velho, só estou um pouco gasto. Para Messy
(1999), “pode-se envelhecer, tornar-se mais idoso no sentido cronológico, sem
passar pela velhice; ela não seria inevitável ao termo da vida; pode se morrer
aos 90 anos sem atravessar essa etapa”.
Na velhice, como todo processo, cabe ajustes e acertos, mas sempre
podemos reconstruir e ressignificar. Precisamos ser protagonistas de nossas
próprias vidas. Cada dia mais, nos deparamos com uma sociedade velhofóbica, que cultua o “corpo jovem”, ágil, produtivo e dinâmico. Mas percebe-se
que para quem envelhece, esses aspectos da juventude já não têm tanta importância. Acreditamos que o velho é detentor de conhecimento, experiência e
visão ampla do mundo, tendo condições de contribuir com sua experiência e
conhecimentos acumulados ao longo dos anos para atividades e ações produtivas.
A imagem da velhice vem sendo considerada como algo ruim, porque
representa a negação de valores até então cultuados e valorizados, como a
beleza externa, a produtividade e o poder, valores considerados próprios da
juventude, e, por isso, almejados por muitos.
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Entendemos que não existe “a velhice” e sim “as velhices”. De acordo
com Siqueira e Goldstein, “os velhos não só não são todos iguais, como também tendem a ser muito diferentes entre si. (2000, p.113) Ninguém envelhece
igual. Quando falamos de pessoas, as experiências são individuais. Às vezes
você constrói um longo caminho, mas de repente e surpreendentemente a vida
pode dar uma reviravolta e o desfecho poderá ser outro, até mesmo de quem
acreditava ter se preparado para o seu envelhecer ou sua velhice. São as nossas
escolhas que garantirão a nossa autonomia futura.
O que precisamos garantir para termos um final de vida digno? Não
existe uma receita pronta ou uma fórmula milagrosa, também não é nosso
objetivo por aqui dizer como ter um envelhecimento bem-sucedido. Existem
alguns fatores como: socioeconômicos, escolaridade e gênero que influenciam
nesse processo.
Há de se perguntar: É possível, fazer o quê quando se é velho, numa
sociedade que prestigia a juventude?
Enquanto profissional da gerontologia e professora, tenho estado a
pessoas velhas, consequentemente escutamos diversos relatos e um desabafo
de um aluno me chamou atenção quando dizia: É! Não é fácil ser velho! Vamos
perdendo a autonomia e cada vez mais, sendo dominados por nossos cuidadores. (Curió, 63). Dessa forma, refletir acerca do significado do envelhecimento e velhice por meio dos relatos dos idosos, provavelmente se faz urgente e necessário para assim darmos vez e voz às pessoas velhas e mais do que nunca estar
atentos e prontos para escutá-los. A escuta deve ser respeitosa e deve ser incorporada nas ações dos profissionais que trabalham com esse segmento.
É comum depararmo-nos, em nosso país, com queixas de ceticismo
e desesperança, quando acompanhamos ou cuidamos de pessoas idosas, que
lamuriam a falta de perspectiva dessa etapa da vida. Nos é revelado das saudades de sua juventude, de sua falta de motivação para continuar vivendo, de
sua “certeza” de que não tem mais nenhum papel a cumprir. Ao mesmo
tempo, observamos outros idosos, aparentemente alegres e satisfeitos, que nos
deixam a impressão de estarem vivendo de forma plena sua velhice. A idade
não explica tais diferenças, pois ela, por si só, não discrimina entre os bem e
os malsucedidos.
E o que querem os velhos? Essa pergunta fazemos quase que diariamente. As respostas são surpreendentes. Entre elas estão: queremos ser respeitados, direito de ir e vir, ter autonomia, tomar nossas próprias decisões, fazer o que tenho
vontade, ser livre, estar entre amigos, viajar, namorar, estudar, dançar, ser feliz, realizar
meus sonhos, entre outras. Sim, eles podem. Estão vivos! Muito comum entre
as respostas também temos agora que estou vivendo.
Entendemos que as pessoas idosas são capazes de fazer suas próprias
escolhas. Sugerimos então, vivê-las intensamente. Aos que desejam viver essa
última fase da vida com suas dores e delícias, sugere-se fazer um projeto de
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vida, buscando conhecimento, incluindo-se em grupos de interesse, conectando-se com as questões da sociedade atual, apropriando-se de leis, despindose de preconceitos.
Concordamos com Freire, no seu capítulo: Envelhecer nos tempos
modernos, no livro “E por falar em boa velhice” quando diz que estudos na
área da gerontologia têm sido realizados a fim de identificar e compreender as
mudanças necessárias, tanto no que se pensa sobre o envelhecimento quanto
na maneira como tratamos os idosos (2000, p. 131). A esse respeito, infelizmente ainda temos muitos profissionais que veem a velhice e o velho com
preconceito e com projetos e propostas feitas “para eles” e não “com eles” sem
realmente fazer uma escuta respeitosa e muitas vezes até subestimando a inteligência dos idosos.
Se faz necessário que os profissionais da área da gerontologia, estejam
atentos aos aspectos referentes à prevenção, assim como para detectar os possíveis problemas nos aspectos biopsicossociais da velhice. Tais ações e planejamentos serão possíveis pela compreensão que a velhice não é uma concepção absoluta, na medida em que o significado real das mudanças decorrentes
do processo de envelhecimento é singular, como o modo de pensar, de agir e
de questionar, passando pela interpretação de cada pessoa e como isto afeta a
sua vida.
Acredita-se que o envelhecimento é um processo que está rodeado de
muitas concepções falsas, temores, crenças e mitos. Os estereótipos negativos também são muito explorados. Alguns desses mitos relacionados a velhice, ainda cercam toda uma sociedade, entre eles estão: o velho não produz,
a velhice é uma fase totalmente negativa, velho é feio, velho fede, velhice é
doença, todo velho é surdo, velho é desmemoriado, todo velho é ranzinza,
velho é igual criança, velho só serve para atrapalhar o trânsito, velho não
aprende e ainda todo velho é teimoso e por esses e outros motivos o medo de
encarar viver nessa fase da vida seja tão doloroso. Esses comportamentos e
características não são exclusivos de pessoas idosas. A beleza por exemplo,
assim como a velhice é um conceito efêmero e que muda de século para século. O conceito de belo hoje é muito diferente do século passado. Por que nas
novelas, teatro, literatura, os jovens são sempre os “mocinhos”? Por que a fada
sempre é uma bela jovem? E por qual motivo a bruxa no conto infantil é uma
bruxa horrenda? Por qual motivo o “homem do saco” sempre será “o homem
velho do saco”? Essas formas de discriminação já estão sendo vistas com outros olhares e gradativamente sendo combatidas com iniciativas diversas,
ainda assim muito se tem a fazer. Vale ressaltar também que a imagem passada pelos meios de comunicação ainda afeta a autoestima dos idosos. Faz-se
necessário uma conscientização da importância desses meios na constituição
da velhice. Assim podemos quem sabe iniciar uma tentativa de mudar a visão
que nossa sociedade possui do que é ser velho nos dias atuais.
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Hoje, para uma parcela economicamente ativa da população idosa,
existe um movimento de valorização, pois esta população está impulsionando
mercados como o de turismo e serviços.
Os meios de comunicação, da forma como estão hoje inseridos em
nossa vida, também têm um papel importante na construção desta terceira
idade. A televisão e o cinema, particularmente, possuem um grande potencial
para influenciar nos conceitos acerca da velhice. As parcelas da população
mais influenciáveis são as crianças e jovens. Estes meios funcionam como um
espelho da sociedade e contribuem para estabelecer ou validar modelos de
comportamento. Porém o número de pessoas idosas que aparecem nos programas ou filmes não corresponde à realidade encontrada na sociedade. Neste
caso a mensagem que pode estar sendo passada é de que o velho não é importante.
Segundo Ângela Mucida, “a velhice não é um amontoado de doenças. O surgimento de doenças não é determinante para se definir se um corpo
é ou não velho.” (MURCIDA, 2006. p. 23). Há muitos meios de se prevenir
doenças e preservar a saúde física e mental, é sabido que existem sim doenças
que se manifestam na velhice, porém algumas são adquiridas na infância, se
manifestam e se agravam ao longo da vida. A maioria das pessoas idosas não
tem limitações, nem sua vida é negativa e dependente. Se continuarmos tendo
uma sociedade que valoriza unicamente o vigor físico, com toda certeza o velho ficará em desvantagem. O importante em uma sociedade democrática é o
respeito a este segmento, a sua história, sua experiência, conhecimento de
vida, tudo isso em equilíbrio e intergeracionalmente falando em equilíbrio e a
capacidade de inovação, criatividade, iniciativa e vitalidade dos jovens e adultos. A velhice não é uma etapa totalmente negativa como pensa a maioria das
pessoas que “convivem” com velhos.
Mesmo nos dias atuais, o envelhecimento aparece associado a doenças e perdas, e é na maioria das vezes entendido como apenas um problema
médico. Para Neri e Freire (2000), o envelhecimento ainda está ligado à deterioração do corpo, ao declínio e à incapacidade. “Na base da rejeição ou da
exaltação acrítica da velhice, existe uma forte associação entre esse evento do
ciclo vital com a morte, a doença, o afastamento e a dependência” (Neri &
Freire, 2000, p. 8).
Existe um declínio natural desse processo de envelhecimento. Doenças naturais podem aparecer, mas doenças aparecem em qualquer fase da vida.
O que fazer no tempo que temos? Viver a velhice enquanto estamos vivos.
Porém, outros não suportam mais viver a velhice, como foi o caso do ator
Flávio Migliaccio, que cometeu suicídio aos 85 anos e deixando um bilhete
em que parte dele dizia: “Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o
caos, como tudo aqui”. Na Carta aberta de seu filho Flávio Migliaccio, nas redes
sociais, contou que seu pai se incomodava com a velhice. “Ele sempre me dizia que não aguentava mais viver num mundo como esse e sentir seu corpo
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deteriorar-se rápida e irreversivelmente pela idade avançada. Pouco escutava
e enxergava. ‘Daqui para frente só vai piorar’, ele me dizia enquanto eu buscava
todos os argumentos possíveis para lhe mostrar que ainda havia muita coisa
boa reservada para ele”
A velhice começou a ser tratada como uma etapa da vida caracterizada pela decadência física e ausência de papéis sociais a partir da segunda
metade do século XIX. O avanço da idade dar-se-ia como um processo contínuo de perdas e de dependência, que daria uma identidade de falta de condições aos idosos e seria responsável por um conjunto de imagens negativas associadas à velhice (DEBERT, 1999).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, acreditamos na relevância de se ter um projeto de vida,
um processo pelo qual o indivíduo veja a sua perspectiva para o futuro, na
possibilidade de um bem-estar global. Um projeto de vida adequando-se a realidade atual, no ponto de vista de suas condições pessoais, orgânicas e econômicas. A este respeito, participar de grupos de idosos, talvez seja um espaço
no qual os participantes sintam-se respeitados enquanto cidadãos, plenos de
direitos e livres para expressar suas dores, dificuldades e carências.
Durante a formação de diversas rodas de conversas, com pessoas idosas, colocando em pauta diversos assuntos referentes ao envelhecer, entre elas
uma em especial nos chamou muita atenção. O tema: projeto de vida, que teve
uma pergunta chave para iniciar a conversa. O que você tem feito por você?
Essa pergunta, os levavam a refletir que pouco fizeram ou faziam algo por eles
mesmos. Entre as respostas pudemos observar que se alimentar bem, pagar
um plano de saúde e fazer exercícios diários já eram suficientes. Outros desconfortáveis com a pergunta, descobriam naquele momento, que pouco tinham feitos por eles, e que os outros, os seus, sempre foram a prioridade e que
fazendo pelo outro já estavam de uma certa forma fazendo o bem para si.
Outros na oportunidade faziam muitos projetos para o futuro como: aprender
uma nova língua, viajar, casar, voltar a estudar, aprender a dirigir, comprar
sua casa própria, enfim. Nessas atividades grupais, é possível que pessoas idosas possam refletir de suas necessidades, superação dos novos desafios e possibilidade de novas conquistas.
Compartilhar o vivido no passado e trazer para o presente possibilita
ao idoso compreender antigas experiências e modificar formas atuais de sentir
e lidar com o dia a dia. “lembrar não é reviver, mas refazer. É reflexão, compreensão do agora a partir de outrora”. (Bosi, 1999 p. 20-21).
Nesse sentido, infelizmente vivemos em um período de muitas incertezas e cada vez mais frequente a chegada até nós de pessoas idosas diagnosticadas com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Todas elas vêm encaminhadas de seus psicólogos, psiquiatras e familiares que buscam uma me-
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lhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O que eles buscam? A esse respeito, entendemos que buscam um lugar onde possam ser compreendidos sem
julgamentos, que possam ser ouvidos, que possam relatar suas angústias e buscar possíveis soluções, e uma enorme força para superar sua dor, através de
integração e socialização, atividades físicas, identificação em algo prazeroso,
tentativa do resgate de autoestima e autocuidado ou simplesmente uma conversa, atenção ou convivência respeitosa.
Ser velho e ter um lugar no mundo é possível a qualquer tempo e a
qualquer momento. É fácil? Através dos relatos que temos obtido de escutas
respeitosas e vivências diárias, posso lhe afirmar que não é. Porém, a prática
do empoderamento precisa ser exercitada para que se viver a velhice seja no
mínimo um período de dignidade. A tão incessante busca pela autonomia até
o final nesta fase da vida, não procede de uma simples adequação, mas de uma
adaptação permanente. Acreditamos que a velhice é complexa, cheia de nuances, como tantas outras fases de nossa vida.
Com base nisso, é possível dizer que a percepção da velhice já se modificou ao longo do tempo e na sociedade atual convive-se com os diferentes
tempos. Definem o momento em que as pessoas são consideradas velhas.
Desta forma, a velhice é uma fase da vida de construção cultural e social sempre sustentada pelo preconceito de toda uma sociedade que em sua maioria,
quer ter vida longa, porém negam sua velhice e tão pouco querem ser velhos.
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AGNES HELLER E A TEORIA DAS “NECESSIDADES
RADICAIS”: UM POSICIONAMENTO ÉTICO E POLÍTICO PARA A
TOMADA DE CONSCIÊNCIA DO SER SOCIAL
Renato Tadeu Veronese
Introdução
Ao analisar as “necessidades radicais”, na visão de Agnes Heller, sobretudo, em sua teoria do cotidiano, dos carecimentos e necessidades, levantamos a hipótese de que as “necessidades radicais” provocam a organização
da sociedade civil para a superação do status quo da vida social atrelada à lógica
destrutiva do capital. Desse modo, apresentamos aqui alguns fatores que levaram Agnes Heller a defender a tese de que a sociedade civil organizada pode
ser o novo sujeito revolucionário, frente a dinâmica dos movimentos sociais e
das manifestações populares enquanto mobilização de resistência diante dos
momentos de crise político e econômica.
Agnes Heller, filósofa húngara, produziu entre os anos de 1956 e
1978, um conjunto de obras que expressam o seu pensamento num momento
de crise política dos país do Leste Europeu daquele período, defendendo um
posicionamento ideo-político e ético-político para a tomada de consciência
ética e política, frende às contradições da vida cotidiana regida pela lógica do
capital e pelo pensamento burguês, no sentido de viver uma vida não alienada/alienante. Por meio de uma análise teórico-conceitual em suas obras
produzidas nesse período, embasada pelo legado marxiano e pela tradição
marxista, partimos da tese de que só será possível a demolição das barreiras
existentes entre o tempo de trabalho e o tempo de não-trabalho, através da
organização a sociedade civil enquanto sujeito 7 revolucionário8 organizado.
Só assim é que se realizará as mudanças sociais revolucionárias para as lutas
anticapitalistas e anti-imperialistas, tendo nas instâncias democráticas da sociedade civil, espaços das lutas e resistências para a transição de uma nova
sociabilidade.

7 Do ponto de vista da teoria do conhecimento, Chauí (1999, p. 118) entende por sujeito o indivíduo que “[...] cria e descobre significações, ideias, juízos e teorias”, ou seja, o ser social consciente
que descobre a si mesmo e o mundo à sua volta. O indivíduo, portanto, é o ser social que se
apresenta na vida social simultaneamente, enquanto “ser particular e ser genérico”, produto e “[...]
expressão de suas relações sociais, herdeiro e preservador do desenvolvimento humano” (HELLER, 2004, p. 20-21).
8 Heller (1982, 1982b) aponta que o sujeito revolucionário são todos os estratos sociais que expressam carecimentos radicais e podem tornar-se sujeitos de transformação revolucionária. Contudo,
observa-se na realidade contraditória que, em conformidade com as forças operantes da estrutura
da vida cotidiana, da alienação e do campo das necessidades humanas, esses sujeitos podem mover-se em direção oposta ou mesmo lutar pelos seus interesses particulares e individuais. Os sujeitos
revolucionários devem expressar conteúdos, grau de consciência adquirida, podendo ser uma
classe, um estrato social e/ou programas políticos dos partidos e movimentos sociais.
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Nossa atenção centrou-se, desse modo e especificamente, sobre as lutas e resistências das classes subalternas, sobretudo àquelas em que se têm cotidianamente os seus direitos violados, são exploradas, dominadas e têm grandes dificuldades para acessar bens e serviços, principalmente por estarem nas
mãos da classe dominante que mantém o domínio hegemônico do poder, dos
meios de produção e do capital.
De modo geral, esse cenário controverso compõe o pano de fundo
para os temas contemporâneos que abarcam as discussões da atualidade, inscritos no marcado cenário de instabilidade econômica, financeira, política, social e contradições geradas pela exploração capitalista, pela má distribuição
da riqueza socialmente produzida, pela flexibilização e precarização do trabalho, o que aponta para um panorama onde se visualiza o esgotamento do modelo de sociabilidade vigente. Além disso, vemos crescer cotidianamente uma
massa de indignados e raivosos ultraconservadores que defendem interesses
individuais com atitudes preconceituosas, discriminatórias, pragmáticas e fundamentalistas de caráter ultraconservador.
Nada obstante, instaura-se em todos os poros das esferas heterogênea
da sociedade e das relações humanas e sociais, seja no Estado, nas empresas,
nos grupos sociais, nos meios de comunicação, nas religiões, enfim, em todos
os lugares, um espectro voraz que influencia negativamente a falência dos valores que regulam as relações humanas e a vida em sociedade (VERONEZE,
2009).
O próprio processo de trabalho e de produção, estabelecidos numa
sociedade em que a lei da concorrência e do lucro gera o abandono das antigas
normas de convivência, decência e honestidade favorecendo a reificação/alienação do ser humano, não só no trabalho, mas, também, em sua vida social.
A rivalidade e a concorrência, desde tenra idade, já são uma constância, principalmente no que diz respeito às desigualdades sociais. O desejo pelo triunfo,
pelo sucesso e pelo poder, à custa do menor esforço e do menor tempo é influenciado pelos pais já no início da vida escolar (idem).
Nesta época em que a violência e a falência dos valores ético-morais
têm sido a prerrogativa de uma sociedade carregada de significados cultivados
pelo avanço descomunal do capitalismo e do pensamento burguês, gera, há
todos os instantes, problemas, carências e necessidades que envolvem as relações humanas e a ética.
Deste modo, nos perguntamos: Estaremos vivendo um momento histórico em que se concentram todas as contradições de dois séculos? Será que
chegamos ao fim da história conforme aponta alguns teóricos? Há possibilidades de superação? Essas perguntas, talvez, não sejam fáceis de responder e
nem temos essa pretensão, mas, enquanto houver possibilidade histórica de
resistir e lutar contra todo esse “mal-estar da civilização”, haverá sim a possibilidade de um grito de liberdade e de esperança a mover as massas populares.
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É nessa direção que este artigo busca fazer uma reflexão sobre algumas problemáticas que envolvem o campo da Ética na contemporaneidade,
momento em que o impacto do processo industrial, tecnológico e a globalização alteram significativamente a vida dos seres humanos, típicos de um
mundo diverso, plural e secular, subsidiados pelas reflexões hellerianas.
1.

Poderemos pensar numa utopia revolucionária?
A história tem demonstrado que as possibilidades históricas de uma
vida e de um mundo melhor, descritas, muitas vezes, em obras que atravessaram os séculos como, por exemplo, A Utopia, de Thomas More, a Cidade do
Sol, de Campanella ou a Nova Atlântida, de Francis Bacon, pensadores que
criticaram o modelo de sociedade em que viviam e preconizavam a “necessidade radical” de mudanças no modo de ser, pensar e agir. Na história das
teorias sociais, somam-se exemplos de utopismos românticos como esses (VERONEZE, 2013; 2018).
Estamos de acordo com Szacki (1972), quando aponta que a possibilidade da utopia caminha junto com a necessidade de escolha. Escolher entre
algo que já está determinado é uma nova possibilidade, um ideal a ser projetado: “[...] mais próximo do pensamento utópico é sem dúvida o revolucionário que luta para destruir as relações dominantes e construir novas no lugar”
(SZACKI, 1972, p. 15).
É esse sentido revolucionário que nos fez pensar a realidade dos dias
atuais, principalmente e em relação as tramas políticas e as crises econômicas
dos últimos anos, sobretudo, no Brasil, onde uma crise político-econômica
vem afirmando o neoliberalismo9 e o neoconservadorismo10. Em contrapartida, movimentos sociais e ações coletivas tomaram as ruas no país - mas não
somente - na defesa do direito à cidadania, à democracia, à liberdade e ao
“direito a ter direitos” ou mesmo para efetivar os já conquistados, sendo, na
maioria das vezes, reprimidos com violência pelas forças militares do Estado.
Ao observarmos o movimento e a explosão das manifestações sociais,
nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, isso nos fez refletir sobre antigos
conceitos, velhos dilemas e concepções teórico-filosóficas, que pareciam hibernar num sono letárgico das utopias do passado, ou seja, a possibilidade
histórica da revolução e da construção de uma nova sociabilidade (VERONEZE, 2018).
9 Para Netto (2007, p. 77), o neoliberalismo representa “[...] uma argumentação teórica que restaura o mercado como instância mediadora societal elementar e insuperável e uma proposição
política que repõe o Estado mínimo como única alternativa e forma para a democracia”.
10 De acordo com Barroco (2011, p. 209), “[...] o neoconservadorismo busca legitimação pela
repressão dos trabalhadores ou pela criminalização dos movimentos sociais, da pobreza e da militarização da vida cotidiana. Essas formas de repressão implicam violência contra o outro, e todas
são mediadas moralmente, em diferentes graus, na medida em que se objetiva a negação do outro:
quando o outro é discriminado lhe é negado o direito de existir como tal ou de existir com suas
diferenças”.
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Contudo, juntamente com uma massa de “indignados”, eclodiu também uma massa raivosa de extremistas de direita e de ultradireita, inspirados
por valores ideológicos conservador, ultraconservador e preconceituosos, discriminatórios, xenofóbicos, homofóbicos, antidemocráticos, extremistas, fundamentalistas, entre outras expressões que afirmam o conservadorismo.
A situação caótica e violenta do país, conjugada com os macro-esquemas de corrupção tem alimentado esses pensamentos em muitas pessoas com
a esperança de que intervenções militares possam dar conta da situação a qual
estamos vivenciando. Ao voltarmos o nosso olhar para a experiência histórica
brasileira, verificamos que esta está intrinsecamente associada ao sofrimento
e as demonstrações de violência. A nossa realidade é marcada por ações voltadas a superar as injustiças sociais, o crime organizado, as ações truculentas
e de barbárie, na maioria das vezes, marcada por perseguições, assassinatos,
torturas, entre outras formas de violência e que se direcionam as questões de
gênero/sexo, etnia, orientação sexual, crenças, questões políticas, sociais e
culturais, entre tantas outras formas de expressão e identidade (VERONEZE,
2018a).
A vida cotidiana, palco das relações sociais entre os indivíduos sociais, sempre foi regida pela tomada de decisão e pela ação. A cada instante
homens e mulheres são forçados a tomar decisões, a fazerem escolhas, que
podem implicar em consequências individuais e coletivas. Deste modo, para
que os indivíduos possam se relacionar harmônica e socialmente, são estabelecidas normas e regras de conduta que pautam a vida social. Para isso, estabeleceu-se um senso moral e ético que norteia as relações sociais. Estas, por
sua vez, são formuladas e executadas pelo Estado e garantidas pela Justiça e
pelo Direito. Num Estado Democrático, tais dispositivos são criados “supostamente” visando os interesses da maioria, o bem-estar coletivo e social, respeitando os pressupostos ético-morais estabelecidos pela sociedade.
Para Vázquez (2007, p. 19), “[...] os problemas éticos caracterizam-se
pela sua generacidade e isto os distingue dos problemas morais da vida cotidiana, [...] são os que apresentam nas situações concretas”. Portanto, a ética
revela-se entre o comportamento moral, as carências e necessidades dos sujeitos sociais, os interesses coletivos e sociais e tem como pretensão refletir e estabelecer princípios que contribuam para as relações harmônicas entre os indivíduos na vida em sociedade. Porém, o valor da ética está naquilo que se
explica, e não no fato de prescrever ou recomendar regras ou normas que impliquem nas ações e situações da vida prática dos sujeitos sociais.
O ato de projetar finalidades a determinada ação, implica na intenção
do sujeito para alcançar determinado fim. Este fim, carregado de intencionalidade, estará imbuído em si de valores, conhecimentos, interesses e objetivos,
que remetem o indivíduo a fazer determinadas escolhas que implicam em uma
determinada ação. Estas escolhas estão vinculadas à sua consciência e à sua
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liberdade, compreendendo, assim, uma práxis mediada por objetivações, possibilidades e necessidades concretas.
Contudo, destacamos que, nem sempre, os interesses individuais se
coadunam com os interesses coletivos, nem mesmo com as prescrições do
senso moral e do bom senso que, muitas vezes, se confundem com as implicações éticas. As mediações estabelecidas entre a ética e a vida prática, estão
atreladas aos valores morais pré-estabelecidos pelo indivíduo, já que o ser humano nasce inserido num determinado contexto e meio social, dentro de determinados costumes e valores que são pré-estabelecidos social e culturalmente. Nesse sentido, a construção enquanto ser vivente se dá mediante as
relações sociais estabelecidas na vida cotidiana em uma determinada cultura
e sociedade.
Segundo Vázquez (2007, p. 31),
[...] o sujeito do comportamento moral é o indivíduo concreto, mas, sendo
um ser social e, independente do grau de consciência que tenha disto, parte
de determinada estrutura social e é inserido numa rede de relações sociais, o
seu modo de comportar-se moralmente não pode ter um caráter puramente
individual, e sim social. (2007, p. 31).

O indivíduo é um ser social que se relaciona historicamente na medida em que ele generaliza as suas carências e possibilidades, buscando nas
relações sociais, satisfazê-las (HELLER, 2004). Porém, é provável que os indivíduos busquem proteger seus interesses próprios em resposta aos incentivos
individualistas e egocentrista de uma sociabilidade conflituosa, contraditória
e excludente como a capitalista.
A ética também apresenta uma estreita relação entre o meio e as circunstâncias em que este sujeito vive. A política, a economia, a sociologia, a
antropologia social, a psicologia das relações, enfim, os aspectos objetivos e
subjetivos tem influência nos diversos meandros que envolvem esse ser e que
afetam significativamente na formação e nas relações éticas dos indivíduos
que vivem em sociedade, bem como na construção de seus posicionamentos
valorativos, em seus desejos, carências, necessidades e interesses, o que, de
certo modo, irá implicar nas suas escolhas.
Com a emergência e consolidação do modo capitalista de produção,
a alienação e o estranhamento tornaram-se um fenômeno social e individual
concomitantemente. Na sociedade do consumo e do descartável, esse processo é ainda mais avassalador e violento e, em grande medida, induz e provoca condições precárias de trabalho e de vida de homens e mulheres que vivem exclusivamente da venda de sua força de trabalho.
De acordo com Abreu (2002, p. 35),
[...] na sociedade capitalista vêm sendo configurada a partir de um sistema
de necessidades alienado, em que as necessidades das classes subalternas
tendem a ser consideradas limites da riqueza e, por isso, reduzidas à esfera
de subsistência física, cuja satisfação subsume-se ao controle social exercido
pelo capital.
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Nesse processo, os indivíduos sociais acabam assumindo características inferiores à sua própria condição humano-genérica, ou mesmo, passam a
expressar sentimentos, atitudes, hábitos, costumes, culturas, formas de expressão estranhas a sua própria natureza (VERONEZE, 2013).
Nas palavras de Heller (1986, p. 82), “a ‘necessidade social’ referida
à demanda é, portanto, mera aparência que não expressa as necessidades sociais ‘reais’ da classe trabalhadora, e inclusive as ‘transfigura’ em seu contrário”. Nada obstante, os indivíduos sociais interiorizam esse sistema de necessidades alienadas e alienantes, embora de maneira individual e segundo os
seus próprios interesses.
No modo de produção capitalista, a inserção na divisão sociotécnica
do trabalho e a venda da força de trabalho é condição sine qua non para a sobrevivência. Contudo, há um antagonismo entre duas classes sociais: de um
lado estão aqueles que detêm o poder, o capital e os meios de produção, e do
outro, aqueles que somente têm a força de trabalho e a vendem para sua sobrevivência.
Esta contradição tem gerado a inversão dos valores que envolvem o
campo da Ética e dos Direitos Humanos, principalmente, no que diz respeito
às consequências do avanço da industrialização, da tecnologia, da ciência e
da globalização e que contribuíram, substancialmente, para o assolamento dos
direitos humanos, civis, políticos e sociais.
Segundo Chauí (apud BRANDÃO, 1982, p. 57),
[...] vivemos num mundo dominado por aquilo que a ideologia dominante
convencionou designar como ‘processo tecnológico’. Resultado da exploração física e psíquica de milhões de homens, mulheres e crianças, da domesticação de seus corpos e espíritos por um processo de trabalho fragmentado
e desprovido de sentido, da redução de sujeitos à condição de objetos sócioeconômicos, manipuláveis politicamente e pelas estruturas da organização
burocrático-administrativa, o ‘progresso’ sequestra a identidade pessoal, a
responsabilidade social, a direção política e o direito à produção da cultura
por todos os não-dominantes.

Este apontamento de Chauí deixa bem claro o momento/presente
pelo qual alguns teóricos, denominam por pós-modernidade. Mas, o que seria
este momento?
A pós-modernidade, defendida por alguns analistas e teóricos contemporâneos, é um movimento cultural que rejeita os valores da modernidade
e vê com desconfiança os princípios racionais e universais desenvolvidos na
época do Iluminismo, onde as imagens, a mídia e as micronarrativas têm um
papel fundamental na produção de narrativas.
Por outro lado, mesmo não existindo consenso entre os pensadores
da atualidade sobre o conceito, o termo passou a ser utilizado entre os anos de
1900 a 1950, principalmente para indicar as grandes transformações ocorridas
nesse período, especialmente as causadas pelas duas grandes guerras mundiais
e pelo terror promovido pelos governos despóticos da atualidade. Além disso,
a pós-modernidade tem seu expoente no surgimento da informática e das
92

Dialogos IV

transformações tecnológicas ocorridas pelo processo de globalização e desenvolvimento da tecnologia e da comunicação, que causaram diversas transformações culturais, sociais e históricas (VERONEZE, 2018).
Para os pós-modernos esse processo gerou um “desencantamento”
dos indivíduos sociais em relação à vida e as questões que envolvem a moral
e a ética, gerando, assim, uma “crise dos valores”. O avassalador desenvolvimento do capitalismo, gerou e gera continuamente uma cultura embasada na
técnica, no lucro, na vantagem e na supremacia do poder. A perda desse “sentido da vida”, implica significativamente, na perda do senso de responsabilidade, honestidade, respeito e decência, ou seja, na perda dos limites.
Alguns teóricos falam em “fim da história”, como se este processo
não tivesse mais limites e que tudo estaria acabado. O capitalismo e o imperialismo reinariam e a sociedade estaria fadada a um triste fim. A morte estaria
estabelecida do “homem para o próprio homem”, numa analogia ao pensamento de Thomas Hobbes.
No contexto da pós-modernidade os sentimentos que imperam são os
da desconfiança, a vida sem sentido, o niilismo, o mundo sem ilusão, sem
referência, as análises catastróficas, a multiplicidade, a dúvida, a falta de limites, a complexidade, a descrença, o efêmero, a liquidez, o individualismo, a
fragmentação, a razão instrumental, o pluralismo e o ecletismo, o irracionalismo, o pessimismo, o rompimento com as metas narrativas11, o relativismo,
enfim, é a falência do projeto da modernidade (VERONEZE, 2018).
No tocante as Ciências Sociais, já no início dos anos de 1990, esse
discurso fragmentário, descontínuo, aleatório, contraditório, carregado de incertezas e que conduz o ser humano a ser artífice de si mesmo e de seu “destino”, aparece enquanto “crise dos paradigmas” ou enquanto “crise dos modelos analíticos”, o que colocou as discussões sociológicas e filosóficas no fim
do século XX em diferentes concepções de mundo e de humano, com reflexo
na vida social, política, cultural e econômica dos indivíduos sociais (idem).
Diante desse “caos”, o pensamento pós-moderno propõe uma reviravolta no modo de ser, pensar e agir, ao apresentar uma proposta explicativa e
analítica das relações sociais divergentes das propostas marxistas e positivistas.
Segundo Yasbek (2009, p. 157),
[...] a abordagem pós-moderna dirige sua crítica à razão afirmando-a como
instrumento de repressão e padronização, propõe a superação das utopias,
denuncia a administração e o disciplinamento da vida, recusa a abrangência
das teorias sociais como suas análises totalizadoras e ontológicas sustentadas
pela razão e reitera a importância do fragmento, do intuitivo, do efêmero e
do microssocial (em si mesmos) restaurando o pensamento conservador e
antimoderno. Seus questionamentos são também dirigidos à ciência que esteve mais a serviço da dominação do que da felicidade dos homens. [...] O
pensamento pós-moderno busca resgatar valores negados pela modernidade
11 Grande narrativa que busca gerar certo sentido.
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e cria um universo descentrado, fragmentado, relativo e fugaz.

Afirmamos e defendemos que é necessário reagir contra esses sinais
de esfacelamento, destruição, pragmatismo, conservadorismo e imediatismo
que pairam na atualidade. A saída seria a retomada dos valores libertários,
universais e revolucionários da modernidade, só que, desta vez, esses valores
deverão ser firmados em princípios éticos universais, na perspectiva do fim da
luta de classes, da propriedade privada, da condição de assalariamento e do
fim do Estado burguês, rumo à emancipação humana, segundo os ditames de
Marx.
A questão colocada - e concordamos com a posição de Malagodi
(2003) - é que não encontramos em Marx apenas soluções, mas formulações
de problemas, questões e reflexões que ainda necessitam ser clareadas e profundadas. Sua influência teórica, principalmente nas ciências sociais, mas não
somente, é bastante difundida, de modo que encontramos sempre debates sob
a prevalência de suas ideias. Hoje, devido ao menor patrulhamento ideológico, os estudos fundamentados no legado marxiano e na tradição marxista
têm maior liberdade: “[...] a obra de Marx [...] continua sendo, um ponto de
partida para interrogações e questionamentos e novas descobertas” (idem, p.
11).
Não nos cabe aqui entrar nessa polêmica, até porque esses assuntos
não são objeto deste artigo. Mas, cabe-nos fazer alguns apontamentos a respeito do pensamento helleriano na perspectiva da tomada de consciência ética
e política.
Nesta triste sina, qual seria, então, a luz no fim do túnel? Como sobreviver inserido nesse processo? Será que a sociedade e os valores estariam
fadados ao “fim da história” como diz alguns pensadores contemporâneos?
Poderíamos pensar numa utopia revolucionária?
Acreditamos que há, ainda, sinais de que nem tudo está perdido e
novas forças se articulam, aglutinam-se e resistem em todas as partes do
mundo, sobretudo, na América Latina, formando um ideal de esperança, de
um futuro mais digno. Naturalmente os meios pelos quais se possam plantar
sementes de uma nova cultura e de uma nova sociabilidade devem perpassar
pelos princípios da ética, entendida como “[...] modo de ser socialmente determinado” (BARROCO, 2008, p. 20), sendo uma ação teleológica orientada
para um determinado fim, portanto, é uma práxis; e da ação política, entendida aqui como modo de agir do ser social na vida social, sobretudo, no sentido de promover o desenvolvimento da capacidade crítica, intelectual e moral
dos sujeitos sociais, num ambiente em que os princípios devam ser preponderantemente pautados por valores éticos universais e contra os interesses e a
“ética dos resultados”.
Este pensar, esta mudança de mentalidade, este nascer de uma nova
consciência, precisa ser estimulado, e a Educação pode ser um dos meios pelo
qual se possa plantar as sementes do conhecimento, da reflexão, da crítica e
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da vivência, principalmente se for norteada pelos princípios éticos universais,
de modo a lutar por valores como a liberdade, enquanto valor ético central,
no respeito aos direitos humanos, na consolidação da cidadania, na defesa da
democracia, da equidade e da justiça social, na eliminação de qualquer forma
de preconceito e discriminação, no pluralismo, na tolerância, enfim, nos princípios que norteiam à construção de uma sociedade justa e igualitária.
A ética tem papel fundamental nesse processo, pois, implica numa
tomada de consciência de pensar a vida como um projeto ainda viável. Nas
palavras de Goergen (2001, p. 7), “[...] a vida no seio da vida, com os outros
e com a natureza”.
Porém, não se pode tomar consciência do movimento de humanização em si mesmo e entre a humanidade e ficar apático a esse processo. A tomada de consciência dos valores e da orientação ética que implica numa criação de uma nova realidade deve ser pautada num dever/ser e numa ação revolucionária: “[...] não podemos transformar o mundo se, ao mesmo tempo,
não nos transformarmos a nós mesmos” (HELLER, 2004, p. 117).
Esta práxis não pode existir sem uma realização prática. Não se limita
a contrapor-se passivamente ao atual estágio manipulativo da sociedade contemporânea, tão pouco transformar num rançoso rol de permissões e proibições, mas, enquanto espaço privilegiado de indagações acerca do significado
das coisas, dos valores e das escolhas que norteiam a vida em sociedade. Essa
tomada de posição implica em liberdade/responsabilidade.
Para Heller (1983, p. 31), “[...] toda filosofia oferece uma forma de
vida, toda filosofia é a crítica de uma forma de vida e, ao mesmo tempo, sugestão de outra forma de vida”. Não basta somente interpretar, expor, refletir
sobre as condições ou circunstâncias objetivas e subjetivas de aspectos relacionados à vida humana, mas, sim, ir além, procurar condições de reverter ou
minorar situações que impedem que a vida humana se consolide em condições
dignas de sobrevivência.
Desse modo, Agnes Heller buscou analisar o ser social em sua condição de individualidade consciente (convertida em singularidade), numa verdadeira historiografia filosófica e sociológica, que carrega em si um sistema antropológico e ontológico (HELLER, 2011), apontando para a tomada de consciência ética e política do ser social, bem como da formação do sujeito revolucionário individual e coletivo12.

12

Aqui, percorremos o caminho da produção intelectual de Agnes Heller, em conformidade com
os seus escritos realizados entre os anos de 1956 a 1978, donde nossa autora parte do legado
marxiano e da tradição marxista na defesa intransigente do socialismo democrático emergente no
Leste Europeu nesse período como única possibilidade histórica e ideo-política de resistência à
barbárie do capitalismo e que responde com premência ao estudo das “necessidades radicais”.
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2.

O legado helleriano e a supressão da vida cotidiana alienada
Agnes Heller, em suas análises dos anos de 1956 a 1978, restabeleceu
a ligação entre a desfetichização das necessidades sociais e as condições materiais da vida cotidiana sob a lógica do capital. Para tanto, teceu uma ligação
entre a alienação e a práxis revolucionária enquanto alternativa para a supressão da vida alienada dos indivíduos sociais nas condições impostas pelo capitalismo, tendo em vista o desejo de uma vida genuinamente humana em contato consigo mesmo, com os outros e com a natureza (VERONEZE, 2018).
Contudo, sua perpesctiva teórico-filosófica aponta na direção de que
não há como emancipar um segmento, ou a formação do sujeito coletivo revolucionário, estando os próprios indivíduos ainda “presos” a alguma coisa
(necessidades, dogmas, ultrageneralizações13, juízos provisórios14, normas e
regras etc., principalmente às amarras da lógica do capital). A emancipação
de um segmento não deve ter como consequência apenas sua diferença, mas,
o reconhecimento de sua igualdade enquanto genericidade humana (idem).
Nesse sentido, entendemos por emancipação o processo ou ato de libertação em relação a qualquer tipo de vínculo que impeça a plena realização
e afirmação de indivíduos e segmentos minoritários, históricos e socialmente
discriminados (ABBAGNANO, 2007). De outro modo, nos dizeres de Netto
(2008a, p. 29), “[...] a emancipação humana supõe a ultrapassagem de uma
sociedade civil cuja essência é a reprodução ampliada das desigualdades”,
sendo que a condição elementar para a emancipação humana é a supressão
da exploração do trabalho pelo capital, a supressão do antagonismo das classes sociais e da propriedade privada dos meios de produção e, por consequência, do Estado burguês.
O trabalho assalariado, alienado e estranhado é a base de sustentação
do capitalismo. Desse modo, a emancipação humana apresentada pelo legado
marxiano e pela tradição marxista só pode ser alcançada numa outra sociabilidade, ou seja, no socialismo. O que vivemos no presente é, sem sombra de
dúvidas, a barbárie.
Com base na Teoria das Necessidades em Marx, Heller (1986) irá apontar
que um rol de necessidades e valores conduzem os indivíduos sociais a opinarem
e a fazerem certas escolhas que, em sua grande maioria, são objetivadas na
13

A ultrageneralização é um “[...] tipo de juízo provisório ou uma regra provisória de comportamento:
provisória porque se antecipa à atividade possível e nem sempre, muito pelo contrário, encontra
confirmação no infinito processo da prática” (HELLER, 2004, 44-46 – destaques da autora), podendo ser científicas ou cotidianas, com base em fatos e/ou dados reais ou do senso comum, verdadeiros ou falsos.
14
Heller (2004, p. 43-63) traz uma importante contribuição para as análises sobre os preconceitos –
uma forma de juízo provisório. As formas de preconceitos impedem categoricamente as possibilidades de liberdade do ser social. Buscaremos mais à frente detalhar com melhor clareza esta
categoria vinculada ao pensamento helleriano. Para Guimarães (2002, p. 17), os juízos provisórios
“[...] são pensamentos empíricos baseados na experiência cotidiana e social das pessoas, sendo
que a prática os confirma como verdadeiros” ou não.
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vida material. Contudo, estas escolhas nem sempre serão em conformidade
com os valores ético-morais universais estabelecidos e, de certo modo, certas
ações podem resultar em consequências que às vezes não foram projetadas.
Outras vezes, certas determinações podem levar a determinadas escolhas ou
não. Isso não quer dizer que a vida social é regida por um determinismo ou
por um relativismo que colocaria os acontecimentos ao gosto da própria sorte,
mas, sim, que as ações humanas implicam determinadas escolhas e valores
que carregam em si determinadas carências, necessidades, interesses, desejos
e, por sua vez, consequências.
Vejamos um exemplo: a pobreza extrema e o desespero de um pai ao
ver a sua impotência diante das carências e necessidades básicas de sua família
pode fazer escolhas que sejam contrárias aos seus princípios ético-morais,
como por exemplo, optar por entrar no mundo do crime, por ver nessa opção
meios de sanar suas carência e necessidades: “[...] os homens fazem sua própria história, mas em condições previamente dadas” (HELLER, 2004, p. 1).
Ainda, essas determinações podem estar vinculadas às “necessidades
radicais”, ou seja, aquelas criadas pelo próprio sistema e que não podem ser
sanadas por ele. No caso do capitalismo, essas “necessidades radicais” levariam a sua superação. Porém, essa superação, nos dizeres de Agnes Heller, só
seria possível se houvesse à organização da sociedade civil que, na sua visão,
seria o sujeito revolucionário que levaria a cabo essa tarefa.
Heller não descarta a classe operária como sujeito revolucionário na
superação do capitalismo, conforme os apontamentos de Marx, mas, tendo
em vista o esfacelamento da organização dessa classe, em virtude das mudanças impostas pelo modo de produção capitalismo e as transformações contemporâneas do mundo do trabalho (reestruturação produtiva e flexibilização das
relações de trabalho), bem como na precarização das condições de trabalho,
de vida e da ampliação do setor de serviços (e consequentemente, com o aumento do “precariado”15), a alternativa possível seria a tomada de consciência
da e pela sociedade civil na luta revolucionária por esse processo.
Assim como Heller, inspirada pelos movimentos revolucionários de
1968, buscamos entender as manifestações sociais e de massa dos últimos anos
como um preâmbulo de resistência impulsionado pela sociedade civil no sentido de pressionar o Estado a intervir na realidade social contraditória, o que
15

Guy Standing (2014) aponta para essa nova classe social em formação: o “precariado”. Uma
classe composta por um número significativo de trabalhadores que levam, sobremaneira, uma
vida de privações, inseguranças, instabilidades e flexibilidade, se identificando, muitas vezes, com
os valores e ilusões de uma vida burguesa. Estariam, por sua vez, entre a clássica concepção da
classe operária e o lumpemproletariado. Contudo, nas palavras de Antunes (2005, p. 41-42), o “precariado” começam a questionar a lógica que preside a sociedade atual: “[...] vieram para mostrar
à sociedade sua injustiça, desigualdade, iniquidade e sua superfluidade. E para (re)conquistar seu
sentido de humanidade e de dignidade”, porém, sem um projeto ou direção política, tendem a
cair nas malhas do conservadorismo e do espontaneísmo pluralístico, por isso, muitas vezes é
considerada como “classe perigosa” (VERONEZE, 2018).
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nos leva a formular a hipótese de que as “necessidades radicais” criadas pelo capitalismo impulsionam a organização da sociedade civil para uma transformação radical
do próprio capitalismo, sobretudo no Brasil, onde vivenciamos momentos de
crise econômica e política.
De certo modo, podemos afirmar que esse movimento manifestatório
e constestatório por parte da sociedade civil está orientado, mesmo que de
forma alienada, a apreensão do movimento contraditório da totalidade concreta, de modo a capitar o desenvolvimento real das desigualdades entre as
representações e a realidade substancial dos fenômenos apresentados, conforme nos aponta Iamamoto e Carvalho (2004).
Evidentemente não estamos querendo comparar o ano de efervescência social e política de 1968 com as manifestações populares que se despontaram a partir de 2013. Em 1968 o contexto histórico era outro, assim como os
motivos que levaram às ruas milhões de pessoas. Esses eventos são bem distintos entre si, mas tiveram um ponto em comum: o envolvimento da sociedade civil e de movimentos sociais, enquanto atores políticos; e as ruas como
palco de suas reivindicações, protestos e manifestações sociais.
Portanto, ao buscar uma contribuição para o entendimento das contradições da vida social e fazer uma reflexão sobre os fundamentos éticos e
políticos que estão contidos nos escritos de Agnes Heller, entre os anos de
1956 e 1978, percebemos que esses estão alicerçados na concepção de que os
sujeitos sociais - enquanto criadores de si mesmos; e a história - enquanto processo de autocriação, estão na base para uma possível transformação social.
Segundo Torney (2001, p. 54), a “[...] revolução é possível, em outras
palavras, porque indivíduos são seres éticos capazes de pensarem o valor das
relações sociais existentes, ao menos potencialmente, para contrastá-los com
outros conjuntos de relações ‘ideais’”. Segue-se que, para Heller, valor é uma
categoria universal de ontologia social (HELLER, 1974).
Sendo os sujeitos sociais artífices de sua própria história, mas nem
sempre como querem, a história resultante da ação humana aparece enquanto
substância da sociedade. Assim, o pensamento helleriano caminha na direção
de que toda reflexão filosófica, para ser aceita, pressupõe uma atitude radical
em não só conhecer a realidade aparente, mas ir em busca da essência filosófica que se baseia e, essa busca implica numa vivência dessas reflexões.
Tendo em vista que Agnes Heller é uma pensadora da vida cotidiana
que, em outras palavras, implica dizer que suas reflexões partem do real concreto – ou seja, de suas próprias experiências – o que implicam numa vivência
ética e política dos seus postulados. Portanto, a vivência de uma vida cotidiana
não alienada pressupõe a tomada de uma consciência ética e política, no sentido de vivenciar os valores éticos universais, fundamentados pela liberdade,
igualdade, democracia, respeito aos direitos humanos, justiça e equidade social.
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Está claro que valor, para Heller, não é uma categoria historicamente
contingente, mas reflete o caráter do pensamento e da ação humana, portanto,
de uma determinada práxis social. Além disso, também está claro para ela que
a única maneira consciente de ler a “necessidade do socialismo” está na base
da “necessidade ética”.
Tendo como premissa de que o capitalismo é a própria crise e que o
seu desenvolvimento descomunal causa desigualdades e devastações, torna-se
um imperativo ético a sua derrocada, no sentido de uma outra forma de sociabilidade. Portanto, os sujeitos sociais livres e conscientes desse primado necessitam direcionar um movimento para esse fim. Em outras palavras, poderíamos pensar, então, numa sociedade que caminharia do “reino das necessidades” para o “reino da liberdade”, rumo a emancipação humana.
Nas palavras de Tormey (2001, p. 55),
[...] a implicação, entretanto, é que seria inconsistente para alguém compromissado à felicidade humana universal não ser um comunista, porque somente o comunismo, a base material sem o total e livre desenvolvimento de
cada indivíduo, seria possível ser situada na disposição de sociedade.

Contudo, a experiência comunista do Leste Europeu e da ex-URSS
fracassou e deixou um ranço negativo e incomensurável no Ocidente, onde o
capitalismo se firmou. Isso dificulta, sobremaneira, que as massas populares
compreendam os “verdadeiros” propósitos idealizados por Marx e pela tradição marxista. Em contraposição, a ideologia burguesa vê no capitalismo o
único e o melhor modelo de sociabilidade que pode levar os indivíduos sociais
em potencial à “felicidade” e à “liberdade”. Mas, na verdade, o capitalismo
leva ao individualismo exacerbado, à competição entre os indivíduos e às desigualdades sociais, sem falar de outras formas destrutivas do capital que implicam na devastação da natureza.
O que fica claro no pensamento helleriano é que, sendo o “comunismo” um valor e uma necessidade, seria - ou deveria ser - uma meta que valeria
a pena escolher conscientemente, principalmente por ele superar os conflitos
histórico-sociais. Desse modo, o comunismo não seria uma necessidade, mas,
uma possibilidade ética objetiva (uma utopia radical e revolucionária), já que
expressa os interesses da humanidade.
Contudo, as expressões de violência, totalitarismo e intolerância dos
modelos socialistas/comunistas que tivemos, deixaram marcas negativas e
profundas para que sua aceitação e defesa fossem aceitas pelas massas populares. Além do mais, a promulgação de ideologias contrárias a este modelo de
sociabilidade não permite visualizar uma outra forma de sociabilidade diferente da exposta pelo capitalismo e pela burguesia dominante. Nesse sentido,
não estamos falando de comunismo enquanto uma ditadura e planificação
burocrática comanda pelo partido, mas de uma sociedade autogerido, onde a
organização da produção, da vida social e da política esteja nas mãos do povo
por meio da radicalização democrática.
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Analisar essa proposta à luz dos problemas contemporâneos implica
em entender o percurso da teoria desenvolvida por Heller ao longo dos seus
estudos sobre as necessidades em Marx, e como ela concebeu o processo revolucionário que levaria à possibilidade de uma sociabilidade socialista/comunista. Assim, analisaremos a seguir o caminho percorrido por Heller para compreendermos os seus fundamentos éticos e políticos referentes ao protagonismo da sociedade civil enquanto sujeito revolucionário organizado.

3.A sociedade civil enquanto protagonista da revolução da
vida cotidiana
Segundo Martins (2014, p. 10-11), “[...] a sociedade contemporânea
caracteriza-se por uma nova pobreza, a pobreza da esperança que advém da
redução do tempo de vida social ao agora, ao viver por viver, ao sobreviver”.
Em outras palavras, a sociedade contemporânea reduz a vida à imediaticidade16
e ao espontaneísmo automático17.
É importante partir desse ponto para analisar os carecimentos e das necessidades radicais que são colocados aos sujeitos sociais no campo das contradições e da crise estrutural do capital.
O estudo das necessidades sugere, sobremaneira, aquelas necessidades que carecem o ser humano. Nesse sentido, podemos entender carecimento
a carência ou falta de algo para viver, como por exemplo, falta de alimento,
de ar, de água, etc., necessidades naturais e primárias próprias de qualquer ser
vivo. Contudo, há necessidades criadas pelos próprios seres humanos ou pelo
próprio desenvolvimento da sociedade, ou seja, necessidades sociais. É nessa
perspectiva que estudamos as “necessidades radicais” em Agnes Heller.
Para Heller (1983a, p. 143) os carecimentos radicais são “[...] carecimentos que se formam nas sociedades fundadas em relações de subordinação e de
domínio, mas que não podem ser satisfeitos quando se gestam no interior delas.
São carecimentos cuja satisfação só é possível com a superação dessa sociedade” (destaques da autora). Segundo a filósofa húngara, a satisfação dos carecimentos radicais, gerados pelo capitalismo, só acontecerá numa sociedade socialista. Esses carecimentos e necessidades, gerados pelo desenvolvimento da
sociedade civil, não podem ser satisfeitos dentro dos limites do modelo capitalista de sociabilidade.
De acordo com Abreu (2002, p. 34),
[...] as necessidades sociais na sociedade capitalista tendem a ser reduzidas

16

Entende-se por imediaticidade ao agir humano enquanto resposta ativa e imediata aos acontecimentos do cotidiano, ou seja, “[...] o padrão de comportamento próprio da cotidianidade é a
relação direta entre pensamento e ação; a conduta específica da cotidianidade é a conduta imediata,
sem a qual os automatismos e o espontaneísmo necessário à reprodução do indivíduo enquanto
tal seriam inviáveis”. (NETTO; CARVALHO, 2010, p. 67).
17
As ações, muitas vezes, não planejadas.
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a demandas da classe dominante manifestas no mercado, isto é, definidas a
partir dos interesses do capital, em detrimento da satisfação das necessidades
relacionadas ao desenvolvimento humano – aos meios necessários de uma
vida plena de sentidos.

Tal perspectiva são definidas a partir das contradições próprias dos
processos de dominação e expansão do capitalismo e da classe dominante. Os
indivíduos sociais passam a criar ou são criadas pela ideologia dominante carências e necessidades que o próprio capitalismo não dá conta de saná-las.
De acordo com Abreu (2002, p. 35), “[...] esses processos inerentemente irracionais de controle estão encontrando sérias resistências nas formas
de pressão, resultantes dos imperativos elementares da simples subsistência
humana”. O que equivale dizer que a pressão gerada “de cima para baixo”,
impulsiona as massas a se mobilizarem contra as condições de impotência,
empobrecimento, falta de serviços públicos, corrupção, violência, perca de direitos, exclusão etc., o que implica numa crise do sistema de controle social 18
do capital, o que implica em protestos, greves, manifestações sociais, motins,
entre outras manifestações sociais das massa populares da sociedade civil.
Agnes Heller não desenvolve uma concepção de sociedade civil, porém, sendo ela uma estudiosa dos assuntos cotidianos, fica bem nítido que ela
concebe a sociedade civil como a esfera pública (ou social), dotada de legalidade própria e se apresenta como mediadora entre a estrutura econômica (ou
sociedade econômica) e o Estado (ou sociedade política), e tem em sua base
autonomia relativa enquanto poder hegemônico (COUTINHO, 2006).
Abreu (2002, p. 27), numa interpretação gramsciana, aponta que,
[...] a unidade entre o Estado e a sociedade civil consubstancia-se numa relação contraditória de negação e afirmação, na qual é plasmado o conteúdo
ético do Estado, base da unidade do bloco histórico. Portanto, não é o Estado que determina a sociedade civil, mas, o contrário, é a sociedade civil
que o determina. É na relação entre sociedade política e sociedade civil, como
unidade orgânica, que Gramsci centra toda a sua análise sobre os processos
revolucionários (considerados na diversidade das sociedades de tipo “oriental” e “ocidental”), apreendendo a sociedade civil como a base histórica do
Estado de onde emana o seu conteúdo ético (destaque da autora).

Portanto, partimos do entendimento que é a sociedade civil que determina a ação do Estado e é, assim, que este deve estar gestado e direcionado
aos interesses das classes subalternas e não por uma elite burguesa, composta
por uma minoria e que legisla em prol dos interesses do capital ou mesmo dos
seus próprios interesses. A superação dos interesses econômico-coorporativos
é uma necessidade que deve ser incorporada a correlação de força da sociedade civil.
Desse modo, o processo revolucionário no capitalismo só pode ser
entendido pelo conjunto das transformações estruturais e superestruturais em
18

Segundo Abreu (2002, p. 36), “[...] o controle social é aqui considerado como um sistema articulado, conscientemente coordenado para obter a satisfação de necessidades sociais a partir de
certa racionalidade, tendo em vista um determinado conformismo social”.
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que a ação política direta, ou seja, da sociedade civil organizada enquanto
sujeito revolucionário, aglutinar forças de resistência anticapitalista e anti-imperialista. Portanto, a sua organização política constitui-se o primeiro passo
para a autorrealização, autolibertação e autoafirmação da maioria.
Desse modo, para entender os posicionamentos de Heller é preciso
compreender que ela vivenciou os eflúvios da Revolução Húngara de 1956 e
os acontecimentos revolucionários de 1968 na Europa. Ambos tiveram como
protagonista a sociedade civil, ou seja, as classes populares enquanto movimento de massa e de efervescência. Portanto, é natural que ela veja na sociedade civil a força aglutinadora do movimento revolucionário enquanto sujeito
político coletivo organizado.
É preciso compreender que nos países do Leste Europeu, naquele período, a sociedade civil tornou-se um ponto de referência dos movimentos defensores do fim dos regimes autoritários e enquanto esfera protagonista da implantação do socialismo democrático. Por outro lado, em especial nos países
da América Latina, mas não somente, onde imperavam no mesmo período
regimes ditatoriais burgo-militares, a sociedade civil também se tornou palco
dos clamores populares para a retomada da democracia.
Contudo, esse espaço representa diferentes interesses e projetos de
classe, portanto, a esfera pública ampliada no sentido gramsciano, caracterizase por ser um espaço heterogêneo, contraditório, universal, carregado de historicidade, genericidade, espontaneidade e pragmatismo. É o espaço atuante
e fluidor, ativo, receptivo e particular, na qual processos coletivos e democráticos podem buscar os interesses gerais da sociedade. A sociedade civil é também palco de lutas, contradições, relações de interesses desiguais e de poder,
mas pode se tornar uma esfera coletiva e politizada de acesso diferenciado a
recursos econômicos, políticos, sociais e culturais e representar o discurso público e participativo entre os setores de organização voluntária e o Estado.
Além disso, a sociedade civil constitui-se enquanto um espaço que
pode representar a vontade geral da sociedade e a radicalização da democracia
popular. Isso não elimina a possibilidade de contradições e conflitos de interesses. Coutinho (2006), Luiz (et. al., 2010) e Nogueira (2011) nos trazem importantes contribuições para entendermos essa categoria em conformidade
com o que Heller e Fehér (1981) apontam, sobretudo, sobre a sua força aglutinadora frente às “necessidades radicais”. Além disso, ela representa um espaço no qual pode ser politizada por meio de iniciativas cidadãs e de movimentos sociais, fazendo emergir uma nova esfera social pública, democrática
e ampliada e que carregue em si o protagonismo ético e político das organizações de massa.
De acordo com Simionato (2010, p. 48),
[...] partindo de Marx e, para além dele, Gramsci situa a sociedade civil no
âmbito da superestrutura, compreendendo-a como o conjunto das organizações ou ‘aparelhos privados de hegemonia’, responsáveis pela elaboração ou
difusão das ideologias, abarcando em seu interior os partidos políticos, os
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sindicatos, os movimentos sociais, as igrejas, o sistema escolar (escolas, universidades) e o sistema de comunicação em geral (jornais, editoras, revistas,
rádio, televisão).

Em outro momento, ao discutir a teoria do Estado ampliado segundo os
pressupostos de Gramsci, Simionato (2011) aponta que a sociedade civil é a
base real da sociedade e é a relação chave do marxismo gramsciano. De modo
geral, “[...] em qualquer forma de Estado moderno, as funções de hegemonia
e dominação, ou coerção e consenso, podem ser apontadas” (idem, p. 71). No
entanto, o que permite que a postura do Estado seja menos “coercitiva” e mais
“consensual” e imponha-se mais pela hegemonia é a sociedade civil. De certo
modo, é a esfera que possibilita a democracia direta.
Nessa direção, torna-se de extrema relevância ética e política a defesa
intransigente de qualquer forma de arbítrio e autoritarismo que possam eliminar ou mesmo minar os espaços democráticos de direito constituídos no seio
da sociedade civil, pois, estes são, no universo do Estado burguês, os meios
pelos quais as classes subalternas têm força para fazer valer o seu direito democrático de expressão, de reinvindicação, de luta e resistência. Por outro
lado, as ruas, enquanto espaços públicos e de direitos, são os espaços de aglutinação de correlação de forças entre as classes antagônicas que compõe a sociedade regida pela lógica do capital e pela ideologia burguesa.
Isso demonstra que o poder de aglutinação de forças populares que a
sociedade civil tem, englobando as esferas da produção, das representações
ideológicas e das organizações populares e sociais, passa pela condição de
classe social e abarca o conjunto das relações materiais, sociais e culturais dos
indivíduos sociais num determinado direcionamento ético e político para a
sociedade.
Aqui, não estamos desconsiderando o poder revolucionário da classe
trabalhadora, contudo, tendo em vista o esfacelamento característico de classe
nos dias atuais, fica difícil conceber que esta tenha o mesmo papel revolucionário da época de Marx e Engels.
A questão é que a sociedade civil engloba tanto a classe operária,
quanto a classe burguesa, e é nesse palco contraditório e de tensões que encontramos o grande problema. Mas, se pensarmos que a base da sociedade
civil hoje é a classe operária, mesmo em suas diversas expressões e fragmentações, ainda assim podemos entender a sociedade civil como um mecanismo
capaz de extinguir gradativamente os mecanismos coercitivos e autoritários
do Estado burguês, fortalecendo, desse modo, os organismos democráticos e
de hegemonia social como força motriz da radicalização da democracia e do
socialismo.
Portanto, mesmo considerando essa autonomia formal e social, embora diversa, é preciso entender que há a necessidade de uma direção ética e
política para que as massas populares possam realizar a revolução na expres-
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são do pensamento de Agnes Heller, ou seja, enquanto revolução da vida cotidiana. Tendo em vista a crise que abate a esquerda e a contaminação corruptível dos partidos e sindicatos, sobra-nos ainda o protagonismo dos movimentos sociais, conforme aponta Heller (2004).
Certamente que não basta apenas constatar que um movimento social
de grande importância histórico-mundial possa realizar uma determinada revolução na vida cotidiana das pessoas. É preciso que esse movimento social
tenha consciência, ética e política, de seu protagonismo enquanto noção de
reorganização da sociedade capaz de humanizar a vida em sua genericidade.
Nessa direção, segundo Heller (2004), não depende de uma revolução drástica
e universal, mas, sim, de uma revolução permanente.
Acreditamos e defendemos que somente com a politização, formação
e direcionamento da sociedade civil enquanto sujeito revolucionário coletivo
e organizado – o que implica o protagonismo dos movimentos sociais – é que
seja possível fazer a transição entre o “reino das necessidades” para o “reino”
da liberdade”. Contudo, há de se tomar consciência de que as esferas democráticas são as únicas formas de controle do despotismo do Estado burguês.
Assim, o sujeito revolucionário, seja ele individual ou coletivo, apresenta-se enquanto síntese de múltiplas determinações históricas e sociais, reais
e dinâmicas na e para a vida cotidiana, contudo, ao reproduzir as condições
alienadas e alienantes da lógica do capital, passa a viver a vida de forma alienada/alienante, estranhando-se, assim, de sua condição de genericidade e de
sujeito de sua própria história. Tais pressupostos podem travar o movimento
de transformação revolucionário no sentido de emancipar-se: “[...] não podemos transformar o mundo se, ao mesmo tempo, não nos transformamos nós
mesmos” (HELLER, 2004, p. 117).
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O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E SUA RELAÇÃO COM
O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NUMA ABORDAGEM
NEUROPSICOPEDAGÓGICA.
Leonardo Luiz da Silva
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar qual a relação
existente entre o SNC – Sistema Nervoso Central e a aprendizagem, visto que
é no terreno do Sistema Nervoso que acontece uma aprendizagem significativa. Vale ressaltar também que trata-se de um tema muito complexo, o que é
consenso entre os pesquisadores desta área, e que a visão apresentada aqui é
de um leigo, pois não sou neurocientista, no entanto, acreditamos que os conhecimentos desenvolvidos ao longo dos anos pelos neurocientistas contribuem de forma bastante construtiva para uma grande mudança na educação,
melhorando a sua qualidade em sua aplicabilidade e receptividade, e nos fazendo refletir com clareza sobre a qualidade de vida dos cidadãos e da sociedade na qual estes cidadãos estão inseridos. Partiremos do princípio de que
toda criança pode aprender e se em seu processo de aprendizagem percebeuse que esta criança não atingiu o que esperava-se, pode ser que esta tenha uma
necessidade a mais a ser trabalhada e é justamente neste contexto que entra a
atuação do Neuropsicopedagogo que ajudará nesta mediação, logo é necessário que todos os envolvidos neste processo acreditem sempre no potencial
desta criança e ofereçam-na um ambiente propício para que este potencial seja
desenvolvido, seja de forma total ou parcial.
Toda criança pode aprender a ler e a escrever, mas não em qualquer situação. Mas está claro, também que não é em qualquer situação para todas as
crianças. As condições para que ocorra aprendizagem vão variar de acordo
com seu período de formação, pois todo processo de aprendizagem deve estar articulado com a história de cada indivíduo. (LIMA, 2002, p. 15).

Nesta empreitada recorreremos às neurociências, pois entendemos
que o estudo das neurociências é muito importante para a compreensão da
educação e tem muito a contribuir para aqueles que querem aprender mais
sobre o assunto, no entanto, compreendemos que a contribuição aqui proposta
será bastante relevante sobretudo, para àqueles que querem produzir suas práticas neuropsicopedagógicas respaldados cientificamente. Para entendermos
melhor este processo de aprendizagem baseado nas neurociências buscamos
ajuda nas ciências neurobiológicas, e lá nos reportamos à Neuropsicologia Infantil com suas funções cognitivas para que a partir dela construamos uma
base Neuropsicopedagógica onde possamos nos valer de práticas assertivas na
hora de recebermos nossos alunos/pacientes.
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A Neuropsicologia Infantil e suas Funções Cognitivas
Quando tratamos de qualquer assunto relacionado ao SNC - Sistema
Nervoso Central, precisamos automaticamente nos remetermos ao estudo da
Psicologia e mais precisamente, neste caso em especial, da Neuropsicologia,
uma vez que propomos uma abordagem voltada exclusivamente as questões
da aprendizagem. Até que ponto o Sistema Nervoso Central assume determinada relevância nas questões da aprendizagem? Começaremos pelo entendimento das funções Cognitivas, elas são primordiais para esta compreensão,
portanto uma das formas de compreender o processo de aprendizagem através
das funções cognitivas é atentar primeiramente para o termo cognição. Este é
uma derivação da palavra “cognoscere” do latim e traz o significado de conhecer, este termo é geralmente utilizado quando nos referimos ao conhecimento,
ou acúmulo de informações adquiridas através do processo de aprendizagem,
tanto de forma científica quanto empírica. Esta aprendizagem é adquirida ao
longo da vida, todavia uma criança mesmo sendo numa fase tão tenra de sua
vida já possui em suas aquisições o conhecimento necessário pra montar seu
próprio repertório. A cognição é a habilidade de processar diferentes informações através de estímulos recebidos dos sentidos diversos como sonoros, luminosos, táteis e químicos, ou seja, através da percepção, incluindo diferentes
processos como atenção, memória, raciocínio, linguagem, aprendizagem entre outros.
Entendemos assim que esses conhecimentos adquiridos nos permitem
integrar todas as informações conquistadas e a partir daí, analisá-las e interpretá-las, ou seja, assimilar essas informações processando-as de forma que
sejam convertidas em conhecimentos. Existe diferentes funções cognitivas que
desempenham importante papel nos processos de cognição para formação do
conhecimento ou tomada de decisões e todas funcionam integralmente formando novos conhecimentos e gerando novas interpretações de tudo o que
ocorre dentro e fora de nós. Esses processos, apesar de serem fatores básicos
para qualquer indivíduo, formarão experiências únicas de acordo com todas
as percepções envolvidas.
Estudar a Neuropsicologia atrelada a infância, atentando especificamente para as funções cognitivas é antes de tudo surpreendente, uma vez que
esta temática não é fruto de pesquisas recentes, a muito tempo especialistas e
grandes pesquisadores estão cavando mais e mais fundo neste assunto, tentando extrair os mais refinados tesouros do conhecimento acerca de tão significativo conteúdo. É importante dizer que o desenvolvimento cognitivo está
diretamente ligado à aprendizagem e por esta razão é bastante relevante entender este processo a partir das ricas contribuições de diversos pesquisadores
que trabalham a anos esta temática, dentre os quais destaca-se Jean Piaget que
foi o primeiro a estudar sobre o assunto e a ganhar notoriedade.
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Piaget estava interessado em compreender sobre quais habilidades estavam vinculadas cada estágios do desenvolvimento, para isso estudava as fases do desenvolvimento infantil tomando como objeto de pesquisa seus próprios filhos. Quando nos propomos a estudar as funções cognitivas, sobretudo
em crianças, precisamos atentar para as seguintes observações: primeiro que
todas as funções cognitivas interagem entre si e é onde o ser humano caracteriza-se na sua totalidade, sendo as separações existente entre estas funções,
apenas uma forma de se compreender pedagogicamente.
Logo as principais funções cognitivas são importantíssimas para esta
compreensão e são elas: percepção, atenção, memória, linguagem e funções
executivas. É a partir da relação entre todas estas funções que entendemos a
grande maioria dos comportamentos, desde o mais simples até as situações de
maior complexidade, e que exigem atividades cerebrais mais elaboradas e organizadas. Para que se resolva um determinado problema, o sujeito precisa
utilizar todas as funções cognitivas, isso acontece de forma inesperada, está
tão intrínseco em cada ser humano que não há necessidades de planejamentos
para que isto aconteça.
Por exemplo, ao detectarmos um cheiro de determinada comida
(atenção), iremos logo reconhecer (percepção), de acordo com o que já foi
aprendido (memória), que essa comida lembra alguém especial como sua mãe
ou sua avó, entre outros, pois é comum fazer-se esta associação. É muito provável que a partir daí esta pessoa comece a se organizar para providenciar
aquela comida, (funções executivas). Este processo realizado entre estas funções diz muito ao nosso respeito, na formação da nossa personalidade por
exemplo, além de nos fazer refletir sobre quem somos e como estamos. O
aprendizado nos seres humanos acontece desde a concepção e vai ganhando
espaço nas vivências construídas ao longo da vida.
O desenvolvimento da criança tem início no momento da concepção, cerca
de nove meses antes do nascimento. O desenvolvimento fetal se dá por meio
de processos regulados exclusivamente pela lógica biológica, vindo, entretanto, a ter continuidade após o nascimento, quando, um por um, os órgãos
e sistemas assumem suas funções no organismo, ainda que muitos deles
ainda se manifestem de forma parcial. (THOMPSON, 2020)

Na infância, uma quantidade maior de sinapses é feita em nosso cérebro a partir dos estímulos sensoriais que recebemos. As sinapses são conexões que favorecem a comunicação entre os neurônios e que é de fundamental
importância para o desenvolvimento cognitivo. Quanto mais sinapses, maior
a capacidade cognitiva. Para a criança em especial, qualquer estímulo sensorial como toque, fala, audição, paladar, visão entre outros, é responsável por
levar esta comunicação entre os neurônios até o cérebro, facilitando o aprendizado. A infância é, portanto, o terreno mais frutífero para as descobertas e
para a aprendizagem. Podemos perceber em bebês recém-nascidos, por exemplo que, o carinho, o colo de alguém e até a própria voz dos pais são estímulos
suficientes para que essas sinapses realizem-se transformando o mundo num
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ambiente seu, tornando-se cada vez mais propício e familiar. São pequenas
atitudes mas que diz muito para esta criança que a partir desses atos começa
a se adaptar a um estilo de vida próprio e que durará por toda sua existência.
Ressaltamos ainda que isto acontece o tempo todo, com cada ser humano e em todas as fases da vida, nas mais variadas ordens, o que nos permite
acreditar que estamos sempre em constante desenvolvimento cognitivo. Este
campo de atuação que pertence exclusivamente ao Neuropsicólogo, más que
não é apenas seu, pois muitos estão estudando sobre este assunto neste mesmo
campo de estudo, deve ser compreendido também pelos profissionais que direta ou indiretamente acompanham a trajetória de determinada pessoa, seja
ela criança ou adulto, pois embora estejamos falando exclusivamente de crianças, não são apenas estes que necessitam de atenção destes profissionais,
seja professor em sua sala de aula, seja o psicólogo em seu consultório, ou
ainda o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, entre outros, todos que precisam se valer de um atendimento especializados estão incluídos neste tipo de abordagem. Muitas pessoas são diagnosticadas quando
atingem a fase adulta, pois não tiveram este alcance na infância por vários
motivos.
É importante lembrar que a Neuropsicologia é uma área das Neurociências e que portanto, o Neuropsicólogo não trabalha sozinho, e sim, existe
uma equipe atuando em conjunto para o bem estar do paciente, trata-se de um
trabalho multidisciplinar. Cada profissional atua na sua área, porém todos focado no bem estar do paciente, entretanto todos contribuem com o trabalho
do Neuropsicólogo. A atuação do Neuropsicólogo por sua vez, dar-se, seja na
pesquisa, na avaliação ou na reabilitação, buscando sempre compreender os
vários quadros que envolvem algum distúrbio das funções cognitivas, como
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Mal de Alzheimer, Dislexias, ou qualquer distúrbio neurodegenerativo na avaliação, visando sempre a
melhoria cognitiva do seu paciente. A relevância desta parceria entre estes
profissionais serve para fortalecer inclusive, o aprendizado entres os próprios
profissionais que ajudam-se mutuamente e crescem no conhecimento para
melhor ajudar seus pacientes.
Que Relação tem o Sistema Nervoso Central com a Aprendizagem?
De acordo com o que aprendemos analisando as funções cognitivas
das crianças no processo de aquisição da aprendizagem, somos levados ao estudo das Neurociências onde encontramos no ramo das Ciências Neurológicas a compreensão da importância do SNC – Sistema Nervoso Central neste
processo do saber. E o que são Ciências Neurológicas? No que tange ao campo
das Neurociências, apresenta-se com o seguinte conceito: É o estudo científico
do Sistema Nervoso e que mesmo sendo abordado com mais frequência dentro da biologia, torna-se portanto uma ciência multidisciplinar pelo fato de ser
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uma das ciências que mais passeia por vários outros campos do saber científicos ao mesmo tempo, contribuindo significativamente com a aprendizagem
como um todo. A importância de compreendermos a capacidade que o cérebro tem de aprender nos ajuda na construção e elaboração do entendimento
deste processo de aprendizagem. No entanto, o cérebro não aprende aleatoriamente, sem motivação ou estímulos, existe um grande repertório de itens
fundamentais para que tudo isso ocorra, a realização das sinapses entre os hemisférios é um dos fatores responsáveis por este aprendizado, com isto aprendemos que o SNC - Sistema Nervoso Central está associado diretamente à
aprendizagem e que uma aprendizagem eficaz só é possível quando existe de
fato esta conexão de forma harmoniosa e perfeita entre o cérebro que aprende
e o aprendizado, seja ele sistematizado ou não. A relação ocorrida entre as
divisões cerebrais nos variados aspectos, ocorrem de forma a produzir por
meio das interações linguísticas emocionais e motoras esta relação de desenvolvimento e de aprendizagem.
Para Ramachandran o cérebro com sua brilhante constituição dispõe
de um extraordinário poder de absorção de informações para que seu desenvolvimento aconteça de forma a produzir tais resultados.
O cérebro humano é constituído por cerca de 100 bilhões de células nervosas, ou neurônios. Os neurônios “conversam” uns com os outros por meio
de fibras semelhantes a fios que parecem alternativamente moitas densas e
cheias de ramos (dendritos) e longos e sinuosos cabos de transmissão (axônios). Cada neurônio faz de mil a 10 mil contatos com outros neurônios. É
nesses pontos de contato, chamados sinapses, que a informação é compartilhada entre os neurônios. Cada sinapse pode ser excitatória ou inibitória, e
em qualquer momento dado pode estar ligada ou desligada. Com todas essas
permutações, o número de estados cerebrais possíveis é assombrosamente
vasto; na verdade, ele excede com facilidade o número de partículas elementares conhecidas. (Ramachandran, 2014)

Esta interação cerebral, como bem coloca o autor, mostra os pontos
de contatos, realizados pelas sinapses que estando “ligadas” podem produzir
este efeito de forma construtiva e significativa. Sendo assim, pensamos esta
memória como tendo a capacidade de reter, armazenar e invocar as informações que encontram-se disponíveis internamente, como por exemplo as emoções que estão diretamente ligadas ao nosso interior, ou externamente, aquelas
que absorvemos de fora em nosso cotidiano, e que por meio destas informações temos conhecimento de nós mesmos e do mundo na sua vasta amplitude
e complexidade. Qualquer problema que mude esta ordem pode ocasionar as
chamadas Dificuldades de Aprendizagens (DA), evitando que estas informações cheguem de forma correta ao cérebro para que este processo se dê de
forma adequada e sem interferências. As DA’s - Dificuldades de Aprendizagens não se dão de uma hora pra outra, elas tem sua origem em alguma deficiência que ocorrem quando surge uma situação desfavorável, causando disfunções como alteração sensorial, retardo mental, distúrbios emocionais ou
sociais, entre outros.
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Dentre as subdivisões da Neurociência, pois existe uma grande gama
de informações que nos ajudam a compreender Ciências Neurológicas dentro
das Neurociências, está a Neurociência Cognitiva, ela tem como foco, o estudo a respeito das capacidades mentais do ser humano, como seu pensamento, aprendizado, inteligência, memória, linguagem e percepção. O cérebro ao receber e processar as informações que chega a ele, se encarrega de
produzir a seu tempo, todo o aprendizado de que dispomos. E como tal ação
reflete no aprendizado e na vida como um todo? É justamente através da Neurociência que tais perguntas podem ser respondidas, pois ao nos debruçarmos
sobre seus estudos compreendemos como uma pessoa processa as informações
adquiridas pelo ambiente e desenvolve habilidades necessárias para transformar estas informações em aprendizado. A partir daí, é possível definir estratégias assertivas de ensino, o que garante à pessoa com esta necessidade, uma
melhor absorção do conteúdo e não apenas isto mas também, uma melhor
convivência em todas as áreas de sua vida. Uma vez que compreende-se estes
detalhes, pode-se pensar em como intervir de forma correta para a produção e
o desenvolvimento deste aprendizado.
As Práticas Neuropsicopedagógicas.
A importância de entender o processo das intervenções e avaliações
na Neuropsicopedagogia dar-se entre outras razões por abordar pontos bem
relevantes do trabalho deste profissional nas mais variadas atuações que possa
desenvolver em sua prática. A Psicopedagogia é a base para as abordagens
Neuropsicopedagógicas, por isso vai além de estudar as características da
aprendizagem humana. O profissional, Neuropsicopedagogo, pode também
por meio de pareceres encaminhar seu paciente aos respectivos especialistas
que jugar ser necessário durante o processo avaliativo, como o neurologista, o
psicólogo, o pediatra, o psiquiatra, o fonoaudiólogo ou qualquer outro profissional cuja necessidade for pertinente. É ao longo de sua prática que a necessidade destes encaminhamentos vão surgindo na medida em que seu paciente
vai sendo avaliado.
Sabe-se com base nas relevantes pesquisas já realizadas, que a abordagem neuropsicopedagógica requer que esse acompanhamento seja feito em
conjunto, uma vez que o foco dessa abordagem é a criança, o múltiplo olhar
para ela permitirá as devidas intervenções sobretudo nas questões voltadas à
aprendizagem. São os diagnósticos apresentados com base nos relatórios de
cada profissional, que possibilitará um acompanhamento especializado para
a partir daí trabalhar as habilidades e competências deste paciente/aluno, estimulando-o a uma aprendizagem que mesmo a seu tempo, pois todos temos
um tempo para que a aprendizagem se consolide, é capaz de produzir resultados significativos. A necessidade deste conhecimento se faz presente na prática do professor que diariamente atua neste processo de aprendizagem e tendo
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ele conhecimento da organização cerebral terá a melhor maneira de trabalhar
sobre ele.
O trabalho do educador pode ser mais significativo e eficiente quando ele
conhece o funcionamento cerebral. Conhecer a organização e as funções do
cérebro, os períodos receptivos, os mecanismos da linguagem, da atenção e
da memória, as relações entre cognição, emoção, motivação e desempenho,
as dificuldades de aprendizagem e as intervenções a elas relacionadas contribui para o cotidiano do educador na escola, junto ao aprendiz e à sua família. (COSENZA, 2011, p.146).

O que nunca podemos perder de vista em nossas práticas é o entendimento de que todos somos capazes de aprender, o tempo de cada um é apenas
um fator a ser observado e trabalhado neste processo, não um problema insolúvel. A neurociência tem trazido ao contexto educacional como um todo,
abordagens bastante relevantes para pensarmos a prática neuropsicopedagógica. A cada dia a Neurociência se aprofunda nestas questões trazendo informações de alta relevância para contribuir com os estudos da mente humana e
suas capacidades de produzir uma aprendizagem significativa.
A Neurociência tem apresentado diariamente novas descobertas que não era
possível saber antes. Hoje, talvez, a melhor e a mais importante descoberta
da ciência que estuda o cérebro seja a questão da plasticidade cerebral, ou
seja, no passado, acreditava-se que quem não aprendia e ponto final. Seu
cérebro não dava conta e nunca poderia dar conta da aprendizagem, e, dessa
forma, cabia ao indivíduo desaparecer dos meios acadêmicos e sociais. Era
uma exclusão fundamentada até mesmo pela ciência. (ALMEIDA,2012,
p.44).

A Neurociência chega no campo educacional, amparada por estudiosos de diversas áreas do conhecimento, fazendo inclusive refletirmos sobre os
percalços do processo de aprendizagem e encontrar caminhos para atuar e intervir nos obstáculos que porventura possam aparecer neste processo. As atividades do Neuropsicopedagogo tem como objetivo compreender as demandas nos diferentes contextos, atendendo-as e apresentando as possíveis soluções. Como trata-se de uma ciência transdisciplinar, a Neuropsicopedagogia
dialoga bem com a psicologia cognitiva, a pedagogia, a psicopedagogia, a fonoaudiologia, entre outras, fortalecendo por meio dos diferentes diagnósticos,
uma estrutura de ensino e aprendizagem para o aluno, seja por meio de um
atendimento exclusivo à crianças ou extensivos a jovens e adultos que possivelmente apresente esta necessidade.
Logo, a ação do Neuropsicopedagogo deve estar voltada para a prevenção das dificuldades de aprendizagens e prevenção do fracasso escolar
tanto do aluno, como também dos educadores e de todos os envolvidos no
processo educativo, no sentido de investir na possibilidade de melhoria das
relações de aprendizagem e na construção da autonomia de todos. Ao trabalhar, associando de forma clara atividades voltadas para tais necessidades e
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estabelecendo boa relação teórico-metodológica e prática com a Neuropsicopedagogia, todos crescem e as possibilidades tornam-se maiores para todos os
envolvidos. Desta forma todos ganham, todos crescem, todos aprendem.
A clareza quanto o papel da escola também é algo que precisa ficar
bem destacada neste momento, principalmente se tratando de uma escola que
tem como principal objetivo a intervenção direta e indireta nas dificuldades de
aprendizagens em seus mais amplos contextos. Logo a busca de uma ação
integrada entre a psicologia cognitiva e a pedagogia em prol do desempenho
do aluno, e consequentemente o sucesso do professor, e de toda a comunidade
escolar, deve ser uma constante na prática neuropsicopedagógica, por isso, é
fundamental que qualquer ação preventiva esteja inserida na construção de
um relacionamento satisfatório entre todos os envolvidos para que o contexto
escolar também se volte para os aspectos sadios da aprendizagem e do conhecimento, uma vez que estes estão atrelados em um processo contínuo.
O contexto específico para que o exercício profissional em Neuropsicopedagogia, tanto no âmbito institucional como no clínico, tenha o devido
sucesso, deve estar voltado especificamente à educação especial inclusiva, na
verdadeira acepção desta expressão, no sentido de compreender o funcionamento do cérebro nas suas respectivas funções, a plasticidade cerebral, pois o
cérebro é plástico, os transtornos do neurodesenvolvimento, as síndromes, as
metodologias de ensino e aprendizagem, voltadas para o fenômeno do aprender e suas dificuldades. Tudo isso é visto e revisto no trabalho deste profissional sempre com o objetivo de fortalecer sua aprendizagem e dar-lhe condições
necessárias para uma prática de sucesso.
Na busca de compreender as atribuições do Neuropsicopedagogo,
faz-se necessário discutir o seu papel quanto ao aspecto da inclusão, tanto de
crianças com necessidades especiais de aprendizagem, quanto de crianças que
não necessitem de atendimento especializado, que de maneira transitória, possuem algum tipo de dificuldade escolar, no sentido de atribuir a este profissional a tarefa de auxiliar o trabalho em uma equipe multiprofissional juntamente com os gestores, professores, orientadores, pais e coordenadores de maneira que tais dificuldades possam ser superadas, tendo em vista um trabalho
pautado sobre os princípios éticos de prevenção, avaliação, orientação psicológica, pedagógica e psicopedagógica com o devido acompanhamento, aplicados preferencialmente no contexto institucional, onde tais dificuldades são
percebidas.
O diagnóstico neuropsicopedagógico e a investigação do processo de
aprendizagem do indivíduo utilizando os variados recursos, resultará no plano
de intervenção. Para que isso ocorra o profissional toma como recursos o processo de leitura e escrita deste aluno, suas habilidades por meio de desenhos,
testes psicomotores, provas operatórias, entre outros. Embora mencionamos
“aluno” como referência, é consenso na Neuropsicopedagogia utilizar-se o
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termo “indivíduo”, e não necessariamente o “aluno”, entretanto, este indistintamente é o foco do Neuropsicopedagogo.
Considerações Finais
As contribuições das Neurociências para a educação são muitíssimas
e quando nos debruçamos com afinco sobre estas questões isso fica latente a
cada pesquisa realizada. De acordo com os neurocientistas o objetivo de seus
estudos não visa apresentar uma nova pedagogia, muito menos propõem soluções efetivas para as dificuldades de aprendizagem. Entretanto, entendemos
que a mesma também não descarta todo o aparato e respaldo que paira contribuindo direta e/ou indiretamente para o processo de ensino-aprendizagem
que se dar de forma bastante significativa. Este artigo que longe está de esgotar
o assunto, até porque não é esta a intenção deste, traz em seu bojo uma compreensão do processo de aprendizagem pautada nas diversas possibilidades de
aquisição do saber e nas possíveis intervenções diante dos obstáculos encontrados pelo caminho.
O fato é que as DA’s - Dificuldades de Aprendizagens, são para os
profissionais da Neuropsicopedagogia a principal razão pela busca de conhecimento, e também para que diariamente seja mais e mais fortalecidos e preparados para lidar com tais desafios. Diante disto buscamos nas Neurociências e na interdisciplinaridade ampliar nosso conhecimento para com segurança tratarmos do assunto que sempre surge nas escolas e nas clínicas surpreendendo a todos os profissionais que lidam diretamente com este trabalho e
para que a partir deste conhecimento possamos ajudar a todos, pais e pacientes
que muitas vezes chegam cheios de frustrações e medos, pois ouviram até
aquele momento que eram culpados por não desenvolverem-se como os demais.
Percebemos ao pesquisar sobre esta temática abordada, que muitos
pessoas estão sofrendo frustradas consigo mesmas, por terem vivido o tempo
todo se culpando por suas dificuldades, o que sem sombra de dúvidas dificulta
muito o trabalho dos profissionais, logo é importante que ao receber este paciente, o profissional disponha-se de uma boa formação e especialização na
área, que é essencial para fundamentar suas práticas Neuropsicopedagógicas
resultando em ensino-aprendizagem e propondo intervenções neste processo
de ensino quando de fato for necessário. Assim sendo vale ressaltar que no
diálogo entre a Neurociência e a Educação demonstra-se que as estratégias
pedagógicas que entendem e respeitam como o cérebro de fato funciona, tem
maior possibilidade de trabalhar e eficiência neste trabalho, pois as descobertas das neurociências oferecem uma abordagem mais cientifica no processo
ensino-aprendizagem, apoiada na compreensão dos processos cognitivos envolvidos. Daí entendemos a relevância da Neuropsicologia Infantil e a abordagem das funções cognitivas no entendimento deste processo.
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BASES PSICOMOTORAS: CONTRIBUIÇÕES PARA
O DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Élida Amaral Ribeiro
Maria Luiza Dias da Costa
Introdução
Este artigo tem como proposta discutir sobre a inserção pedagógica
embasada nas bases psicomotoras como propósito no contexto escolar buscando qualidade na construção do conhecimento e da aprendizagem, que tem
sido a maior preocupação dos educadores e profissionais da Neurociência.
Entende que aprendizagem é um processo contínuo que deve ser estimulado
para que a memória e a atenção possam desenvolver de acordo com a capacidade cerebral e o armazenamento das informações e os resultados, ressignificando a forma de aprender.
No contexto escolar buscando qualidade no desenvolvimento do conhecimento, da criança com a finalidade de propor atividades adequadas para
estimular a base psicomotora, com intenção de promover o máximo de absorção em todo o processo de ensino e aprendizagem objetivando êxito no desenvolvimento infantil transformando o aprendizado através dos movimentos.
Dessa forma, Montessori (1949) afirmava que “o desenvolvimento mental
deve estar ligado ao movimento e dele depender. É necessário que esta nova
ideia entre na teoria e na prática educacional. ” Esse desenvolvimento que se
propõe ao aluno é de forma integral e a base de todo o processo deve ser a
atenção que a educação precisa estar voltada ao corpo. Freire cita que:
Corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um
único organismo. Ambos devem ter um assento na escola, não um (a mente)
para aprender e o outro (o corpo) para transportar, mas ambos para se emancipar. Por causa dessa concepção de que a escola só deve mobilizar a mente,
o corpo fica reduzido a um estorvo que, quanto mais quieto estiver, menos
atrapalhará (1989, p. 13)

As atividades com abordagens psicomotoras com toda tônica, possibilitando as crianças outras formas de fazer, outras maneiras de pensar, pois
com a terapia psicomotora uni a atividade mental, o real e o imaginário, a
expressão corporal e o corpo no espaço e no tempo, nesse sentido o exercício
físico e o convívio social são o segredo para manter o cérebro sempre em atividade e equilíbrio, que requer integração dos sistemas motores, sensoriais e
do processamento com organização de todas essas informações pelo sistema
nervoso central.
Observa-se que a aprendizagem é o resultado da recepção e da troca
das informações apresentadas no meio ambiente e nos diferentes centros nervosos, assim a forma de adquirir o conhecimento é pela interação com meio
com as diversas maneiras de provocar o estímulo. Alguns estudos apontam
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que o meio social é fator importante para desenvolvimento do ser humano e
que isso acontece pela aprendizagem.
O Sistema Nervoso Central apresenta fatos importantes, como períodos críticos ou janelas de oportunidades, onde o cérebro tem uma capacidade
significativa de transformação e adaptação as novas formas de aprender. Para
sustentar esse estudo, será utilizada revisão bibliográfica onde os autores reforçam a concepção da plasticidade cerebral, inclusive os processos de aprendizagens.
Objetivou-se apontar a potencialidade que a criança apresenta a cada
dia no seu processo de desenvolvimento e que se transforma dentro do ambiente que está inserida, tendo como objetivos específicos conceituar as bases
psicomotoras; compreender a influência do ambiente no processo de aprendizagem e explicar a importância das vivências e experimentações práticas no
dia a dia. Além das contribuições da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento
Humano, apresentando uma relação direta entre as bases psicomotoras bem
estruturadas e o processo que constitui o desenvolvimento humano. A base
metodológica será através de revisão bibliográfica de autores pertinentes ao
tema, além da estrutura para esclarecimentos sobre a construção do conhecimento através do entendimento sobre as bases psicomotoras como importantes elementos para as experimentações práticas, especificamente na Educação
Infantil.
Portanto os profissionais que lidam diretamente com as crianças, precisam estar atentos as dificuldades relacionadas no seu cotidiano, fazendo as
intervenções necessárias de forma diferenciada, onde a criança aprende, retirando essa barreira e/ou obstáculo encontrado naquela forma de aprender,
ressignificando assim à origem cultural, cognitiva ou emocional. Desta forma,
muitos autores afirmam que a Psicomotricidade ajuda a manter e recuperar
algumas alterações que irá dá a criança uma vida independente, evitando assim mudanças comportamentais, além de lentidão cognitiva e motora.
Os conceitos e a importância da Psicomotricidade
Segundo a etimologia, a palavra Psicomotricidade é formada por dois
termos de diferentes: a palavra psyché, traduzida por “alma”, e a palavra latina motorius, traduzida por “que tem movimento”. A definição dada pela
Associação Brasileira de Psicomotricidade (2018)
A psicomotricidade é uma ciência que tem como objetivo o estudo do homem através do seu corpo em movimento em relação ao seu mundo interno
e externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, em que o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências
vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade e sua socialização.
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Nesse sentido, é processo de maturação do corpo que é origem das
aquisições orgânicas, cognitivas e afetivas. Os suportes básicos para a psicomotricidade, são: o movimento, o intelecto e o afeto. Fonseca (2008) afirma
que a psicomotricidade pode ser conceituada como “o campo transdisciplinar
que estuda e investiga as relações e as influências, recíprocas e sistêmicas, entre o psiquismo e a motricidade”. (FONSECA, 2008, p. 1)
A partir do modelo Luriano, Fonseca (2012), afirma que são sete fatores psicomotores: tonicidade; equilíbrio; lateralidade; noção do corpo; estruturação espaço-temporal; praxia global e praxia fina. “A tonicidade e o equilíbrio são responsáveis pela “regulação tônica de alerta e dos estados mentais:
Atenção. Sono. Seleção da Informação. Regulação e ativação. Vigilância-tonicidade. Facilitação-inibição. Modulação neurotônica. Integração intersentorial” (FONSECA, 2012, p. 92).
Para Fonseca
toda motricidade necessita do suporte da tonicidade; esta é o alicerce fundamental para o desenvolvimento motor, “garante, por consequência, as atitudes, as posturas, as mímicas, as emoções.” Assim procedendo, nota-se que
o processo de aquisição da escrita necessita de suporte na tonicidade, o pegar
no lápis, a desenvoltura dos punhos, das mãos e dedos dependem da tonicidade. (2012, p. 110-111)

A educação psicomotora deve ser praticada ainda quando as pessoas
são bebes, com objetivo de prevenir as estruturadas corporais que apresentam
desenvolvimento inadequado ou estimular os movimentos que ainda não
apresentam prontidão.
Segundo Le bouch,
O desenvolvimento motor já pode ser observado desde o terceiro mês de vida
fetal, quando o bebê mexe espontaneamente braços e pernas em formação,
afirmando que: no recém-nascido, esse desenvolvimento ocorre numa direção harmônica e por etapas previsíveis. A maturação da estrutura acarreta
mudanças no comportamento, a partir da cabeça para as partes inferiores do
corpo (cefalocaudal); e do centro para as extremidades do corpo (próximodistal); da geral ação maciça dos grandes sistemas do corpo para os sistemas
específicos das partes menores do corpo. (2004, p 21)

O desenvolvimento psicomotor acontece de forma diferenciada de
acordo com estimulo recebido do meio, porém nessas diferenças individuais,
percebe a velocidade, a forma, a força e a precisão, nas características motoras,
que muda de uma criança para outra, mas é possível ver certos movimentos
que são característicos de acordo com a etapa que a criança se encontra.
De acordo com Le boulch:
É através da experiência que são realizados os ajustes psicomotores. Os ajustes psicomotores referem-se à evolução e adequação dos esquemas que favorecem a percepção do próprio corpo e o controle mais eficiente dos movimentos. (2004, p. 58)
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A Psicomotricidade é a necessidade do trabalho do corporal, associado a mente e ao corpo, onde o indivíduo conheça o seu corpo percebendo os
seus movimentos e domine a sua expressão corporal. Nesse sentido a Psicomotricidade assegura o desenvolvimento do cognitivo evidenciando suas potencialidades. Assim com a eficiência dos movimentos, o desenvolvimento se
torna consciente, compreendendo que a Psicomotricidade precisa ser aplicada
nos primeiros meses de vida da criança, Fonseca explica que:
(...) alfabetizar a linguagem do corpo e só então caminhar para as aprendizagens triviais que mais não são que investimentos perceptivo-motor ligados
por coordenadas espaços-temporais e correlacionados por melodias rítmicas
de integração e resposta.
(1996, p. 142)

No entanto a Psicomotricidade pode ser uma prática terapêutica que
poderá ajudar nos movimentos espontâneos e ações corporais do idoso, proporcionando desta forma, uma visão do corpo, contribuindo assim para a estruturação da sua nova forma de vida. Favorecendo também os aspectos físicos, mentais, afetivo-emocional e sociocultural do idoso.
Desenvolvimento neural e sua influência no processo de aprendizagem
“Para realizar uma nova aprendizagem, acionamos todo o cérebro de
forma sistêmica, em redes.” assim o processo de aprendizagem é considerado
uma modificação biológica formado por uma rede de interligações entre neurônios, evocadas e retomadas com facilidade e rapidez. “Por outro lado, para
recuperar uma aprendizagem velha, já conhecida, acabamos acionando somente a área cerebral necessária para realizar aquela ação. ” (MIGLIORI,
2013, p.45)
Migliori explica com clareza como ocorre novas aprendizagem:
Quanto mais repetimos aquela mesma aprendizagem, mais o cérebro reduz
o número de neurônios envolvidos com aquela atividade. Isso nos permite
dispor de recursos para novas aprendizagens, mas também nos faz perceber
os riscos de uma educação centrada no treinamento e repetição. (2013, p.45)

A Plasticidade Cerebral, não têm limites para o desenvolvimento, já
que o sistema nervoso pode alterar o funcionamento do sistema motor e perceptivo baseado em mudanças no ambiente da conexão. Isso porque aprender
exige planejar novas maneiras de solucionar desafios, atividades que estimulem diferentes áreas cerebrais a trabalhar com máxima capacidade de eficiência.
Plasticidade é a capacidade apresentada pelo sistema nervoso de alterar o
funcionamento do sistema motor e perceptivo baseado em mudanças no ambiente da conexão, através da conexão e (re)conexão das sinapses nervosas,
organizando e (re) organizando as informações dos estímulos motores e sensitivos (RELVAS, 2007, pág.14)

Os contatos sinápticos entre neurônios de acordo com as experiências
sensoriais afetam o cérebro, modificando a eficácia, porém fortalece a estrutura das redes neurais e com isso surgem as sinapses reforçadas, outras são
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enfraquecidas e novas sinapses acontecem. As funções particulares de processamento são informações controladas por grupos especiais de neurônios, que
quando inutilizada uma dessas funções, os neurônios associados a ela passam
a controlar outra função. Nesse sentido a memória de longo prazo é capaz de
armazenar informações por períodos muito longos, ou talvez indefinidamente.
A criança em pleno desenvolvimento do ponto de vista neural e motor, depende de todo um esquema de maturação do Sistema Nervoso Central,
principalmente nos primeiros meses de vida. “Essa capacidade cerebral de mudanças é atribuída à plasticidade cerebral, a qual sugere o cérebro estar bem
constituído para a aprendizagem ao longo da vida e para adaptação ao ambiente. ” (DORNELES; CARDOSO; CARVALHO, 2012, p. 252).
No entanto esse processo de maturação está ligado ao grau de mielinização, arborização e formação de sinapses das células nervosas no Sistema
Nervoso Central, que irão inibindo as atividades reflexivas primárias, depois
por uma fase de transição e finalmente assumindo o comando voluntário dessas atividades, onde somente permanecerão nessas condições patológicas em
casos de pacientes com alguma lesão cerebral.
Para Dorneles; Cardoso; Carvalho:
O cérebro adulto é maleável e, devido à plasticidade, se adapta continuamente a novas circunstâncias. Nesse sentido, a forma como o processo de
ensinar e aprender são conduzidos pode contribuir com os processos de ativação do cérebro devido à plasticidade, mas, para isso, são necessários estímulos (2012, p. 253).

Diante disso, compreende que a Neuroplasticidade é a capacidade
que o encéfalo possui em se readaptar e se reorganizar com novos estímulos,
sejam eles positivos ou negativos. As conexões ou sinapses entre os neurônios,
durante o processo de aprendizagem se modificam quando acontece evocação
da memória ou quando se aprende novas habilidades.
Os ambientes de aprendizagem precisam ser devidamente planejados para
possibilitar estímulos estéticos capazes de minimizar as ameaças e estimular
a sensibilidade e o aconchego, permitindo organizar novos desafios e conquistas do conhecimento aos alunos (LIMA, 2009, p.160).

Após um processo de aprendizagem ao analisar os neurônios, ocorrem várias modificações estruturais e pode-se observar o brotamento de espículas dendríticas, brotamento axonal colateral e desmascaramento de sinapses
silentes. “A habilidade de um ser humano em realizar funções complexas e
principalmente a sua capacidade de aprender advêm do processamento paralelo e distribuído da rede de neurônios do cérebro. ” (HAYKIN, 2001, p.32)
Os neurônios do córtex, a camada externa do cérebro, são responsáveis pelo
processamento cognitivo. Um novo conhecimento ou uma nova experiência
pode levar a alterações estruturais no cérebro. Tais alterações são efetivadas
por meio de um rearranjo das redes de neurônios, reforçando ou inibindo
algumas sinapses. (HAYKIN, 2001, p.32)

123

Dialogos IV

Conforme Capra (2012) confirma que os recursos multissensoriais ativam as múltiplas redes neurais que estabelecerão associação entre si, com isso,
as informações e experiências na medida que se repetem, os neurônios em
atividade frequente relacionadas a eles, finalizará em neuroplasticidade e produzirá sinapses mais consolidadas, ressignificando assim aprendizagem.
Capra ressalta:
Necessita de uma prática, um método adequado para ter como um ápice a
motivação e o interesse. Esse cérebro tem que estar exposto a uma situação
de aprendizado ou risco. É necessário se desafiar, é imprescindível que haja
a vontade exposição de oportunidade para o aprendizado. (2012, p.252)

O desenvolvimento Neural com a plasticidade possibilita a reorganização da estrutura dos neurônios realizando assim a fundamentação do processo de aprendizagem.
Educação Infantil: aprendizagem e desenvolvimento
O termo educação infantil se refere a uma etapa da educação básica
destinada ao processo inicial de socialização das crianças (que vai até os 5
anos de idade) (BRASIL, 1996). Esta atividade é realizada em instituições
educativas especializadas, conhecidas com várias denominações: jardim de
infância, maternal, creches ou pré-escola, com grande importância em relação
às primeiras etapas do desenvolvimento humano.
De acordo coma Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB9394/96 (BRASIL, 1996), a população infantil que recebe este tipo de
educação está dividida em duas faixas etárias: de 0 a 3 anos nas creches, e 4 e
5 anos nas pré-escolas. A socialização destas crianças está direcionada em estratégias que dependem de uma série de saberes acadêmicos específicos a
exemplo da evolução psicológica, educação em saúde, educação artística, educação física, socialização, além de um fator não acadêmico que é relevante: a
empatia dos profissionais com estas crianças.
Segundo as ideias extraídas dos estudos de Piaget, evidenciados por La
Taylle (1990) os seres humanos passam por estágios em seu desenvolvimento
e, assim, construindo e reconstruindo pensamentos, assimilando-os e acomodando-os. Tais estágios foram nomeados e correspondem a faixas etárias específicas.
a)
Sensório-motor: 0-2 anos – fase em que se inicia a sensibilidade por sua coordenação motora, diferenciando objetos de seu corpo. Seu
pensar volta-se para o que é concreto.
b)
Estágio simbólico: dos 2 aos 7 anos, a criança centra seu pensamento em si mesma, fase conhecida como do egocentrismo. Mas também é
quando sua linguagem começa a desenvolver-se através da oralidade, instrumento de socialização. E utiliza outros instrumentos para isto como os desenhos e as dramatizações.
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c)
Período conceitual: por volta dos 7 aos 11 anos, essa criança
ainda permanece nesse estado egocêntrico, porém tal dificuldade para a empatia não a impede de progredir para compreender melhor o que a cerca,
dando significado ao que lhe cerca.
Enfim, para La Taylle (1990) é fundamental que o educador esteja
atento a essas fases para que compreenda as atitudes, levante concepções e
formule intervenções sobre essas fases de modo respeitoso e, acima de tudo,
estimulando a autoestima da criança para que esta seja capaz de acreditar que
consegue evoluir em seu desenvolvimento e em seu processo de
aprendizagem. (LA TAYLLE, 1990).
Portanto o desenvolvimento é um processo ativo, dinâmico e interativo, que vai acontecendo no desenrolar da vida. Como visto nos três conhecimentos básicos, a criança, no processo de desenvolvimento, passa pelas três
etapas que são, o movimento, o intelecto e o afeto. A partir de cada um deles
observa-se a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil.
Bases psicomotoras: tônus, equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, noção espaço-temporal, praxia global e praxia fina.
As bases Psicomotoras bem estruturadas são a chave para todo o processo de desenvolvimento motor na vida do indivíduo e é justamente na infância que é a fase principal que o que se aprende e desenvolve leva para toda
a vida. Por meio dos movimentos conseguimos nos comunicar com os outros
e é através do diálogo tônico, após o nascimento, que se estabelece esta primeira forma de comunicação.
Deve-se sempre ter em mente que através do sistema sensorial a criança vai capturando os movimentos e Montessori (1949) sugere “nunca dê à
mente mais do que der à mão da criança. Com as mãos o ser humano concebe
o seu entorno. Elas são ferramentas executoras da inteligência.” As mãos são
criativas, podem produzir coisas. Os órgãos sensoriais e a capacidade de coordenação se desenvolvem através das atividades manuais. São interligados e
um complementa o outro para que se desenvolvam.
Figura 01: Esquema do Sistema Psicomotor Humano.
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Le Boulch (1992) explica que o tônus é a primeira base psicomotora
e tem a ver com os reflexos e com a contração mínima muscular. Está relacionada com os estados afetivos e emocionais da criança. O que deve ser avaliado nesta base é o imput sensorial dos pés, reflexo de preensão palmar e o
alongamento da musculatura da face que precisam ser estimulados e mais observado ainda quando a criança é inserida na escola, na fase da creche. De
acordo com Le Boulch (1992, p.55) “O tono muscular é a atividade primitiva
e permanente do músculo; além de traduzir a vivência emocional do organismo, é o alicerce das atividades práxicas. ”Para (Fonseca, 1989) o equilíbrio
abrange o controle postural e de locomoção ou a sustentação do corpo combinada com ações musculares. O equilíbrio pode ser visto também como moderação, uma ação ou movimento em excesso pode desorganizar o desenvolvimento motor, assim como a falta de equilíbrio pode dificultar os movimentos corporais, ou seja, privar o corpo de se controlar estaticamente ou dinamicamente. O equilíbrio é a base dos movimentos, sem equilíbrio não há desenvolvimento motor.
A lateralidade é ferramenta fundamental para o sistema motor, mas
para que esse desenvolvimento aconteça, deve ser bem estimulado. Para De
Meur e Staes (1989, p.11) “durante o crescimento, naturalmente se define uma
dominância lateral na criança: será mais forte, mais ágil do lado direito ou do
lado esquerdo”. Este lado que prevalece, irá evidenciar maior força muscular,
bem como, um maior grau de precisão e rapidez. A lateralidade na criança se
define naturalmente, não é necessário que seja forçada pelos pais ou professores.
Coste diz que:
A lateralidade processa-se na esteira de especialização da criança, ou melhor
dito, acompanha cada um de seus passos: localização no próprio corpo,
projeção de seus pontos referenciais a partir do corpo e, depois, organização
do espaço independente do corpo (1978, p. 66).

Para Galvão (1996) explica que dentro das bases psicomotoras temos
a noção corporal que se trata da noção da personalidade da criança, ou de sua
formação. É o momento em que o indivíduo toma consciência do seu corpo,
separando-o por partes e cuidando mais do aspecto estático. Nesse momento
também a criança percebe que por intermédio do corpo há algumas possibilidades de se expressar, ou seja, é uma forma de comunicação. Segundo Galvão
(1996), a estruturação da imagem do corpo, que é essencialmente relacional e
inconsciente, apoia-se na dialética entre o próprio desejo e o desejo do outro,
influenciando nos modos de relação que o indivíduo vai empreender com os
outros, consigo mesmo e com as coisas.
Já a estruturação espaço-temporal vem em função da lateralidade e
da noção corporal. A partir da motricidade e das múltiplas relações com o
meio e com os fatores citados que se desenvolve a consciência espacial. A cri-
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ança passa a conhecer seu próprio corpo tomando consciência de lugar e espaço. Percebe-se que ao estabilizar uma base, a outra estrutura-se em seguida.
Por isso, o corpo humano funciona como uma orquestra onde um instrumento
depende do outro para formar uma sinfonia.
Le Bouch (1985) ressalta, quando se trata da praxia global é importante que na educação Infantil o professor esteja atento a cada desenvolvimento dos alunos e acima de tudo, estar sempre trabalhando com a evolução
desta base em todas as aulas. Trata-se da capacidade de realizar movimentos
voluntários pré-estabelecidos com a intencionalidade de alcançar um objetivo.
É justamente esta intencionalidade que deve estar bem desenvolvida e quando
isso não ocorre, cabe ao professor criar possibilidades e formas de estímulo
para que este objetivo seja alcançado.
Le Bouch explica que:
A espontaneidade criadora e a disponibilidade traduzem a possibilidade que
o organismo assim educado tem de reagir globalmente a uma situação de
urgência em função de sua vivência anterior. Se essa criatividade se expressa
inicialmente a um nível dos comportamentos motores e afetivos, ela se traduzirá, mais tarde, pela atitude do organismo de efetuar sínteses novas e explorar no plano mental o que tem experimentado na vivência corporal. Os
jogos de imaginação e os jogos simbólicos têm um valor de expressão: os
jogos funcionais, sejam espontâneos, sejam propostos pelo adulto, permitem
à criança a aquisição de numerosas praxias. A pedagogia 56 trabalha estes
dois aspectos; a fim de permitir à criança exercer sua motricidade global.
(1985, p. 135)

Por fim, a praxia fina trata da compreensão de todas as tarefas motoras finas. Tem relação com os movimentos de olhos e mãos e vai direcionar a
criança e desenvolver a parte que mais será usada nas próximas fases escolares. Hoje a Psicomotricidade que está diretamente ligada à Educação Infantil,
dá espaço para uma nova perspectiva principalmente quando se trata do desenvolvimento global da criança. A estimulação de atividades corporais, de
jogos ou simples movimentos com pregadores propiciam experiências que favorecerão a motricidade fina.
Le Boulch cita que:
A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base
na escola primária. Ela condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e
escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a
situar-se no espaço, a dominar seu tempo, adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos. A educação psicomotora deve ser praticada desde a mais tenra idade; conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de conduzir quando já instaladas (1988, p. 11).

Estimulação das bases psicomotoras na escola
O movimento é a expressão superior da mente, isto é, a mente
pensa, atua sobre o sistema nervoso e a sua última expressão é o movimento.
O desenvolvimento da mente e da inteligência está, então, diretamente relaci-
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onado com o movimento, por isso, não devem ser tratados de forma separada.Para as crianças é fundamental trabalhar as formas de deslocamento no
espaço através das brincadeiras ao ar livre, o andar de bicicleta, o saltar, enfim,
o mover. É vital, é uma ordem da vida. Pedir a uma Criança que fique quieta,
que seja sossegada, oferecer-lhe estímulos para que o movimento se contenha,
em qualquer espaço, acaba por ser uma tentativa de sobreposição à própria
vida, que lhes exige movimento. É, de fato, difícil para uma criança não se
mover e quando isso lhe é exigido, algo vai deixando de ser desenvolvido.
Bronfenbrenner (2002) vem corroborar com tudo o que se refere ao
desenvolvimento com a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano TDBH tratando do desenvolvimento do ser humano de uma forma completa
onde os contextos à volta do indivíduo influenciam diretamente no desenvolvimento do mesmo.
Todo e qualquer ambiente apresenta a capacidade de funcionar efetivamente como um contexto para o desenvolvimento, pois a partir do momento em que o sujeito está envolvido no processo, ali é um espaço de aprendizagem e para assim ser caracterizado faz-se necessário considerar “a existência e natureza das interconexões sociais entre os ambientes, incluindo a
participação conjunta, a comunicação e a existência de informações em cada
ambiente a respeito do outro” (BRONFENBRENNER, 2002, p.7). Na Teoria
Bioecológica do Desenvolvimento Humano (TBDH) o indivíduo modifica o
ambiente e ao mesmo tempo é modificado por ele. O que Bronfrenbrenner
(2002) quer dizer é que há uma troca, uma bidirecionalidade e uma reciprocidade.
Figura 3: Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano
de Bronfenbrenner (2002)

Antes o desenvolvimento do indivíduo era estudado fora dos contextos ou em um único contexto, e o teórico citado acima vem mostrar que o
desenvolvimento se dá a partir de seus diversos contextos, tanto os mais próximos (família, escola, vizinhança) como os mais distantes (instituições, cultura, crenças e valores, políticas públicas). Já que o aluno é o centro do processo, todo o seu entorno deve ser valorizado.
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De forma singular e diferentemente de outras teorias, a TBDH afirma que o
desenvolvimento de um indivíduo sofre influência de variáveis próximas a
ele, a exemplo das que acontecem face a face no ambiente familiar, escolar
e de sua comunidade e por aquelas que acontecem de forma distante dele, a
exemplo da cultura, ideologias, políticas públicas, religião, organizações e
instituições que acabam por influenciá-lo mesmo que distantes (CHAGAS;
ACHKAR, 2016).

Portanto, os autores Winnicott (1975) e Dewey (1979) ressaltam a importância de os alunos estarem sempre inseridos nos temas e contextos dos e,
acima de tudo, a experiência que cada um traz é fator essencial no processo
do mesmo. Cada um vem de realidades e ambientes diferentes e ao se compartilhar essas experiências, um vai contribuindo para o desenvolvimento do
outro. Às vezes uns são mais estimulados pelas famílias e têm uma gama de
possibilidades na hora de brincar, outros são menos e aprendem movimentos
diferentes e há essa troca durantes as atividades e brincadeiras.
E é na troca de experiências que cada um constrói a sua identidade
pessoal. Não se pode esquecer que o aluno necessita experimentar e na educação infantil é momento que se consolida o conhecimento que será a base para
o resto da vida. É a fase mais importante na vivência de uma criança. A educação infantil tem-se revelado essencial para uma aprendizagem significativa
se for bem trabalhada, principalmente na parte motora.
Análise dos resultados e discussão dos dados
Por meio desta pesquisa foi possível entender que através do desenvolvimento das bases psicomotoras voltado para as necessidades dos alunos,
respeitando-se sua fase de desenvolvimento, haverá melhor compreensão dos
conteúdos específicos e desenvolvimentos como um todo, promovendo assim
maior eficácia no processo de ensino e aprendizagem. Por meio da aplicação
de atividades práticas na construção do conhecimento voltadas para a educação psicomotora, o professor promove um avanço na sua metodologia, transformando o contexto em que o aluno está inserido.
Ao vivenciar tais experiências, o aluno consolida seu conhecimento,
pois é algo que para ele há significado. E na educação infantil, é o lúdico que
encanta e proporciona vivências incríveis que ficarão guardadas para sempre
na memória e com o passar dos anos, esse conhecimento será apenas aprimorado se for bem alicerçado com ajuda didática e metodológica do professor.
(ARRIBAS, 2004)
Winnicott (1975, p. 80) afirmou que "é no brincar, e talvez apenas no
brincar, que a criança ou o adulto fruem na sua liberdade de criação", e completa: “é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto,
pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self) (p. 80).” É justamente neste momento
que a experiência e a prática se juntam, transformando o momento de aprender em realidade, e essa é a aprendizagem significativa. Para ele, brincar é algo
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além de imaginar e desejar, brincar é o fazer e é nesse fazer, experimentar que
a criança aprende.
Dessa forma, percebe-se a importância na realização de atividades
que estimulem a mente e o corpo ao mesmo tempo na realidade escolar.
Conclui-se que, com as informações obtidas com este estudo, confirma-se a premissa de que a estimulação da coordenação motora visa desafiar
e estimular os alunos de forma lúdica e diferenciada auxiliando muito na
aprendizagem dos alunos na Educação Infantil (que no caso deste é o foco
principal), e deve ser a base de todo o processo educacional por se tratar de
uma parte muito importante para a vida de um indivíduo. O presente estudo
contribuiu para enfatizar a importância da aprendizagem através de experiências, do lúdico, dos movimentos onde o mais importante é o aluno aprender
fazendo.
Considerações Finais
Compreendeu-se que também a estimulação cerebral pode tornar a
aprendizagem significativa, onde modifica e transforma o Sistema Nervoso
Central, fazendo a plasticidade. Esse é um processo adaptativo que dá a criança possibilidades de aprender e reaprender de forma diferenciada, mesmo
frente às novas situações ambientais.
Os estudos apontam que a Psicomotricidade está presente constantemente no dia-a-dia de cada criança, e a plasticidade cerebral pode ser facilmente explicado diante de várias situações já conhecida durante o desenvolvimento. O professor faz estímulos de acordo com cada faixa etária, respeitando
a maturação neurológica de forma adequada para que essas conexões não causem prejuízos, promovendo maior número de conexões sinápticas, além de
criar as conexões certas para o processo da aprendizagem.
Sendo assim diante da análise e considerando o tema apresentado pelas obras literárias dos autores consultados, conclui-se que é de extrema valor,
reconhecer a importância e compreender o funcionamento do sistema nervoso
e seu desenvolvimento. Além do papel do professor na atuação e estimulação,
através de técnicas e estratégias aprendidas ao longo da formação continuada,
possibilitará novas rotas para aprendizagem num espaço reeducativo e com
ressignificado para novos conhecimentos e entendendo como o cérebro funciona e como aprende.
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O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E DA
COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA
NA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
Magda Rita da Paixão Simas
Marcos Marcinaldo da Silva Lopes
Adjairon da Silva Coelho
Joanéia Oliveira Ribas
Raimunda Nonata Rodrigues Noia
Domingos Ancelmo Ribeiro Paz
INTRODUÇÃO
A adaptação das escolas ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e da Comunicação (TDIC) ainda é um problema para alguns educadores,
em que muitos não possuem domínio das ferramentas tecnológicas, devido a
sua formação ter sido em um período em que a era digital não fazia parte de
suas práticas. A utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino se
faz necessária a cada dia, pois torna a aula mais atrativa, dinâmica, proporcionando aos estudantes uma forma diferenciada de educação com mais possibilidades de ensino.
Este artigo apresenta uma reflexão sobre o porquê utilizar os recursos
tecnológicos e o que se pretende atingir, a importância do uso pedagógico das
tecnologias, de forma significativa, criativa e inteligente.
A forma de ensinar e aprender tem apresentado modificações e, as
TDIC podem contribuir de forma positiva na aplicabilidade das aulas de matemática. Contudo, sempre haverá dificuldades de ambas as partes, por parte
do professor quanto ao acesso às tecnologias voltadas para educação e capacitação, ou por parte do aluno quanto ao acesso a rede de internet e até mesmo
ao computador.
Desse modo, levantou-se a seguinte problemática: Com uma gama de
tecnologias voltadas para o desenvolvimento de habilidades das quais o
professor e o aluno podem ter acesso, de que maneira são utilizadas as TDIC
na 1ª série do ensino médio na disciplina de Matemática?
Para argumentar e buscar respostas para esta problemática, foi
realizada uma pesquisa sistemática com o objetivo de: Analisar quais as TDIC
utilizadas na disciplina de Matemática no auxílio das aulas e que contribuem
para o desenvolvimento de habilidades nos estudantes. E, como objetivos
específicos: Identificar as TDIC de maior relevância no atual momento para
o Ensino Médio, analisar os benefícios e os malefícios do uso das TDIC na
disciplina de Matemática e verificar o uso das TDIC no dia a dia dentro do
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planejamento dos professores de Matemática quanto aos objetos de
conhecimento e utilização de softwares voltados para o ensino.
Atualmente, vários setores da sociedade se transformam constantemente e extremamente rápido, dessa forma, a prática docente segue, em muitos casos, a mesma linha do ensino de dois séculos atrás. Materiais como
lousa, livros que em muitos casos estão desatualizados, listas de exercícios,
ainda são os principais recursos utilizados por muitos professores.
Em contrapartida, os estudantes vivem outra realidade, pois se comunicam através da internet, com smartphones cada vez mais avançados ou com
seus notebooks. A utilização destes aparelhos tem causado muita importância
nos mais diversos setores como o da educação. A utilização das chamadas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem sido um tema presente
em diversos debates, considerando suas potencialidades e limitações no contexto atual de nossas escolas.
Assim, tem-se a necessidade de verificação das TDIC como ferramenta de facilitação na aplicabilidade das atividades e efetivação e melhoria
do ensino, além do avanço na utilização dessas ferramentas cada vez mais
usadas no cotidiano escolar. Dessa forma, faz-se necessário meios que se beneficiem dessas tecnologias no ensino da matemática como instrumento facilitador no desenvolvimento de habilidades dos estudantes. Já que, se trata de
uma vertente a ser analisada com o intuito de ver a positividade dessa aplicação na prática.
O Colégio Estadual Militarizado Maria de Lourdes Neves e a Escola
Estadual Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante, localizadas na cidade de Boa Vista/RR, foram escolhidas para a aplicação da pesquisa, pois
possuem um público bem diversificado, em que, sabe-se que há estudantes
com e sem acesso a tecnologias, que sabem manuseá-las, mas, com outras finalidades que não para a aprendizagem. Contudo, esse público foi escolhido
para focarmos nesse sentido de aprendizagem, até mesmo por uma troca de
experiência, com possibilidade de mudanças e hábitos com finalidade para
melhorias do ensino.
Segundo Borba e Penteado (2007), muitas escolas conferem dificuldades e evitam o uso das tecnologias com o argumento de evitar prejuízos com
recursos computacionais que não tem o devido suporte técnico. E, ainda, alguns gestores alegam que estudantes e professores não têm cuidado com os
recursos computacionais. Apesar disso, vale o incentivo por parte dos professores ao utilizarem com mais frequência em suas aulas os recursos computacionais e, além disso, ter os devidos cuidados.
O presente artigo conta com as contribuições de alguns autores que
tratam da temática em questão, como: IMBÉRNOM (2010); SILVA (2010);
VIEIRA (2011); MORAN (2012); VALENTE (1999); GRAVINA (1998) e
TAJRA (2001). São as principais fontes de referência, em que o artigo está
embasado.
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1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 AS TDIC NA EDUCAÇÃO
As TDIC são consideradas como sinônimo das Tecnologias da Informação (TI). Isso refere-se as comunicações modernas e utilizadas como meios
técnicos de informação e auxiliar na comunicação. Em outras palavras, TDIC
consistem em TI bem como quaisquer formas de transmissão de informações.
Para Imbérnom (2010), as TDIC são um conjunto de recursos tecnológicos,
bens materiais e ferramentas, e estes estão integrados para propagar informações em diversas áreas.
Existem outros tipos de tecnologias como: sites da Web, equipamentos de informática, telefonia que são usados para reunir, distribuir e compartilhar informações. Já Silva (2001), traz o conceito da TDIC, em que, são todas
as tecnologias que passam informações e utilizam-se para se comunicar, mediando ou interferindo, considera-se TDIC. Para Vieira (2011, p. 16) “A tecnologia é usada para fazer o tratamento da informação, auxiliando o utilizador a alcançar um determinado objetivo”. Para Moran (2012), trata-se da área
que utiliza ferramentas tecnológicas com o objetivo de facilitar a comunicação
e o alcance de um alvo comum.
As TDIC são utilizadas em diversas maneiras e em vários ramos de
atividades, pode-se dizer que a principal responsável pelo crescimento e potencialização da utilização das TDIC em diversos campos foi à popularização
da internet.
Assim, as TDIC, quando trabalhadas na educação, o professor tem o
dever de participar de forma ativa, sendo um motivador, no processo de construção do conhecimento e orientando os estudantes no desenvolvimento de
habilidades. Para Ribeiro (2005, p. 94), “a máquina precisa do pensamento
humano para se tornar auxiliar no processo de aprendizado”.
Conforme preconizada pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) (BRASIL, p. 285), as TDIC estão cada vez mais presentes na vida de
todos, “a utilização na escola não só possibilita maior apropriação técnica e
crítica desses recursos, como também é determinante para uma aprendizagem
significativa e autônoma pelos estudantes”.
Ainda assim, temos que os estudantes desenvolvam uma visão crítica,
criativa, ética e estética dessas ferramentas, onde seus usos devam selecionar,
filtrar, compreender e produzir sentidos, em quaisquer campos da vida social.
Então, como podemos presenciar nas escolas públicas, a instalação
de alguns equipamentos como: computadores, TV e aparelhos de DVD e
acesso à internet, não implicam em um ensino de qualidade. Pelo contrário,
esses recursos podem continuar camuflando práticas convencionais, ou seja,
tradicionais.
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1.2 APLICABILIDADES DAS TDIC NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Alguns professores, em nossa vivência diária, consideravam o
computador algo não muito favorável ao processo de ensino e aprendizagem,
entre eles é comum ouvir que o computador não ajuda a aprender e sim facilita
a execução das tarefas, acaba ocorrendo um distanciamento das mídias nas
escolas. Porém, na disciplina de matemática o uso das TDIC é mais comum
entre os professores, possibilitando assim, outras leituras de conhecimento e
práticas.
Há, também, outros conceitos relevantes na tecnologia educacional
e, que podem ser enunciados como um “conjunto de procedimentos”
(técnicas) que visam “facilitar” a aprendizagem nos estudantes. D’Ambrósio
(2012, p.55) comenta que “Matemática e tecnologia se desenvolveram em
íntima associação, numa relação que poderíamos dizer simbiótica”, e
complementa dizendo que “A geração do conhecimento matemático não
pode, portanto, ser dissociada da tecnologia disponível.” Concluímos, então,
que não há tecnologia sem a matemática e matemática ensinada e aprendida
sem o uso das tecnologias.
Outras tecnologias utilizadas, como os projetores não são nenhuma
inovação e muitos professores acreditam ser uma tecnologia de grande valia
para o ensino, porém, é apenas um equipamento que substitui a lousa. Valente
(1999), ressalta que o enfoque da informática educativa não está no
computador ou equipamentos como objeto de estudo, mas, como é utilizado
para o desenvolvimento e construção de conhecimentos.
Nesse contexto, a internet também é apenas um dos inúmeros
recursos disponíveis. Gravina (1998) afirma que no contexto da Matemática,
a aprendizagem nesta perspectiva depende de ações que caracterizam o
experimentar, interpretar, visualizar, induzir, conjeturar, abstrair, generalizar
e enfim demonstrar.
De acordo com Tajra (2001), o professor precisa conhecer os recursos
disponíveis dos programas (softwares) escolhidos para suas atividades de
ensino, somente assim estará apto a realizar uma aula dinâmica, criativa e
segura. O professor, ao utilizar tecnologias em suas aulas, deve estar
preparado e predisposto para enfrentar e saber responder questionamentos,
dúvidas às quais poderá não saber responder, muito mais que em aulas sem o
uso de tecnologias.
Segundo Borba e Penteado:
Por mais que o professor seja experiente é sempre possível que uma combinação de teclas e comandos leve a uma situação nova que, por vezes, requer
um tempo mais longo de análise e compreensão. Muitas dessas situações
necessitam de exploração cuidadosa ou até mesmo de discussão com outras
pessoas. (BORBA; PENTEADO, 2001, p.55)

Desse modo, por mais que o professor seja uma pessoa que procure
inovar em suas práticas, sempre haverá a necessidade de discutir
cuidadosamente sobre como utilizar esses meios de facilitar o ensino.
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Portanto, não basta apenas querer utilizar tecnologias e sim compreender e ser
capaz de utilizar as TDIC no cotidiano da sala de aula.
Para tanto, Ponte afirma que:
As TIC poderão ajudar na aprendizagem de muitos conteúdos, recorrendo
a técnicas sofisticadas de simulação e de modelação cognitiva baseadas na
inteligência artificial. No entanto, não me parece que será desse modo que
elas vão marcar de forma mais forte as instituições educativas, mas sim pelas
possibilidades acrescidas que trazem de criação de espaços de interação e
comunicação, pelas possibilidades alternativas que fornecem de expressão
criativa, de realização de projetos e de reflexão crítica (PONTE, 2000, p. 75).

Assim, entendemos que a TDIC “facilitará” o ensino, porém o professor precisa ter o conhecimento das ferramentas para que possa expandir de
forma satisfatória o conhecimento a ser expresso pelos estudantes. E, a partir
daí, consequentemente, as instituições educativas e os educadores poderão ser
marcados por essas possibilidades de “criação”.
Professor e aluno tendem a tornarem-se cooperativos, desenvolvendo
e construindo conhecimentos, o que altera a dimensão em sala, pois, esse professor sai da postura de autoridade e detentor do conhecimento e passa a ser
coautor desse aluno que se tornou protagonista. Porém, quando o professor
não detém desse conhecimento, acaba tornando-se dominado pelo conhecimento referente às tecnologias e, o aluno, que domina as tecnologias, passa a
ter autoridade.
Diante desse contexto, Canavarro (1994) apresenta para os professores de matemática algumas classificações da forma de utilização das TDIC,
apresentando elementos de motivação, interesse dos estudantes, modernização, facilitação e orientação nas tarefas, entre elas cálculos e construções de
gráficos, proporcionando assim novas formas de ensinar.
1.3 OS BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DAS TDIC NO ENSINO
O grande benefício está na perspectiva transformadora e determinante
para melhorar a educação, começando pela mudança do professor em aderir
às novas ferramentas, redesenhando seu papel e sua responsabilidade na escola atual. Além do mais, hoje, as TDIC são utilizadas em trabalhos extracurriculares, ou em disciplinas como complemento didático.
O acesso à internet nas escolas permite que a aprendizagem ocorra
frequentemente no espaço virtual, que precisa ser introduzido às práticas pedagógicas. A escola é um ambiente privilegiado de interação social, concedendo fazer as pontes entre conhecimentos e se tornando um novo elemento
de cooperação e transformação.
A importância de inserir novas tecnologias em ambientes escolares
possibilita gerar coisas novas e pedagogicamente importantes que não acontecem de outras formas. Dessa forma, a escola passa a ser um ambiente mais
interessante que direciona e “prepara” o aluno para o seu futuro. A aprendizagem centra-se nas diferenças individuais e na qualificação do aluno para
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torná-lo um usuário independente da informação, capaz de fazer uso variando
as fontes de informação e comunicação.
Contudo, há alguns malefícios no uso de tecnologias, quando não utilizados para a propagação do conhecimento e nem como facilitador das aprendizagens, em muitos casos, as tecnologias são utilizadas como influenciadora
e propagadora de assuntos mal-intencionados, que podem ocasionar um distúrbio no desenvolvimento cognitivo da criança. Os acessos à internet não trazem especificamente conteúdos educativos, em alguns casos trazem jogos ou
outra proposta atrativa e distratora, que induz a criança a cometer atos violentos e Bullying. (VIEIRA, 2011)
Outro malefício, que é uma questão a ser debatida sobre o uso das
tecnologias, está no fato de que o jovem, desde a infância, habitua-se numa
espécie de sedentarismo, ficando a maior parte do seu tempo disponível diante
do computador, celulares e outras mídias. O que faz com que a criança ou
adolescente acabe esquecendo que a melhor forma ainda de se aprender, ou
estabelecer relações é através de brincadeiras sadias e passeios ao ar livre.
2. METODOLOGIA
Considerou-se como membros da pesquisa os professores quanto a
utilização das ferramentas tecnológicas para o ensino na 1ª série do Ensino
Médio do Colégio Estadual Militarizado Maria de Lourdes Neves, e Escola
Estadual Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante, ambas localizadas
na cidade de Boa Vista/RR.
O instrumento de coleta de dados se deu por meio de um questionário, que foi aplicado de forma online por meio do Google Forms, com o intuito
de investigar os conhecimentos e práticas dos professores de matemática.
A pesquisa contou com a etapa de organização do trabalho escrito,
da correção, da aplicação da pesquisa com os professores e estudantes de
modo online. E, consequentemente, foi realizada a etapa de análise das respostas e verificação da veracidade das informações coletadas quanto ao uso das
ferramentas utilizadas.
Com relação à pesquisa, houve três momentos: o planejamento, a coleta e a análise de dados. O planejamento da pesquisa se deu por revisão da
literatura sobre o uso das TDIC na docência. A coleta de dados se deu com a
aplicação de um questionário via internet por meio do Google Forms, com
perguntas que tratavam sobre o uso de equipamentos digitais, como o Smartphones, tablets, computador e notebook, o uso da internet no contexto educacional e como as ferramentas digitais são utilizadas.
A análise dos dados foi realizada por meio da classificação das informações, subdivididos em informações pessoais e informações educacionais relativas aos hábitos de uso das TDIC. Posteriormente, os dados produzidos
foram comparados entre si, fazendo-se assim, uma discussão desses dados
com a literatura existente.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a aplicação do questionário, os dados produzidos com os professores do Ensino Médio do Colégio Estadual Militarizado Maria de Lourdes
Neves e da Escola Estadual Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante,
localizadas na cidade de Boa Vista/RR. Quando questionados sobre o tempo
em que lecionam com turmas do Ensino Médio, 60% indicaram ter mais de
10 anos de experiência. Destes, 20% indicaram ter experiência no Ensino Fundamental II e outros 20% no Ensino fundamental I.
Quanto ao uso das TDIC contamos com 80% dos professores participantes que indicaram ter lecionado, um maior período, a estudantes da 1ª série
do Ensino Médio, considerando que 100% dos professores afirmam que já utilizaram TDIC em sua prática profissional, direcionando atividades e para
manter contato com os estudantes. Dos quais, 80% utilizam o Whatsapp, 70%
o Google Meet, 50% o e-mail, 40% o Google Classroom, 20% o Google drive e
10% o Skype.
Quanto ao conhecimento do software GeoGebra19, que é voltado para
o ensino de matemática de forma dinâmica e que pode ser utilizado no navegador online, 80% afirmaram conhecer a ferramenta e 20% desconhecem o GeoGebra. Ao relacionar esses professores que desconhecem o GeoGebra verificou-se que esta parcela de professores está atuando no Ensino Médio há cerca
de um ano ou menos. O que é um dado preocupante, pois o GeoGebra já está
sendo implementado em várias escolas no Brasil e desde a formação inicial de
professores de matemática são estudadas as tecnologias voltadas ao ensino da
matemática.
Mesmo os professores que afirmam ter o conhecimento do software
GeoGebra, apenas 30% fazem ou fizeram uso dessa ferramenta na sua prática,
em contrapartida 70% nunca utilizou em suas aulas esse recurso. Contudo, os
professores definem o resultado de suas aulas com uso das TDIC como produtiva, sendo sua utilização de grande ajuda no desenvolvimento cognitivo do
aluno.
É evidente que encontramos nas TDIC as ferramentas que auxiliam
na dinâmica de sala de aula, possibilitando ao professor abstrair os objetos de
conhecimento abordados, facilitando a compreensão do estudante. Vale ressaltar e reforçar que, em pleno século XXI a tecnologia avança de forma exponencial e encontra-se em constante atualização por seus desenvolvedores e
o ensino, seja presencial ou remoto, não poderia ficar de fora desse avanço
tecnológico.
Os professores, quando perguntados sobre a aceitação dos estudantes
durante as aulas com as TDIC, 40% consideram como uma boa aceitação,
30% consideram razoável e 30% ótima. Perante a sua prática profissional, para
19 https://www.geogebra.org/classic
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desenvolver suas atividades com o uso das TDIC, 90% afirmam ter dificuldades com as mídias e 10% afirmam não ter dificuldades.
Quanto as dificuldades encontradas foram destacadas as seguintes:
acesso à internet; falta de conhecimento das tecnologias pelos estudantes;
acesso ao computador, notebook, Tablet ou smartphone; recursos tecnológicos
da escola; conhecimento dos softwares; aceitação dos estudantes em relação as
aulas remotas; as dificuldades em manter conectado e o apoio dos familiares.
Isso ocorre porque os estudantes trocam seu número para contato
constantemente e, muitos deles possuem apenas um aparelho para toda a família. Apesar disso, os estudantes indicam preferência por aulas em tempo
real (lives) e por comunicações via Whatsapp, porém, não esboçam interesse
em utilizar plataformas como o Google Classroom. Apesar de serem nativos
digitais20 precisam de tempo para amadurecer o conhecimento sobre a “nova
tecnologia”.
As escolas do Estado de Roraima não possuem as TDIC necessárias
para apoio nas aulas remotas, como plataformas de ensino da escola, a manipulação das tecnologias quer sejam materiais ou virtuais e a falta de conhecimento suficiente quanto às tecnologias gratuitas voltadas para a educação.
Em relação as facilidades para o uso das TDIC os professores afirmam que, a interação com os estudantes é facilitada por conta do atendimento, pois o professor fica à disposição 24 horas quando se começaram através do Whatsapp. Contudo, através das lives a praticidade dos resultados aparece, isso acontece quando se tem equipamentos adequados e internet de qualidade, pois a aula flui de forma satisfatória, com a utilização dos aplicativos
em tempo real para tirar dúvidas quanto ao conteúdo e corrigir atividades propostas, ou seja, o feedback é imediato.
A partir dos dados coletados, os professores afirmam que os dispositivos móveis são pouco utilizados pelos estudantes para fins de pesquisa, em
grande parte é utilizado na interação em redes sociais. Além disso, tais plataformas como o Google Classroom e Microsoft Teams ainda estão distantes da
realidade dos estudantes do Ensino Médio nas escolas do estado, uma vez que
sua utilização não se concretiza pela falta dos equipamentos ou pela falta de
conhecimento para uso educacional. (LIMA et al. 2011)
Quanto a formação inicial e continuada dos professores participantes
da pesquisa, dentre os cursos realizados estão: Cursos de capacitação em GeoGebra, TIC no Ensino, TIC na educação, utilização do Google Meet, TIC na
Matemática e na educação inclusiva e segunda Licenciatura em Computação.
Os professores relataram que para sanar as dificuldades com TDIC e
desenvolverem seus conhecimentos e habilidades em sua prática profissional,
20 Termo utilizado para indicar um conjunto de indivíduos que nasceram e cresceram utilizando
tecnologias digitais. Termo cunhado pela primeira vez em 1996, mas, popularizado em 2001 pelo
consultor educacional Marc Prensky.
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recorrem as buscas no Google. E, recorreram a cursos de capacitação com
mais de 20h, dentre eles, metodologia no ensino da Matemática, GeoGebra,
informática na educação, Google Classroom e minicursos online.
Percebe-se que, o uso das TDIC na prática profissional vem sendo
mais utilizadas pelos professores, o que acarreta renovação constante do trabalho docente, e vem modificando os hábitos dos estudantes, uma vez que
fazem uso de recursos digitais, agora com o intuito de construir conhecimentos.
As mídias utilizadas em sala de aula passam a exercer um papel significativo na prática dos educadores, tornando-se um desafio para produzirem
um resultado esperado. Demo (2008) aponta que, “Toda proposta que investe
na introdução das TICs na escola só pode dar certo passando pelas mãos dos
professores. O que transforma tecnologia em aprendizagem, não é a máquina,
o programa eletrônico, o software, mas o professor, em especial em sua condição socrática” (Demo, 2008, p. 06). Se referindo a uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo, que consiste em o professor conduzir o aluno
a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que as TDIC se inserem no cotidiano das pessoas e no
contexto da prática pedagógica dos professores, percebeu-se que ele tem conhecimento de uma variedade de ferramentas digitais e o software GeoGebra,
porém, ainda não fazem total uso das TDIC, seja por resistência, falta de habilidade ou de conhecimento. Ficou perceptível que os professores fazem uso
das tecnologias computacionais “como máquina de ensinar”, pois em aulas
remotas optam pelo uso de softwares ou App de edição de textos, edição de
atividades, edição de apresentações e para edição avisos e informações.
Entendemos, a partir dos resultados, que os professores reconhecem
a importância de utilizar as TDIC em sua prática pedagógica, mesmo que algumas vezes, sem a devida consciência dos objetivos e do planejamento, acabam propiciando a interação que deve ser realizada com as tecnologias. No
entanto, o professor precisa conhecer as TDIC que utilizarão em suas aulas de
matemática, de forma eficiente, possibilitando o desenvolvimento de habilidades nos estudantes.
Os resultados encontrados podem levar professores e equipes pedagógicas a uma reflexão sobre suas práticas com o uso das TDIC utilizando para
o desenvolvimento de uma proposta de uso das TDIC no âmbito educacional,
enfatizando a aplicação das tecnologias citadas em sala de aula, presencial ou
virtual, por estudantes e professores.
Portanto, verificou-se a importância do uso das TDIC e, que estão
diretamente relacionadas ao aumento de interesse, participação e motivação
dos estudantes. Possibilitam uma aprendizagem mais significativa e tornam as
aulas mais produtivas e dinâmicas, facilitando a problematização dos objetos
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de conhecimento. Para que o uso das TDIC tenha caráter significativo aos
estudantes e professores e traga resultados no processo de ensino e aprendizagem no ensino da Matemática, evidenciou-se a necessidade da formação e
aperfeiçoamento dos professores quanto ao uso das TDIC.
Diante do exposto, indicamos em pesquisas futuras sobre as TDIC a
utilização dos softwares voltados ao ensino de Matemática no Ensino Médio.
A pesquisa aponta apenas o GeoGebra como TDIC utilizada nas aulas de
matemática no Ensino Médio. Entretanto, há uma variedade de softwares que
podem ser utilizados no Ensino Médio como: o Maxima, Planilhas eletrônicas, Calculadoras gráficas dentre outros.
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OS CAMINHOS TRILHADOS PELA
EDUCAÇÃO ESPECIAL “LIBRAS”
Aline Mikaelly de Almeida Campos
Ednéia Amaral Franco Nunes
Luciana Dias dos Santos
Maria de Lurdes Mendes Carvalho
INTRODUÇÃO
A educação brasileira não tem se distanciado do esboço que a nova
ordem mundial tem traçado. Temos que compreender que a mesma se envolveu pelos discursos que a globalização tem produzido. Nesse sentido o discurso da inclusão é parte resultante deste processo. Ao trazermos o sentido da
inclusão para o que denominamos de educação de surdos, queremos desde já
colocarmos numa posição positiva de compreensão do significado do conceito
de inclusão para a comunidade surda, entendendo que ao tornar a educação
possível e acessível aos surdos estaremos inserindo-os no processo de inclusão.
Dessa forma, a educação inclusiva constitui um modelo educacional
fundamentado na concepção dos direitos humanos, que une igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que progride em relação à ideia de equivalência formal ao contextualizar as situações históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.
Assim, as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino em relação
à língua de sinais, evidenciaram a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las. Pois, historicamente a comunicação com a língua de sinais era limitado apenas aos surdos, mas com o passar
dos anos esta realidade foi mudando.
Partindo do princípio de que todos têm direito à educação sem qualquer distinção. O objetivo deste trabalho é verificar como se transcorreu ao
longo da história a educação das pessoas surdas e sinalizar os avanços obtidos
pela mesma.
Portanto, este trabalho está apresentado em dois capítulos, sendo que
no Capítulo I, As primícias da educação especial e da educação dos surdos, apresentamos uma breve reflexão teórica e histórica em que percorreu a educação
especial para pessoas surdas, a maneira em que documentos oficiais e alguns
teóricos descrevem o surgimento da temática da escolarização de pessoas surdas. E, no Capítulo II, Inclusão educacional dos surdos e língua de sinais, apresentamos o amparo legal que a legislação brasileira oferece em relação ao tema,
conceitos de inclusão na visão e alguns autores e uma breve contextualização
em relação à língua de sinais, comunidade, identidade e cultura surda e por
último as considerações finais.
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AS PRIMÍCIAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO DOS
SURDOS
Para entendermos a educação dos surdos é imprescindível que a partir
de uma perspectiva mais ampla se percorra sua história para verificar quais as
fundamentações teóricas, filosóficas e ideológicas que a embasaram. É interessante relatar que a luta pelos direitos de uma educação especial voltada para
pessoas com necessidades educacionais especiais não priorizou apenas uma
deficiência, pois, historicamente a educação especial tem sido considerada
como educação de pessoas com deficiência, seja ela mental, auditiva, visual,
motora, física múltipla ou decorrente de distúrbios evasivos do desenvolvimento.
De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra “educação” significa
“ato ou efeito de educar-(se). Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. Civilidade, polidez”.
Em seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes, valores e conhecimentos de uma comunidade são transferidos
de uma geração para outra. “A Educação é uma prática social, universalmente
caracterizada pela forma de agir coletiva, objetivando desenvolver, nas crianças e jovens, as habilidades e conhecimentos que facilitariam o entrosamento
com o restante do grupo” (CANDIDO, apud ALBRES, 2005, p. 20).
A educação é, portanto um instrumento que leva o aluno a desenvolver habilidades pessoais e no mundo do trabalho. Nesta direção, a escola é um
espaço onde se desenvolve esse ato educativo e tem como função a preservação e a transmissão cultural, a transformação cultural e o desenvolvimento do
aluno. Saviani (2003, p.12) contribui dizendo que a escola tem um duplo papel “de servir como fonte de informação e de organizar a atividade cognoscitiva dos alunos – dentre outras funções”.
Algumas das ações educativas desenvolvidas hoje em dia no que diz
respeito às pessoas com necessidades educacionais especiais se fundamentam
nas primeiras impressões da sociedade em relação a essas pessoas. Quando se
pretende conhecer concepções de uma comunidade sobre pessoas com necessidades educacionais especiais, se faz necessário contextualizar historicamente esses tópicos para melhor compreendê-los.
No transcorrer da história da humanidade, pode-se observar que as
concepções sobre a deficiência foram evoluindo “conforme as crenças, valores
culturais, concepção de homem e transformações sociais que nos ocorreram
diferentes momentos históricos” (BRASIL, 2001 p.25).
Os povos primitivos e até mesmo em estágio mais avançado de civilização, como os egípcios, gregos e romanos, ponderavam as deficiências como
manifestações do sobrenatural. O misticismo cristão medieval induzia à concepção metafísica que também relacionava a deficiência ao sobrenatural. Anomalias físicas, mentais ou sensoriais eram explicadas pela crença da direta intervenção divina ou de outros seres superiores, sob a forma de castigo para
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expiação dos pecados ou de bênção, quando eram atribuídos aos portadores
dessas deficiências os dons da clarividência ou da cura (PARANÁ, 2006). Em
relação a essas pessoas, as respostas sociais possuíam dois valores diferentes:
ora de medo e rejeição, ora de respeito ou admiração (BRASIL, 2001).
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a partir de 1948 houve uma mudança na concepção sobre pessoas com deficiência,
“[...] que passaram a ser vistas como cidadãs, com direitos e deveres de participação social, embora persistisse a ótica assistencial e caritativa e o viés da
medicalização em sua educação” (FERNANDES, 2006 apud PARANÁ,
2006, p. 21).
Assim, na Idade Média o ideário cristão rejeitou o extermínio de pessoas doentes, imperfeitas e/ou mentalmente afetadas por serem consideradas
também criaturas de Deus, apesar de persistir seu abandono, “[...] dependendo, para sua sobrevivência, da boa vontade e caridade humana” (BRASIL,
2000, p. 9). No século XVI, com Renascimento, começaram a surgir novas
ideias não só quanto à origem das deficiências (causas orgânicas), mas também quanto ao seu tratamento por meio da alquimia, magia e astrologia.
Com os avanços da Medicina no século XVII fortaleceram a tese da
organicidade e consequentemente as ações de tratamento médico às pessoas
com deficiência (BRASIL, 2000). No entanto, apesar das práticas científicas,
a segregação dessas pessoas continuou predominando, com a prática da internação “[...] em instituições, para cuidado, proteção ou tratamento médico,
caracterizando o paradigma da institucionalização, que vigorou aproximadamente por oito séculos, durante parte da Idade Média até início do séc. XX”
(BRASIL, 2004 apud PARANÁ, 2006, p.18).
Em nosso país se reproduzia o modelo europeu, também era clara a
exclusão das pessoas com deficiência, até mesmo em documentos oficiais. A
Constituição Brasileira de 1824, de acordo com Jannuzzi (2004), excluía o
adulto deficiente físico ou moral, privando-o do direito político.
De acordo com Jannuzzi (2004), no início do século XIX era comum
o abandono de crianças com deficiências físicas ou mentais pelas ruas. As instituições eram vinculadas a hospitais e sanatórios e “[...] pareciam ser destinadas aos indivíduos com níveis mais graves, cujas incapacidades generalizadas
eram de maior visibilidade” (MENDES, 2000, p. 10). Essas instituições, embora funcionassem precariamente, ofereciam abrigo e alimentação aos deficientes, mas reforçavam a exclusão pelo afastamento do indivíduo da sociedade
(JANNUZZI, 2004).
Conforme salienta Jannuzzi (2004), somente no século XVIII sob influência das ideias iluministas, foram abertas em vários países, instituições especializadas para atendimento de deficientes visuais e auditivos. Em Paris, no
ano de 1760, foi criado o Instituto Nacional de Surdos-Mudos e em 1784, o
Instituto Real dos Jovens Cegos, dando início a educação de surdos e cegos.
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O trabalho desenvolvido, em 1800, por Jean Marc Itard, médico francês, foi considerado o marco inicial da Educação Especial na Europa, Miranda (2003). O trabalho mais importante de Itard para a educação de pessoas
com deficiência mental, foi o que realizou com Victor, um jovem encontrado
na floresta, os esforços foram para
[...] transformar esse menino selvagem em um homem civilizado, empregando métodos sistemáticos de treinamento de habilidades, tendo como
pressuposto que as deficiências do jovem deviam-se à privação ambiental a
que foi exposto (BRASIL, 2000, p.24).

As questões de deficiência eram vistas até então, como insolúveis,
restando o confinamento institucional como única alternativa. O referido médico era contra colocar os portadores de deficiência em hospícios, banidos da
sociedade e de influências benéficas para o desenvolvimento, (BRASIL, 2000,
p.25). Os hospícios representavam isolamento, exclusão social e ausência de
qualquer ação educativa e de ensino, restringindo-se a cuidados médicos.
O trabalho de Itard exerceu muita influência em pesquisadores talentosos e destacados que criaram um clima de otimismo e vieram a contribuir,
de forma significativa, para o atendimento aos portadores de deficiência. “Passou-se a pensar que as pessoas com deficiência poderiam ser tratadas, treinadas e reintegradas à comunidade como seres humanos produtivos”. (BRASIL,
2000, p. 25).
Educação Especial no Brasil
E no final do século XVIII e começo do XIX, surge no Brasil a educação das crianças deficientes, institucionalmente, mas de maneira tímida
(JANNUZZI, 2004). O grande impulso ao desenvolvimento histórico da Educação Especial no Brasil, de acordo com Domingos (2005), ocorreu no século
XIX, inspirado por experiências europeias e americanas, quando os serviços
destinados a esse segmento da população foram trazidos por estudiosos brasileiros que se dispunham a organizar e a programar ações isoladas e particulares para atender a pessoas com deficiências físicas, mentais e sensoriais.
A educação para pessoas surdas no nosso país, principalmente nos
últimos anos tem sido marcada pelos movimentos das diretrizes legais, sobretudo no que diz respeito à educação inclusiva. No entanto, o marco histórico
da educação especial no Brasil de acordo com Pinto (2007 p. 2), foi estabelecido no final do século XIX com a criação do “Imperial Instituto dos Surdos
Mudos” em1856 sob a direção do mestre francês Ernest Huet.
A história da fundação do Imperial Instituto dos Surdos Mudos do Rio de
Janeiro começou na Europa, mais precisamente no Instituto Nacional de
Paris, pois de lá veio seu fundador. O professor surdo Ernest Huet lecionava
neste Instituto e já havia dirigido o Instituto de Surdos‐Mudos de Bourges,
quando intencionou estabelecer no Brasil uma escola voltada para o ensino
de surdos. O início dos contatos para a criação desta escola ocorreu através
de uma carta de apresentação do Ministro da Instrução Pública da França
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entregue junto ao Governo do Brasil, ao Ministro da França, Saint Georg.
(PINTO, 2007, p. 7)

De acordo com registros deste período, haviam por parte das autoridades o interesse de que as pessoas surdas recebessem educação para posteriormente exercerem uma função econômica na sociedade, apesar de sua deficiência. E na atualidade, a intenção do governo não é diferente.
As disciplinas ensinadas eram: Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada, Leitura sobre os Lábios e Doutrina Cristã. E o que se refere à disciplina “Leitura
sobre os Lábios”, esta seria oferecida apenas às pessoas que tivessem aptidão,
reconhecendo‐se que quem tivesse resíduo auditivo teria muito mais chance
de desenvolver a Linguagem Oral.
Principalmente, no contexto do projeto político social republicano,
crianças surdas de todo o País eram enviadas ao Instituto Imperial dos SurdosMudos – (IISM) para ter acesso à cultura, cuja construção revela uma arquitetura rebuscada, com grandes janelas vistas na fachada. Souza (1998) desvela
o domínio simbólico de normas e valores do espaço escolar comparando-o
com um templo de civilização.
Nesse período a escola tinha várias funções, mas, no caso do IISM,
percebe-se a função civilizatória apontada por Souza (1998), mediante a qual
a correção do defeito e o ensino dos valores morais e bens culturais, tais como
a escrita, a leitura e o cálculo, pois, são fundamentais para que o aluno surdo
fosse incorporado na sociedade.
O Século XX foi marcado por muitas mudanças de paradigmas. Ele
trouxe consigo avanços importantes para os indivíduos com deficiência, sobretudo em relação às técnicas de ensino para surdos e outras deficiências que
foram se aperfeiçoando. Pode-se observar que a sociedade começou a se organizar coletivamente para enfrentar os problemas e para melhor atender a pessoa com deficiência. A conscientização dos direitos humanos e da necessidade da participação e integração na sociedade de uma maneira ativa se fez
presente. Além disso, alguns estudos sobre a deficiência marcaram uma
grande mudança em relação aos indivíduos com deficiência. Foi o caso de
Vigotski que, como acentua Luria:
Diferentemente de muitos pesquisadores anteriores que estudavam a criança
deficiente, Vigotski concentrou sua atenção nas habilidades que tais crianças
possuíam habilidades estas que poderiam formar a base para o desenvolvimento de suas capacidades integrais. Interessava-se mais por suas forças do
que por suas deficiências. (LURIA 2001, p.34)

Em 1880, no 2º Congresso Internacional de Ensino de Surdos, realizado em Milão, houve uma votação a respeito de qual método deveria ser
utilizado na educação dos surdos. O oralismo venceu e o uso da língua de
sinais foi oficialmente proibida.
Uma obra que é referência no estudo da educação de surdos é “Fundamentos de defectologia”, de Vygotsky (1997, p. 64), no qual ele registra suas
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principais ideias sobre a educação de surdos e faz uma critica à crueldade com
que se aplicava o método oral puro (método alemão), pois o renomado autor
considera que a educação acabava “recorrendo a uma excepcional severidade
e coação sobre a criança, objetivando ensinar-lhe a linguagem oral, mas o interesse próprio da criança segue outro caminho”. Idealiza, entretanto, que a
leitura do movimento dos lábios é vantajosa, pois “possibilita a comunicação
do surdo com pessoas normais e serve como instrumento de elaboração do
pensamento e da consciência”.
Conforme Goldfeld (1997), em 1911, o Instituto Imperial de Surdos
Mudos – IISM segue a tendência mundial, e assim estabelece o oralismo puro
como filosofia de educação. No entanto, a língua de sinais sobreviveu na sala
de aula até 1957 e, nos pátios e corredores da escola, a partir desta data,
quando foi terminantemente proibida.
De acordo com Mazzota (1999), em 1929, foi fundado o Instituto
Santa Teresinha na cidade de Campinas - SP, depois que duas freiras passaram
quatro anos no Instituto de Bourgla- Reine em Paris – França, com disposição
de ter uma formação especializada no ensino de crianças surdas, que funcionava em regime de internato só para meninas. Vale ressaltar que, nesse momento histórico e em períodos anteriores a este, a educação era basicamente
voltada para os meninos, assim;
Cabe observar que ao longo de quase quatro séculos abarcando, portanto, os
quatro primeiros períodos, as instituições escolares no Brasil constituíram
um fenômeno restrito a pequenos grupos. Foi somente a partir da década de
1930 que se deu um crescimento acelerado emergindo, nos dois últimos períodos, a escola de massa, quando se deu a expulsão dos jesuítas em 1759, a
soma dos alunos de todas as instituições jesuíticas não atingia 0,1% da população brasileira, pois delas estavam excluídas as mulheres (50% da população), os escravos (40%), os negros livres, os pardos, filhos ilegítimos e crianças abandonadas. (SAVIANI 2008, p. 2)

Outro marco importante na história da educação dos surdos de
acordo com documentos oficiais (BRASIL. 1925 p. 29) foi o Decreto nº 16782
de 13 de janeiro de 1925 que estabelece no Art. 28 inciso II o direito da educação profissional para pessoas surdas. Pelo que o decreto retifica pode-se salientar que a educação que era oferecida aos surdos deste período era uma
educação profissionalizante, não era o mesmo ensino que era oferecido para
os demais alunos daquele período.
Em 1951, foi fundada a Associação de Surdos do Brasil, no Rio de
Janeiro, a Associação Alvorada. Em 1954, a Associação de Surdos, em São
Paulo; e, posteriormente, em 1956, em Belo Horizonte - Minas Gerais. Nas
Associações de Surdos, a Língua de Sinais era permitida e valorizada, como
um espaço de construção de identidade e força para a comunidade surda.
É interessante mencionar, que a fundação dessas associações sofreu
influência da comunidade surda argentina, pois os surdos daquele país já haviam criado sua associação, um lugar para prática de esportes e para o uso da
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Língua de Sinais, um espaço sem restrições que, normalmente, vinha das famílias e de professores da época (FERREIRA, 2000).
De acordo com documentos oficiais, em 1957 o nome do Imperial
Instituto dos Surdos-Mudos foi alterado, passando então a denominar-se Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, através da Lei nº 3.198, de 6
de julho de 1957, um espaço importante para a construção de uma Língua de
Sinais.
Na década de 1960, conforme salienta Kirk & Gallagher (1987) já ficava oneroso enviar todas as crianças surdas do país ao INES, no Rio de Janeiro, pois o Instituto passava por crises econômicas. Assim, com a criação da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e do Instituto Pestalozzi, em outras regiões do país, os quais se caracterizam como entidades filantrópicas sem fins lucrativos e tinham como clientela as pessoas ditas “excepcionais”, termo que designa um conjunto de deficiências, inclusive as sensoriais. As entidades passaram a atender, também, aos surdos. Posteriormente, foram criadas diretorias de educação especial vinculadas à secretaria
de educação de cada estado e, consequentemente, escolas especiais para surdos.
Durante décadas a língua de sinais, foi considerada mímica e gestos,
mas a partir dos anos 60 inicia uma fase de manipulação para entrar numa
fase de abertura para a língua de sinais. A educação torna-se um ponto importante para o resgate da língua de sinais e a cultura surda para os surdos. O
Americano Linguista William Stokoe é considerado um marco diferencial
para o entendimento da definição de línguas naturais, até então somente compreendidas como sendo propriedade das línguas faladas, a partir do início das
pesquisas linguísticas iniciadas por Stokoe nos anos de 1960, passa a acontecer
o reconhecimento das línguas na modalidade sinalizadas.
E finalmente em Abril de 2002 o Brasil conheceu a Lei 10.436/02 que
foi também denominada de Lei de Libras (Língua Brasileira de Sinais). No
primeiro artigo “a lei é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a
ela associados”.
No segundo artigo garante, “por parte do poder público em geral e
empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de
apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil”. E no terceiro “as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento
adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas
legais em vigor”.
No último artigo a Lei garante que “o sistema educacional federal e
os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem
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garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua
Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente”.
Em 2005, através do decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 a
presidência da república regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre a língua Brasileira de Sinais-Libras, e o art. 18 da Lei nº
10.098, de 19 de dezembro de 2000. Contudo podemos perceber ao longo da
história as lutas e conquistas dos surdos no Sistema Educacional ao passo que
o Surdo volta ao seu lugar de direito que é de Ser Humano, usurpado desde
os tempos antigos.
Inclusão Educacional Dos Surdos E Língua De Sinais
O contexto da Educação Especial (EE) relaciona-se naturalmente
com o problema do sistema escolar e da organização administrativa da educação em geral. Pois, trata-se de um problema de justiça e não de privilégio, a
criação da EE. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo
26, é bastante explicita: “Todos têm direito à educação”. Só conhecendo a
realidade da EE se pode posteriormente controlar e transformar um universo
tão complexo.
A Constituição de1988, conhecida como constituição cidadã, foi o
instrumento jurídico brasileiro precursor na luta pela inclusão educacional.
Tanto assim que no Art. 205 estabelece que:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2006, p. 34).

Determina ainda o Art. 206, I, da mesma Constituição, a igualdade
de condições de acesso e permanência na escola como um dos princípios básicos para o ensino (BRASIL, 1988). Já no Art. 227, § 1º-II, a Constituição
de1988 garante a:
[...] criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento
para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços
coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos
(BRASIL, 2006, p. 36).

A Lei 9394/96 também ampara as pessoas com necessidades educacionais especiais no Art. 4, O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de: § III “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente
na rede regular de ensino” (BRASIL, 2012, p. 10). Já no Art. 58 define “a
educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 2012, p.33).
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A Resolução CNE/CEB n° 02/2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, representou um avanço
na perspectiva da universalização do ensino e um marco da atenção à diversidade na educação brasileira. Determina essa lei, no seu 2º artigo que “os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos” (BRASIL, 2001, p. 69).
Outro amparo legitimado sobre o tema, a legislação com as propostas
de inclusão para pessoas com necessidades especiais, no ano de 2002, segundo
BRASIL (2007), foram regulamentadas leis importantes para a educação inclusiva: Resolução CNE/CP nº1/2002, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica, definindo que as
instituições de ensino superior oferecessem formação docente voltada para a
atenção à diversidade; a Lei nº 10.436/2002, que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão de pessoas surdas.
Dessa forma, a partir da observação de diversas leis aprovadas e declarações firmadas tanto no plano nacional quanto no internacional, pode–se
perceber uma evolução que vai da superação da segregação, pela institucionalização, sinalizando uma política de inserção de pessoas com necessidades
educacionais especiais por meio da integração e posteriormente da inclusão.
Conceituando inclusão escolar
Inclusão social é definida por Sassaki (2006 p.39) como “o processo
pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais
gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”. No compreender do autor, a inclusão social seria “um processo bilateral envolvendo pessoas ainda excluídas.
Juntas, buscariam equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a
equiparação de oportunidades para todos”.
Já Pires (2006) enfatiza que a ética da inclusão como um dos pilares
do direito da cidadania, garante às pessoas com necessidades educacionais especiais conquistar parte ativa na sociedade com oportunidades iguais às da
maioria da população.
No âmbito da educação inclusiva Paraná (2006) salienta que consiste
em ensinar a todos os alunos juntos, independente das dificuldades e diferenças que apresentem, de maneira que possibilite a oferecer aos alunos respostas
educacionais adequadas às suas peculiaridades individuais.
Salienta Mantoan (2006 p.20) que a inclusão “prevê a inserção escolar
de forma radical, completa e sistemática, pois, todos os alunos, sem exceção,
devem frequentar as salas de aula do ensino regular”. Assim a inclusão compromete uma mudança de perspectiva educacional, porque
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[...] não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na
corrente educativa geral. Os alunos com deficiência constituem uma grande
preocupação para os educadores inclusivos. Todos sabemos, porém, que a
maioria dos que fracassam na escola são alunos que não vêm do ensino especial, mas que possivelmente acabarão nele (MANTOAN, 2006, p. 19).

O processo de inclusão deve ser capaz de atender a todos, indistintamente, incorporando as diferenças no contexto da escola, o que exige a transformação de seu cotidiano e, certamente, o surgimento de “novas formas de
organização escolar, audaciosas e comprometidas com uma nova forma de
pensar e fazer educação” (OLIVEIRA, 2004). Portanto, a proposta de uma
educação inclusiva coloca-nos frente a este grande desafio: transformar a escola da atualidade. Para isso se faz necessário a mudança de comportamento
e rompimento de numerosas barreiras históricas, financeiras, físicas e atitudinais. A transformação da escola passa obrigatoriamente por uma política de
formação e educação continuada dos professores, verdadeiros pilares para a
construção da inclusão escolar (MENDES, 2004).
Sinaliza Dias (2006, p. 36) que a inclusão deve ser um projeto éticopolítico, que resgate os ideais da educação e possibilite o “encontro com sua
humanidade, porque, se não, a inclusão será um projeto moralizador que visa
à adaptação a uma norma e a um padrão legitimado socialmente”. Qualquer
projeto na educação pode estar situado tanto na vertente da norma e da moral
como na vertente da ética.
De acordo com documentos oficiais (Brasil, 2014) para que a escola
seja considerada inclusiva deve haver alguns elementos essenciais como o projeto “escola inclusiva”. Este projeto precisa seguir alguns passos: Comprometer é o primeiro passo para estabelecer o compromisso com a missão de inclusão escolar. Auditorar é fazer um levantamento da realidade da inclusão na
escola em questão. Planejar é o terceiro passo, o plano de ações deve ser realista e objetivo, priorizando o desencadeamento do processo e implantação
das recomendações, poucas e simples que sejam. Quarto passo organizar,
nesta fase a equipe deve contar comum coordenador geral eleito pelos seus
membros, o ideal é que haja representantes do corpo discente e docente, funcionários, pais e diretoria, mas a prioridade é que esteja aberta à participação
voluntária de todos que desejarem, é interessante também que se designe um
membro da equipe que seja o mediador com os pais, tarefa de fundamental
importância nesse processo. Quinto passo capacitar a comunidade escolar.
Sexto passo, implantar reuniões e atividades de equipe de inclusão. Sétimo
passo, monitorar as equipes e o último passo aprimorar o processo de inclusão
comtemplando a diversidade do todo e de cada um.
Comunidade, cultura e identidade surda
As pessoas surdas geralmente formam grupos de convivência, a chamada comunidade surda para se relacionarem e realizar diversas atividades
153

Dialogos IV

em comum como praticar esportes, frequentar a associação de surdos, escolas,
igrejas, praças, shopping, etc, pois estas comunidades que os surdos formam
lhes dá prazer em se comunicar e geralmente essas pessoas possuem a mesma,
cultura. As autoras Padden e Humphries são bem enfáticas em relação a este
tema;
Uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem num determinado
local, partilham os objetivos comuns dos seus membros, e que por diversos
meios trabalham no sentido de alcançarem estes objetivos. Uma comunidade surda pode incluir pessoas que não são elas próprias Surdas, mas que
apoiam ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em conjunto
com as pessoas Surdas para os alcançar (apud SILVEIRA, 2006, p.12)

Segundo Wrigley apud Silveira (2006) o que define a cultura dos surdos é o uso da língua de sinais. A língua de sinais é natural dentro das pessoas
surdas, os surdos possuem cultura diferente, pode-se pensar que a cultura dos
surdos é a cultura de pessoas que experienciam o mundo visualmente independente de sons.
A comunidade surda constrói uma cultura e produz identidades em espaços
geográficos, no sentido de não nascerem dentro desses, mas em espaços possibilitados ou conquistados para que ocorra, intencionalmente ou não, a organização e a produção surda (MIRANDA, 2001, p. 20).

A cultura surda é independente. Ela coloca os surdos num espaço territorial diferente, simbólico. Nesse sentido enfatiza Perlin (2004, p. 73), que
entrar no lugar da cultura requer conhecimento da experiência do ser surdo/a
com toda a transformação que o acompanha.
A parte visual na cultura surda é muito importante. As pessoas ouvintes precisam do som das vibrações sonoras, elas ouvem e identificam os sons,
da mesma maneira são as pessoas surdas, elas precisam do visual para identificar a mensagem, palavra, texto, filme, música, enfim para ela se comunicar,
entender e ser compreendida.
A experiência é visual desde o ponto de vista físico (os encontros, as festas,
as estórias, as casas, os equipamentos...) até o ponto de vista mental (a língua, os sonhos, os pensamentos, as ideias...). Como consequência é possível
dizer que a cultura é visual. As produções linguísticas, artísticas, científicas
e as relações sociais são visuais (SKLIAR & QUADROS apud SILVEIRA,
2006, p. 34).

Muitas pessoas que ouvem não entendem bem o que é isso, porque
estão inseridos em outra cultura,
[...] percebe-se que o sujeito surdo está descentrado de uma cultura e possui
uma outra cultura. Percebe-se o surdo sem seu deslocamento da cultura ouvinte ou cultura universal e emergente na problemática da diferença cultural
própria (PERLIN, 2004, p. 76).

Assim, é interessante compreender que a cultura surda é composta
por práticas sociais sem neutralidade. É uma marcação de territórios, que deve
ser estabelecida politicamente pelos próprios surdos. Perlin (2000, p.23) res-
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salta que, se a base da cultura surda não estiver presente no currículo, dificilmente o sujeito surdo irá percorrer a trajetória de sua nova ordem, que será
oferecida com as representações da própria cultura.
Outro fato importante é que as pessoas não nascem com as identidades prontas. Essas identidades são construídas na sociedade na qual estão inseridas, assim;
[...] As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas
outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em
alerta constante para defender as primeiras em relação às ultimas (BAUMAN apud SILVEIRA, 2006, p.35).

Portanto, existem pessoas surdas com várias identidades, como; o
surdo oralizado, o surdo índio, a surda mulher, o surdo que vive na roça, o
surdo que vive no interior, o surdo que vive na capital, etc. Os surdos possuem
identidades diferentes, mas têm uma coisa em comum que é a cultura surda.
Strobel (2006, p.6) define povo surdo como o conjunto de sujeitos surdos que
não habitam no mesmo local, mas que estão ligados por uma origem, tais
como a cultura surda, usam língua de sinais, têm costumes e interesses semelhantes, histórias e tradições comuns e qualquer outro laço compartilhado.
Língua de sinais
Antigamente a comunicação em sinais eram limitados apenas aos surdos, mas com o passar do tempo, em função das diferentes necessidades e da
legitimação da LIBRAS, o interesse pela aprendizagem da referida língua tem
alcançado familiares, educadores, linguistas, profissionais liberais, entidades
religiosas, estudantes e comerciantes.
A Língua Brasileira de Sinais é utilizada pelas pessoas Surdas que vivem no Brasil e tem como sigla a inicial da palavra, sendo também chamada
de LIBRAS. Trata-se de línguas organizadas e não de simples junção de gestos. Por este motivo, por terem regras e serem totalmente estruturadas, são
chamadas de Línguas.
Diante deste contexto, a LIBRAS possui todos os elementos classificatórios e identificáveis que uma língua preconiza e requer prática para seu
aprendizado como qualquer outra língua.
Reconhecida pela linguística, a LIBRAS é composta de todos os elementos
pertinentes às línguas orais, como a gramática, semântica, pragmática, sintaxe entre outros, preenchendo os requisitos científicos para ser reconhecida
como instrumental linguístico de poder e força (VELOSO & MAIA, 2009,
p. 13).

Como em outras línguas, as línguas de sinais são vivas, pois estão em
constante transformação como novos sinais, sendo introduzidos pela comunidade surda de acordo com a sua necessidade. De acordo com Felipe (1998) a
linguagem em Libras está sujeita a variações, tais como: de época para época,
de região para região, de grupo social para grupo social, etc.
Como toda língua, as línguas de sinais aumentam seus vocabulários com
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novos sinais introduzidos pelas comunidades surdas em resposta a mudanças culturais e tecnológicas. As línguas de sinais não são universais, cada
língua de sinais tem sua própria estrutura gramatical. Assim como as pessoas
ouvintes em países diferentes falam diferentes línguas, também as pessoas
surdas por toda parte do mundo, que estão inseridos em “culturas surdas”,
possuem suas próprias línguas (FELIPE, 1998, p.81).

As línguas de sinais não são universais, da mesma maneira que as
pessoas que utilizam a linguagem oral não tem uma única língua oral, pois
existem os dialetos, assim também não temos apenas uma língua de sinais. A
língua de sinais, assim como a língua oral, é a representação da cultura de um
povo. Mesmo países com a mesma língua oral possuem línguas de sinais diferentes. Um exemplo é o caso do Brasil e Portugal. Por mais que estes países
possuam a mesma língua oral, possuem línguas de sinais diferentes, com características próprias. O contrário acontece com os Estados Unidos e Canadá,
que possuem a mesma língua oral e a mesma língua de sinais.
A surdez como experiência visual
Para as pessoas surdas aprenderem, a percepção visual é o ponto mais
importante. Os surdos adquirem as experiências visuais através da língua visual-espacial, identificam-se como surdos, da mesma maneira que as pessoas
ouvintes tem experiência oral-auditiva.
[...] surdo é o sujeito que aprende o mundo por meio de experiências visuais
e tem o direito e a possibilidade de apropriar-se da língua brasileira de sinais
e língua portuguesa, de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento e garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais (QUADROS,
2004, p. 4).

Outro fato interessante é que a língua de sinais é de sinais é uma língua de modalidade gestual-visual, assim, tendo sua estrutura diferenciada do
português que tem por base o campo oral auditivo.
[...] Os sinais são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto no corpo ou no espaço em que esses sinais são
feitos. Assim, como as línguas orais, a LIBRAS possui sua estrutura gramatical própria, contemplando todos os requisitos para a sua oficialização
como língua (SILVEIRA, 2006, p. 21).

A estrutura gramatical da Libras também se difere da Língua Portuguesa, assim na referida língua se diz parâmetros da Libras que são:
Alfabeto Manual que é a soletração das palavras com as mãos, normalmente o alfabeto é utilizado para soletrar os nomes de pessoas, lugares; Dialetos sociais, regionais ou situações [...] são mudanças históricas que ocorrem no sinal com o passar do tempo, conforme se modificam os costumes
de cada geração que a utiliza. [...] Os sinais são criados de acordo com a
necessidade de cada grupo, porém, há alguns sinais mais gerais, que quando
criados acabam sendo incorporados à língua; Iconicidade e arbitrariedade
[...] A grande maioria dos sinais da LIBRAS é arbitraria, não mantendo relação de semelhança alguma com seu referente; Sinais icônicos: são sinais
que apresentam semelhança com a pessoa ou objeto a que se referem [...]
Ex.: telefone, casa, xícara, comer, carro moto calor; Sinais: Os sinais são
formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do
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corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos. Nas línguas de sinais podem
ser encontrados os seguintes parâmetros que formarão os sinais: Configuração de mão (CM): é a forma que a mão assume durante a realização de um
sinal [...] existem 63 configurações de mãos, sendo que o alfabeto manual
utiliza apenas 26 destas para representar as letras; Ponto de articulação: é o
lugar onde incide a mão predominante configurada, ou seja, e o local onde
é feito o sinal, podendo tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço
neutro. Movimento: Os sinais podem ter um movimento ou não. Expressão
facial e/ou corporal: As expressões faciais/ corporais são de fundamental
importância para o entendimento real do sinal; Orientação/ Direção: Os
sinais tem uma direção com relação aos parâmetros acima. Assim, os verbos
IR, VAMOS, VIR,VOU E VAI, opõe-se em relação à direcionalidade (VELOSO & MAIA, 2009, p. 14 e 15).

Portanto, as línguas de sinais diferem-se das línguas orais porque se
utilizam de um meio visual-espacial e oral-auditivo, ou seja, na elaboração das
línguas de sinais precisamos olhar os movimentos e expressões faciais que o
emissor realiza para entendermos sua mensagem. Já na língua oral precisamos
apenas ouvi-lo, sem necessariamente estar olhando para ele.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos perceber ao longo deste trabalho que historicamente as pessoas com necessidades educacionais e principalmente as pessoas surdas eram
consideradas incapazes e excluídas da sociedade. Mas, após décadas de lutas
por seus direitos, existe atualmente uma legislação que ampara estas pessoas.
É relevante mencionar que ainda há muito para ser feito não só no que se
refere no campo educacional, mas, em todas as esferas de suas vidas.
É importante ressaltar que não tivemos com este trabalho a intenção
de mostrar apenas o sofrimento e o descaso que as pessoas surdas viveram ao
longo da história. Já que não foram somente as pessoas surdas, mas, também
pessoas com outras deficiências que não tinham amparo legal referente ao direito à educação. Pois, historicamente a busca pelos direitos das pessoas com
necessidades educacionais se cruzam.
Na visão de vários autores acima citados, o processo de inclusão escolar deve ser capaz de atender a todos, o que exige uma transformação de seu
cotidiano e, provavelmente, o surgimento de novas formas de organização escolar, comprometidas com uma nova forma de pensar e fazer educação. Portanto, a proposta de uma educação inclusiva coloca-nos frente a este grande
desafio: transformar a escola da atualidade. Para isso se faz necessário mudança de comportamento e rompimento de numerosas barreiras históricas.
Assim sendo, a língua de sinais após anos de luta e segregação começou a conquistar e ter seu espaço não só no campo educacional, mas na sociedade em geral. Com a utilização de sua língua natural, a língua de sinais, os
surdos conseguem mostrar que são capazes de aprender, pensar e interagir
com a sociedade e exercer sua cidadania. É relevante mencionar que ainda se
faz necessário mudanças tanto na educação como no campo da legislação para
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que as pessoas surdas se sintam mais confortáveis e seguras diante das várias
circunstancias no seu cotidiano.
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PAULO FREIRE E SUA INFLUÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DOS
PROTÓTIPOS CURRICULARES DA UNESCO
Geovanio Carlos Bezerra Rodrigues
Introdução
Os Protótipos Curriculares da UNESCO apontam para recomendações de como o ensino médio no Brasil deve acontecer a partir da integração
entre este nível de ensino e a educação profissional. Tal concepção apresenta
elementos que mesclam a formação do estudante/trabalhador, assim como de
um sujeito crítico e participante na sociedade na qual está inserida. A construção e legitimação pedagógica desse modelo se dá, em muito, pela perspectiva
freireana.
Paulo Freire é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores influências
entre educadores brasileiros e estrangeiros. Suas ideias contribuíram não apenas para que pudéssemos pensar e repensar nossa prática e postura enquanto
docentes, mas também criar possibilidades de melhorias em contextos sociais
fragilizados.
É evidente nos documentos internacionais a preocupação, ainda que
nos moldes dos países desenvolvidos, com um nivelamento social a partir da
educação. Isso perpassa por uma nova configuração de como a organização
educacional pode levar o sujeito a inserção no mundo do trabalho como pessoa e profissional qualificado. Parece-nos que a dimensão formativa social tem
ganhado um espaço antes outorgado pelo tecnicismo. Não basta apenas ser
um profissional com habilidades de manejo com a máquina. Além disso, é
preciso ser um sujeito capaz de lidar com situações complexas que exijam respostas rápidas e um grau de reflexão que o torne hábil a lidar com novas tecnologias e com diferentes tipos de pessoas no ambiente de trabalho.
Analisaremos nesse capítulo, a base central do pensamento desse autor e como o mesmo têm influenciado os órgãos internacionais na reconfiguração educacional e curricular em nosso País. Buscamos, sobretudo, compreender como autores com pensamentos libertários podem auxiliar um país em
desenvolvimento a alcançar melhores resultados de desempenho escolar frente
a um contexto global.
Apontamentos sobre Paulo Freire
O pernambucano Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 1921 e, apesar de não dirigir seus estudos em nível superior à área educacional, já que se
bacharelou em Direito na Escola do Recife, em 1946, obteve grande projeção
nacional e internacional como educador progressista. Descontente com as
ações que, ao seu olhar, poderiam ser injustas, ainda que a incumbência do
ofício jurídico, suas atribuições no campo educacional iniciaram quando em
1954 assumiu a diretoria do setor de cultura e educação do SESI-Pernambuco
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e permaneceu por três anos. Ainda na década de 1950 atuou como docente de
Filosofia da Educação na Escola de Serviço Social do Recife; História e Filosofia na Escola de Belas Artes de Pernambuco. Em 1960, através do concurso
para professor efetivo de Filosofia e História da Educação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Recife (BEISIEGEL, 2010).
Apresentar este pequeno histórico do autor em questão, antes de tudo,
nos traz menção à importância de sua atuação e contribuição nos movimentos
culturais do Recife no século passado. Participou do início do Movimento de
Cultura Popular (MCP). Esse movimento caracteriza-se como um processo de
aproximação entre a elite intelectual e as camadas populares da capital pernambucana (SOUZA, 2014). Através destes e outros feitos, encontramos
como contributo essencial a este momento na atuação de Paulo Freire o seu
empenho com a educação de jovens e adultos.
Dados de análises internacionais da UNESCO (2014) apontam o Brasil como o 8º país com maior número de analfabetos em todo o planeta. Admitindo ainda, que a concentração de analfabetos no mundo está concentrada
em 10 países. Os dados coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) mostram que 8,7% da população brasileira, com a faixa etária acima de 15 anos, são analfabetos. A região Nordeste, em 2008, detinha
19,8% desses sujeitos em comparação à diversidade de rendimento entre 1/2
e dois salários de renda familiar per capita (IBGE, 2009).
Em 1960, a realidade na qual se deu a experiência coordenada por
Freire, em Angico-RN, possuía características diferenciadas. Os 16% (IBGE,
2000) de analfabetos daquela época ainda expressava os resultados de expansão da educação brasileira (FREITAS; BICCAS, 2009).
Poderíamos destacar como uma das maiores referências da atuação
de Paulo Freire a experiência vivência em Angicos, Rio Grande do Norte. A
alfabetização de um grupo de jovens e adultos em 40 dias apresentava ao Brasil e ao mundo uma nova forma de educar, pensada como método pautado na
problematização dos fatores sociais vividos por aqueles sujeitos e o consequente desenvolvimento do senso crítico.
Fazer com que os participantes aprendessem a ler e a escrever e, ainda por
cima, viessem a se politizar em 40 horas constituíam os objetivos fundamentais da experiência. Isso despertou enorme curiosidade, motivo pelo qual o
trabalho de Freire e dos estudantes do Rio Grande do Norte correu o mundo.
Em Angicos estiveram presentes observadores, especialistas em educação e
jornalistas não somente dos principais meios de comunicação do Brasil,
como do exterior. Para lá se deslocaram, por exemplo, representantes
do New York Times, do Time Magazine, do Herald Tribune, do Sunday Times, do United e da Associated Press, do Le Monde. Finalmente, o próprio
presidente João Goulart, junto com Aluizio Alves, governador do Rio
Grande do Norte, compareceu ao encerramento das atividades dos Círculos
de Cultura, na distante data de 2 de abril de 1963. (GERMANO, 1997, pp.
389, 190).
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Ainda que a experiência em Angicos tenha logrado grandes avanços
para o processo de alfabetização de adultos, o início do regime militar trouxe
à sua pessoa, perseguição política, o que o levou ao exílio, findado em 1979,
com seu retorno ao Brasil.
Se as proposições governamentais para a educação brasileira enxergam Freire como referência na construção do perfil crítico dos educandos,
consideramos alguns dos elementos que julgamos essenciais para entender
esta relação. Freire apresenta-nos uma explicação que nos possibilita a percepção da condição de desumanização que o sujeito, na condição de oprimido,
apresenta frente ao opressor. O contexto que cerca este tipo de pensamento
assume a compreensão de autoritarismo social presente em nossa sociedade
(PAULA; MARANHÃO, 2009).
Explanando processos educacionais de exclusão, esta obra encontrou
saídas para que o oprimido pudesse tomar consciência de sua condição e resistir. Dentre os processos trabalhados nesta obra, destacamos o valor atribuído aos espaços formais e não formais de educação (STRECK, 2009). A escola
tem um papel importante na instrução dos educandos, mas este não é o único
espaço-tempo possível para tal, além de poder colaborar com a propagação do
que Freire chamou de “educação bancária”.
Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicarse, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece
aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No
fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das
hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. Educador e
educandos se arquivam na medida em que, nesta destorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber
na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que
os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também. (FREIRE, 2011a, pp. 80.81).

Esse tipo de educação não promove no educando uma reflexão capaz
de mobilizar as informações adquiridas, a fim de torná-lo capaz de criticar e
idealizar processos sociais que modifiquem aquilo que já está posto (PAULA;
MARANHÃO, 2009). Desta forma, a escola, enquanto espaço promovedor
de uma “educação bancária”, não pode contribuir no processo de emancipação humana.
Outros espaços, então, tomam posição frente a esta realidade. A ação
de movimentos sociais enquanto resistências coletivas populares tomam como
bandeira a proposição de liberdade humana proposta por Freire. E esse processo não poderia ser conquistado de outra forma senão pela luta dos oprimidos. Não se trata de um processo individual, mas sim de uma luta da coletividade.
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É que esta luta não se justifica apenas em que passem a ter liberdade para
comer, mas “liberdade para criar e construir, para admirar e aventurar-se”.
Tal liberdade requer que o indivíduo seja ativo e responsável, não um escravo nem uma peça bem alimentada da máquina. Não basta que os homens
não sejam escravos; se as condições sociais fomentam a existência de autômatos, o resultado não é o amor à vida, mas o amor à morte. (FREIRE,
2011a, p. 76).

A condição de liberdade não limita o sujeito apenas à constatação da
realidade posta. A força coletiva o impulsiona a ir além. Freire se reporta ao
que vai chamar de “situações limites” (FREIRE, 2011a). Estas funcionam
como processos determinantes da condição verificada. O ir além corresponde
ao rompimento desta barreira como uma ação libertadora. Ele chamou este
processo de "inédito viável" (FREIRE, 2011a, p. 130). Mais do que uma ação
utópica, a transcendência aqui explicitada leva o sujeito a vislumbrar novas
possibilidades e outros meios de intervenção nas situações limites antes impostas. É mais um passo vitorioso na libertação de sua condição de oprimido,
ainda que admitamos que novas situações limites possam surgir, exigindo o
prosseguimento na caminhada libertadora.
Esse rompimento é sistematizado por Paulo Freire, a fim de orientar
quais processos educacionais foram vivenciados para que estas constatações
pudessem se tornar reais. Esse processo ocorre mediado por “palavras geradoras”, ou elementos de significância atribuídos a um objeto ou palavra utilizada
no processo de aprendizagem, no intuito de revelar toda uma dialogicidade
entre a letra e o contexto do exemplo exposto. O interessante é que o conhecimento gerado passa, essencialmente, por uma “dúvida crítica”. A exploração do que ele chama de “universo mínimo temático” ou “temática significativa” é permeada pela significação, que perpassa o conhecimento dos saberes
detidos pelos educandos. A palavra geradora apresenta-se como um elemento
próximo ao cotidiano, que poderá ser, posteriormente, complexificada pela
condução do desenvolvimento da noção de criticidade. Ela poderá ser próxima, mas ainda assim pode direcionar a reflexão e a aquisição de novos conhecimentos.
O diálogo com o objeto cognoscível implica em uma relação dentro
de uma organização de programas e contextos (FREIRE; SHOR, 1986), atrelada à noção de realidade detida pelo educando, promovendo o sentido primeiro, reconstruído de forma reflexiva. Esse processo parece-nos importante
quando refletimos sobre a formação dos professores proponentes destes espaços educativos:
Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado,
do exercício da criatividade que implica a promoção da curiosidade ingênua
à curiosidade epistemológica, e do outro, sem o reconhecimento do valor
das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação.
Conhecer não é, de fato, adivinhar, com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-las à
análise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica.
(FREIRE, 2011b, pp. 45,46).
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O cotidiano docente, permeado por seus saberes, é a temática central
de Pedagogia da Autonomia, ainda que percebamos maiores contribuições em
torno das reflexões sobre cotidiano no diálogo entre Paulo Freire e Ira Shor,
em “Medo e Ousadia” (1986). As experiências dos professores em sua vida
docente aparecem como plano de fundo dos pensamentos levantados. É o que
Tardif e Lessard (2007) têm percebido sobre o tema:
Essa noção de experiência pode ser entendida de duas maneiras: a experiência pode ser vista como um processo de aprendizagem espontânea que permite ao trabalhador adquirir certezas quanto ao modo de controlar fatos e
situações do trabalho que se repetem [...] Mas também se pode compreender
a experiência, não como um processo fundado na repetição de situações e
sobre o controle progressivo dos fatos, mas sobre a intensidade e a significação de uma situação vivida por um indivíduo. (TARDIF; LESSARD, 2007,
p. 51).

A imprevisibilidade das experiências tratadas por Freire e Shor denota da dinâmica vivida em cada contexto específico. Parte essencialmente da
prática refletida dos processos que contam com a formação inicial do professor
e das deficiências que ficam desse processo. Como educador posso me adequar àquilo que já é repetido, e de certa forma exitoso, como também posso
ressignificar esse processo em um ciclo contínuo de prática e reflexão sobre
minha docência. É o que Freire chamará de “práxis” (FREIRE, 2011b). O que
ele buscava era uma coerência nas relações entre teoria/prática, reflexão/ação/reflexão, texto/contexto (MENDONÇA, 2010, p. 20). Este movimento parte do princípio de que uma ação pedagógica primeiramente é idealizada para um determinado contexto e público. A forma como a ação ocorrerá – a prática – poderá ser usada pelo educando como um instrumento de
avaliação de sua coerência, prática e desafios. Esse movimento desencadeia
um novo ciclo, pois a prática pensada anteriormente sofrerá alterações em um
novo processo de reflexão.
Esse modelo de pensamento dialoga com a lógica da epistemologia 21
expressada no silogismo. Parte da relação entre uma premissa maior e uma
menor, que, ao serem confrontadas geram uma conclusão (KELSEN, 1998).
Numa perspectiva da filosofia kantiana, a premissa maior poderia ser encarada como a razão pura (HERSZENBAUN, 2014), as categorias lógicas pelas
quais o conhecimento é alcançado pelos homens e passíveis de serem aplicadas (KANT, 2007). A conclusão expressa no debate não põe fim ao processo,
tendo em vista que a crítica, como nos alerta Popper (2010), é o fio condutor
e o instrumento que viabiliza a construção de novos conhecimentos.
O silogismo aqui apresenta um arrolamento claro com a dialética. Tenhamos em mente este conceito, comparado com o método que valida o conhecimento científico através da dialética. Sendo composta por tese, antítese
21

Retomamos aqui o conceito de silogismo, trabalhado no capítulo 2, pautada nas percepções do
jurista alemão Hans Kelsen.
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e a síntese (HEGEL, 2001). A tese corresponde à ideia inicialmente refletida,
que será refutada pela antítese, esse processo gerará uma síntese, ou uma nova
tese que será provada por novas antíteses. Hegel considerava que a “ideia continua até sua antítese infinita” (HEGEL, 2001, p. 72). Assim, o processo evolutivo do conhecimento não cessaria, nem a necessidade de refletir sobre o que
foi descoberto.
Freire entendia muito bem esse processo, por isso a associação da práxis freireana com a dialética. A práxis é, em si, o processo infinito, reflexão
sobre as práticas idealizadas e testadas na vida docente. Diante disso, ele propõe um ciclo do conhecimento, em que tanto educandos como educadores
devem ser “epistemologicamente curiosos”, não apenas em relação ao saber
pesquisado e adquirido, mas na contestação das certezas dominantes.
A influência Freireana, ainda que imputada no cenário político vivenciado no tempo presente, caracteriza-se como a voz emancipadora daqueles
que não eram ouvidos. Talvez esse seja o indício que a educação brasileira
deva olhar mais para dentro de si e menos para fora. Quem sabe assim, possamos ser capazes de não apenas alcançar metas, mas de fato, promovermos
uma educação emancipadora e de qualidade socialmente referenciada.
Protótipos Curriculares da UNESCO
A concepção e organização presente na proposta da UNESCO, por
meio dos Protótipos curriculares de Ensino Médio e Ensino Médio integrado:
resumo executivo (UNESCO, 2011). Ele é um produto decorrente de diversas
pesquisas na América Latina, realizadas no intuito de discutir a integração da
educação profissional com o Ensino Médio22.
O texto é redigido por José Antônio Küller, que foi consultor da
UNESCO entre os anos de 2009 a 2013. Sua produção acadêmica foca no
desenvolvimento de competências na formação profissional. Ele não apenas
apresenta uma aproximação com as concepções educacionais da UNESCO,
como desenvolve uma metodologia, assim como defende o autor, influenciada
pelo escolanovismo, pedagogia crítica, construtivismo e pedagogia das competências. Com relação as suas influências teóricas, podemos afirmar que:
Da Escola Nova (LOURENÇO FILHO, 1950), a atividade e o interesse do
aprendiz foram valorizados, e não os do professor ou instrutor. Do Construtivismo (BEKER, 1992), foi assumido que o saber acumulado pela humanidade deve ser reapropriado e ressignificado pelo aluno, e que todo conhecimento é uma construção pessoal e única. Como contribuição da Pedagogia
Crítica (FREIRE, 1978), postulou-se que o conhecimento só é efetivo
22

Ver as obras UNESCO. Reforma da educação secundária: rumo à convergência entre a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de habilidade. Brasília: UNESCO, 2008. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001424/142463por.pdf>. Acesso em:
15 ago. 2015. Assim como REGATTIERI, Marilza; CASTRO, Jane Margareth. (Orgs.).
Ensino médio e educação profissional: desafios da integração. Brasília, UNESCO, 2009.
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quando resultante do engajamento do aluno em uma ação transformadora.
Um entendimento particular da Pedagogia das Competências (KUENZER,
2003) permitiu considerar que a competência é decorrente da práxis, e só é
desenvolvida ao se enfrentar os problemas e os desafios que a requeiram.
(KÜLLER, RODRIGO, 2012, p. 5).

Uma dúvida recai-nos ao percebermos suas influências. Como estas
podem se tornar possíveis em um contexto educacional como o brasileiro e o
cearense. Ao verificarmos a composição da produção feita com base na “escola nova”, percebemos a proposição de um processo experimental, que pode
ser readequado de acordo com a apropriação dos espaços escolares. Além
disso, cabe-nos enfatizar a crítica denunciativa de Dermeval Saviani em relação à “escola nova”.
Com efeito, ao enfatizar a "qualidade do ensino", ela deslocou o eixo de
preocupação do âmbito político (relativo à sociedade em seu conjunto) para
o âmbito técnico-pedagógico (relativo ao interior da escola), cumprindo ao
mesmo tempo uma dupla função; manter a expansão da escola em limites
suportáveis pelos interesses dominantes e desenvolver um tipo de ensino
adequado a esses interesses. É a esse fenômeno que denominei de "mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante”. (SAVIANI,
2001, p.10).

Esse mecanismo de poder denunciado por Saviani dita a condição de
desigualdade entre dominados e dominadores. Com esta contribuição não
queremos atribuir uma falsa coerência entre o escolanovismo e as proposições
de Küller, pelo contrário, mas sim refletir sobre os impactos de sua influência
no contexto estudado. Entendendo essa construção metodológica como pertencente ao modelo desejado pela UNESCO, enquanto política pública para
o Brasil. Produz-se assim uma estrutura ideal, intencionadamente construída
para a formação para o trabalho, que se utiliza da pesquisa como ferramenta
de treinamento para o futuro.
Como já percebemos o construtivismo e a pedagogia crítica não se
desassociam dos pressupostos expressos nos parâmetros educacionais brasileiros. A composição da metodologia de Küller responde a um processo já idealizado para este fim: o desenvolvimento da educação nacional. Sua metodologia fundamenta-se em três princípios norteadores:
1º - Como a aprendizagem tem um papel privilegiado em
detrimento as informações ou conhecimentos.
2º - As situações de aprendizagem devem ser desenhadas
com base nas atividades desenvolvidas pelos alunos, não nos professores ou planos de trabalho.
3° - As atividades propostas devem ser pensadas para o desenvolvimento de competências.
Desta forma, todo o plano a ser seguido pelo professor deve ser capaz
de desenvolver competências específicas, submetidas à reflexão de desempenho. Para isso são criadas situações de aprendizagem, o plano e a metodologia
serão aplicados (KÜLLER, RODRIGO, 2012). Como exemplo disso, se o
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que se pretende desenvolver em uma aula de história são a leitura e observação
de mapas, enquanto fontes históricas, todo o planejamento de atividades deve
levar o aluno a desenvolver esta capacidade. O importante é o progresso da
competência, pouco importando se isto será realizado em uma aula sobre as
grandes navegações ou a II Guerra Mundial.
No plano metodológico, ele enumera sete passos para o desenvolvimento de competências, conforme o quadro a seguir:
Passos

Quadro 1 – Competências
Descrição

1 Contextualização e Mobilização

Este é o passo onde o aluno entende no processo de aprendizagem, no que já era e no que
ainda será conhecido no seu percurso formativo. É baseado em situações reais da vida.

2

Definição da Atividade de
Aprendizagem

3

Organização da Atividade de
Aprendizagem

4

Coordenação e Acompanhamento

5

Análise e Avaliação da Atividade de Aprendizagem

6

Outras Referências

7

Síntese e Generalização

É a situação específica que será trabalhada
através de uma situação problema próxima ao
cotidiano docente. Explicita-se aqui qual competência deverá ser desenvolvida.
Apresenta-se a explicação mínima necessária
para a resolução do desafio, ou situação problema. Prevê as estratégias, recursos e condições de resolução de forma participativa.
Nesta etapa os meios de acompanhamento do
desenvolvimento da atividade são estabelecidos.
A atividade e os resultados obtidos são refletidos de forma individual, ou em grupo, contrapondo os resultados obtidos ao processo de
trabalho.
É vinculado ao processo recomendações de ordem teóricas e práticas relacionadas à competência desenvolvida.
Caracteriza-se pela reflexão entre a experiência
prévia e a vivência como participante do processo. Bem próximo do entendimento lógico
do silogismo: Tese (experiência prévia), Antítese (participação na atividade) e Síntese (reflexão que produz uma nova percepção sobre a
vivência e o domínio da competência).

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Küller, Rodrigo (2012).

A descrição presente no documento orientador da UNESCO (2011)
deve ser entendida enquanto normatização prescrita de uma possibilidade idealizada, podendo ser, ou não, condizente ou adaptável a(s) realidade(s) escolar
vivenciada. Resta-nos compreender como tais pressupostos teórico-metodológicos são transpostos para a realidade brasileira/cearense.
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Relação entre os pressupostos da Unesco e o pensamento freireano
Os objetivos deste texto alinham-se com as recomendações de integração entre os PCNEM e a educação profissional. Os objetivos deste documento, além de serem grandes desafios, também dialogam com as pretensões
governamentais.
O Ensino Médio, como todo projeto educacional, deve estar fundado em
objetivos que são perseguidos pelo país: construir uma sociedade livre, justa
e solidária; promover o desenvolvimento social e econômico; erradicar a pobreza; reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos
sem nenhum preconceito; defender a paz, a autodeterminação dos povos e
os direitos humanos; repudiar a violência e o terrorismo; preservar o meio
ambiente. (UNESCO, 2011, p. 7).

As ações propostas aqui visam contribuir com a reorganização do Ensino Médio. Pressupomos que neste momento não é uma simples etapa do
processo escolar. Para a UNESCO, este é o ponto de transição do Ensino Fundamental para o Ensino Superior, ou a vida adulta. Busca-se assim, direcionar
possibilidades de caminhos possíveis que podem ser percorridos pela escola, e
outras esferas educacionais na formação deste sujeito. Uma formação que
cause impacto de amplitude na percepção social e visão do sujeito para com o
mundo esbarra em aspectos da educação formal que ainda busca superar matrizes pautadas nos conteúdos curriculares e livros didáticos na Educação Básica. Outro desafio é justamente a percepção de formação profissional. Mesmo
num contexto de economia liberal, Ira Shor, em diálogo com Paulo Freire,
denota um perfil observado na escola, mas não desejado.
Os estudantes são formados para ser operários ou profissionais liberais que
deixam a política para os políticos profissionais. Esses currículos falsamente
neutros formam os estudantes para observar as coisas sem julgá-las, ou para
ver o mundo do ponto de vista do consenso oficial, para executar ordens sem
questioná-las, como se a sociedade existente fosse fixa e perfeita. Os cursos
enfatizam as técnicas e não o contato crítico com a realidade. Isto impede
uma análise política das forças que constroem os currículos, bem como os
arranha-céus. Um cientista, um profissional, mantém a face limpa ficando
fora da política, deixando de fazer perguntas que contenham críticas às decisões de seus superiores ou ao impacto de seu próprio trabalho. (FREIRE;
SHOR, 1986, p. 16).

Aqui encontramos uma dicotomia entre as percepções do protótipo
curricular da UNESCO e seus pressupostos de influência. Não seria esta mais
uma proposta que reforça a formação da mão de obra subalterna ao mercado
de trabalho capitalista? Se sim, qual o interesse na formação de sujeitos autônomos, críticos e com uma visão de mundo ampliada? O documento usa como
terminologia o conceito de mundo do trabalho para explicar o processo por
ele proposto.
Essa opção metodológica parte de uma constatação fundamental: não é possível a preparação para a atuação no mundo do trabalho e para a prática
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social sem o envolvimento e a atuação do educando em atividades de pesquisa, intervenção ou aprendizagem que requeiram as capacidades e os conhecimentos necessários para tal atuação. A sequência metodológica ação –
reflexão – ação é fundamental na preparação para o mundo do trabalho e a
prática social. A atividade de aprendizagem deve permitir o ensaio, a reflexão constante sobre a ação e a experimentação repetida. (UNESCO, 2011,
p. 14).

Esse mundo do trabalho é definido por Roseli Figaro (2008) como o
conjunto de fatores que engloba a atividade humana de trabalho, o meio onde
são produzidas suas atividades, intercâmbio de processos, técnicas, tecnologias, produtos, culturas, assim como as formas de regulamentação destas atividades. A atividade humana do trabalho é o que permite a ele produzir benéficos do seu conhecimento, na geração da criação/inovação de um novo produto/conhecimento.
O que difere o mundo do mercado de trabalho é a amplitude do
mundo do trabalho enquanto fundamento social presente na atividade de produção humana. Diferente do processo alienante de alocação e acomodação
social presente no mercado de trabalho. Maria Sidalina Almeida percebe a
transição entre a escola e o mundo do trabalho como um dos principais problemas de debate da juventude contemporânea.
Trata-se de um período de “crise do emprego” e de “crise da escola”, em que
o Estado, através dos dispositivos públicos de inserção que se ocupam com
a “gestão das longas passagens”, assume centralidade e contribui para a verdadeira institucionalização da juventude. (ALMEIDA, 2014, p. 387).

Ainda que se busquem meios de inserção e formação nesse contexto,
a relação entre mercado e mundo do trabalho ainda pode ser entendida como
contraditória, numa dualidade onde sofre a alienação do sujeito, imposta pelo
capital e pela organização da produção; mas também tem a resistência do sujeito em não aceitar a condição genérica (FIGARO, 2011).
Diante do desafio de promover uma educação concomitante à formação profissional e básica, José Antônio Küller propõe um modelo pautado na
práxis Freireana: ação – reflexão – ação. Ou seja, da ação reflexiva do docente
sobre sua prática. Isso remete a influência não apenas na constituição da educação nacional, mas também como órgãos internacionais se apropriam de sua
obra.
Porém a práxis empregada, ainda que influenciada por pressupostos
freireanos, atende a um projeto educacional distinto. Busca-se a formação profissional em seus pressupostos tecnicista, tendência distinta à educação progressista de Paulo Freire. O que se propõe neste documento é uma concepção
composta por um componente curricular na forma de protótipo.
Aspectos conclusivos
Diante dos elementos aqui expostos e debatidos, percebemos uma legitimação da proposta da UNESCO com base em autores e elementos da educação brasileira. Busca-se assim um diálogo entre os pressupostos freireanos e
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a proposta de formação profissional. Por tratar do ensino médio, e uma etapa
entre o ensino fundamental e o superior. Este período da vida escolar também
é onde estarão se formando os futuros trabalhadores, sejam os que adentraram
no ensino superior, ou não.
Nossa análise considera que a proposta acima descrita constrói um
modelo de escola onde se prioriza a formação profissional, ainda que esta venha a ser inserida em um currículo mesclado com o ensino propedêutico.
Deste modo, forma o aluno/trabalhador entre sua composição humana, social
e profissional. Elementos que apresentam uma dicotomia entre a formação do
ser e a condição profissional. Este último elemento inserido dentro de um processo que forma para uma determinada demanda do mercado de trabalho.
Assim, a formação aqui pretendida busca uma criticidade que permita
aos alunos inseridos nesse modelo, uma atuação no mercado de trabalho com
maior protagonismo, porém dentro de uma lógica de produção. Sua autonomia é tutelada para sua atuação profissional.
Dentre os elementos freireanos observados, percebemos que os elementos progressistas desta concepção pedagógica, são direcionados a uma
perspectiva técnico-pedagógica e dualista. Ainda que o ideal de autonomia
esteja presente, a formação passa pelo condicionamento da lógica do mercado
de trabalho, inibindo assim, a ampliação da dimensão social e a transformação
do Statu quo.
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PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: PRÁTICA EDUCATIVA
DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE MOSSORÓ-RN

Maria Vilnilde Ferreira
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como foco analisar a prática educativa da escola
estadual Abolição IV, na cidade de Mossoró-RN através do Programa Mais
Educação. Neste contexto propõe-se a partir desse estudo, buscar ações para
o enfrentamento dos desafios e possibilidades que a escola apresenta no dia-adia.
É sabido que o Programa Mais Educação surgiu como uma ação da política pública de educação integral; como resultado de um relatório da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
em 2006, o qual trazia dados nada animadores, apesar da política de universalização do Ensino Fundamental no governo do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. O pais contemplava altas taxas de repetência, evasão escolar e, consequentemente, analfabetismo, além de altas taxas de desemprego
e salários baixos aos que se encontravam empregados. (LEHER, 2003).
Como meios para implantação do PME (Programa Mais Educação), o
FNDE (Fundo Nacional de Desemvolvimento da Educação) cria como medidas a instituição do Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (
IDEB), para gerar parâmetros para a adesão do PME pelos municípios, e o
Fundo de Dedenvolvimentoe Manutenção da Educação Básica e Valorização
do Profissional do Magistério (FUNDEB), como instrumento para financiar
a educação básica, em cujo bojo estabelece aportes financeiros para financiar
a expansão da jornada integral na perspectiva do PME, (MEC,2009).
Para Guará (2009), que discute educação integral e sua interface com a
inclusão social, sem educação, a inclusão sustentada não é possível, a inclusão
deve ser pensada, principalmente, como acesso efetivo a oportunidades e usufruto de bens, serviçõs e riquezas locais e societárias.
Guará (2009) entende educação integral como direito de cidadania o
qual supóe uma oferta de oportunidades educativas, na escola e além dela, e
que promova condições para o desenvolvimento pleno de todas as potencialidades da criança e do jovem. O segundo pressuposto discute educação integral
a partir de Paro (2008), que nos apresenta educação integral como oportunidade em que a escola tem como espaço, dentro ou fora dela, para construir
algo com a participação de todos. Além de gerar nele um sentimento de pertencimento e, consequentemente, de competência.
Paro (2009) afirma que a educação deve tratar da integralidade do homem, de sua condição histórica e da cultura em sua inteireza. Portanto, diante

176

Dialogos IV

dessa questão, não encontramos outra solução senão a efetivação de uma educação integral, caso contrário, Paro(2009) define educação como exercício de
poder: como poder de alienação e como instrumento ideológico do sistema
neoliberal.
Com esse referencial propomos discutir as dificuldades e as possibilidades que o Programa Mais Educação traz para a Escola Estadual Abolição IV,
considerando sua importância, dos sujeitos que a fazem viva e do meio social
onde a mesma está inserida no sentido de compreender e analisar a visão
crítica a respeito dos saberes, as histórias, as trajetórias, as memórias, as sensibilidades de todos que atuam nessa escola em especial.
Então diante do que expomos até o momento, e devido as dificuldades
que a Escola Estadual Abolição IV, na cidade de Mossoró-RN, enfrenta na
sua estrutura física para trabalhar com o Programa Mais Educação é que nos
propusemos realizar esta pesquisa com o intuíto de solucionarmos o problema
que deixa toda a comunidade escolar preocupada e insatisfeita.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Concepções de Educação
Todos os seres são alvo de um processo educativo. Os pássaros, por
exemplo, desde cedo expulsam seus filhotes do ninho, fazendo com que experimentem o processo de aprendizagem do voo, e este exercício é fundamental
para a continuidade da vida. Assim também, nós seres humanos vivenciamos
experiências de aprendizagem nos diversos setores: em casa, na rua, igreja e
na escola. Vivenciamos estas experiências e passamos por experiências do
tipo: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para
fazer, para ser ou para conviver.
Quando se fala de educação logo chega a imagem da escola, mas os
antropólogos ao se referirem sobre o assunto pouco querem falar de processos
formalizados de ensino e sim, sobre o desenvolvimento humano referentes as
outras formas de aprender, outros espaços e tempos que se adquiram aprendizagem e conhecimentos.
2.2 Recontextualização Histórica da Educação e os objetivos constitucionais da Educação Brasileira
Na visão dos pedagogos modernos, o processo educacional não reside apenas nas escolas, pois ela não é a única responsável pela educação. a
educação tem uma dimensão maior do que propriamente ensinar e instruir, o
que significa dizer que o processo educacional não se esgota com as etapas
previstas na legislação. a educação, em sentido amplo, representa tudo aquilo
que pode ser feito para desenvolver o ser humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidades. Foram
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os gregos os precursores da filosofia, no sentido de descobrir que o pensamento racional pode averiguar a razão de ser das coisas. de fato, foi com eles
que surgiu a filosofia, ao utilizar a razão para descobrir o fim último das coisas
e solucionar todos os problemas existentes naquela época.
Os sofistas ensinavam aos jovens gregos, a arte da retórica, da fala,
do convencimento como instrumento de poder, com a finalidade de fazer prevalecer seus interesses de classe. Afirmavam que cada homem via o mundo a
seu modo e que não era possível uma ciência autêntica, de caráter objetivo e
universalmente válido. (Martins, 2004, p. 20).
Sócrates concebeu uma nova visão do homem e do universo. o filósofo
grego afirmava que a busca do conhecimento só podia ser alcançada por meio
da razão e da educação. A chave-mestra de seu pensamento era a máxima
conhece-te a ti mesmo, significando: torna-te consciente de tua ignorância.A
verdade deve conter autonomia, deve existir e ser válida para todos. Dessa
forma, a ciência deve ter caráter universalista, sendo válida para todos, em
todos os tempos.
A preocupação de Platão era a de formar o homem para uma sociedade
ideal. Educação é liberdade, um processo capaz de nos tirar de uma condição
de ignorância.
Porque o homem livre não deve ser obrigado a aprender como se fosse escravo. Os exercícios físicos, quando praticados à força, não causam dano ao
corpo, mas as lições que se fazem entrar à força na alma nela não permanecerão, Janus, Lorena, ano 3, nº 4, 2º semestre de 2006 131 diz Sócrates, no
Livro VII da República. E continua: ... não uses de violência para educar as
crianças, mas age de modo que aprendam brincando. [...] (MENEZES,
2001).

A educação, para Aristóteles, deve levar o homem a alcançar sua plena
realização, mas isso só se torna possível se ele desenvolver suas faculdades
físicas, morais e intelectuais. Ele foi considerado o pedagogo da família. Entende que a ação educativa dos pais seria inteiramente insubstituível. Na idade
moderna. Nessa mesma época, o filósofo John Locke (1632-1704 ) acreditava
que a educação é parte do direito à vida, pois só assim poderão ser formados
seres conscientes, livres e senhores de si mesmos. Jean Jacques Rousseau
(1712-1778) formulou, na época, os princípios educacionais que permanecem
até nossos dias. Ele afirmava que a verdadeira finalidade da educação era ensinar a criança a viver e a aprender a exercer a liberdade. Immanuel Kant entendia que a moralidade para os seres humanos é o resultado pretendido de
um processo educacional extensivo. (MUNIZ, 2002, p. 38).
Não devemos também esquecer a forte contribuição de Jean Piaget e
Paulo Freire para a Educação. Para Jean Piaget, a educação deve possibilitar
à criança um desenvolvimento amplo e dinâmico desde o período sensóriomotor até o operatório abstrato. Os principais objetivos da educação são: a
formação de homens criativos, inventivos e descobridores, de pessoas críticas
e ativas, na busca constante da construção da autonomia. Enquanto Paulo
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Freire parte do princípio de que vivemos em uma sociedade dividida em classes, na qual os privilégios de uns impedem a maioria de usufruir os bens produzidos. Ele se refere a dois tipos de pedagogia: a pedagogia dos dominantes,
na qual a educação existe como prática de dominação, e a pedagogia do oprimido, na qual a educação surge como prática de liberdade (MARTINS, 2004,
p. 54).
Para Freire, educar é construir, é libertar o homem do determinismo,
passando a reconhecer o papel da História e a questão da identidade cultural,
tanto em sua dimensão individual, como na prática pedagógica proposta. A
concepção de educação de Paulo Freire percebe o homem como ser autônomo. Esta autonomia está presente na definição de vocação antológica de
“ser mais” que está associada com a capacidade de transformar o mundo (ZACHARIAS, 2007).
Artigo 205 da Constituição Federal
A educação, fundamentada na
Constituição Federal, e amparada por
princípios que buscam uma sociedade mais justa, é direito de todos, dever
do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(BRASIL, 2007)

Sustenta Silva (2000, p. 314-315) que o artigo 205 da Constituição Federal estabelece três objetivos básicos da educação: pleno desenvolvimento da
pessoa, preparo da pessoa para o exercício da cidadania e qualificação da pessoa para o trabalho. A consecução prática dos objetivos da educação previstos
no artigo 205 da Constituição Federal, segundo Silva (2000, p. 814): “só realizará num sistema educacional democrático, em que a organização da educação formal (via escola) concretize o direito ao ensino, informado por princípios coerentes, que realmente foram acolhidos pela Constituição, como são:
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, (artigo 206).
Na seara jurídica, a Educação é um direito social fundamental, estritamente ligada aos fundamentos da República Federativa do Brasil. O ordenamento jurídico brasileiro traz uma gama de normas e princípios relativos à
Educação. Os fundamentos principais encontram-se evidentemente assegurados na Constituição Federal. Desta forma, a Educação ocupa um papel importante no âmbito jurídico.
O PNE foi elaborado no período de 17 de fevereiro a 17 de maio de
1937, em 50 reuniões planárias do CNE. Em setembro do mesmo ano, o PNE
começou a ser discutido na Comissão de Educação e Cultura. Em novembro
de 1937 foi instituído o Estado Novo, que dissolveu os legislativos federal,
estaduais e municipais. O PNE não chegou a ser apreciado. No período de
1937 a 1945, a Educação definida pela Constituição outorgada de 1937, não
apresenta mais a expressão: a educação como direto de todos, e atribui à
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União a competência para fixar as bases e determinar os quadros da educação
nacional, traçando as diretrizes a que deve obedecer à formação física,
intelectual e moral da infância e da juventude (BRASIL/C.F, 1937, inciso IX,
Art. 15).
A Constituição Federal de 1988 traz a gratuidade do ensino publico
em estabelecimentos oficiais, com princípios de universalização. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, considerando o ensino de nove anos, sendo
obrigatório a partir dos 6 anos de idade. A expansão do ensino obrigatório e
gratuito, programa do ensino médio, o atendimento em creches e pré-escolas
às crianças de 0 a 6 anos; valorização dos profissionais de ensino, a formação
continuada, a autonomia universitária, a aplicação anual pela União de 18%
dos estados federados e 25% de municípios para manutenção e desenvolvimento de ensino. E o PNE-2000/2010 (Plano Nacional de Educação), usando
a articulação e o desenvolvimento do ensino em diversos níveis.
Assim dispõe a Carta Magna:
Art. 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos
poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País;
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do produto interno bruto.
Antes do século XXI, não houve efetivamente no Brasil um Plano
Nacional de Educação. Isso se considerarmos que em 1937 o plano elaborado
pelo CNE não foi aprovado pelo Poder Legislativo nem sancionado pelo
Executivo, permanecendo na condição de anteprojeto, e que o plano
elaborado e aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 1962 não foi
implementado. Assim, podemos vislumbrar que depois de sete décadas do
registro público da reivindicação de um Plano Nacional de Educação, por
meio da publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932,
o Brasil, finalmente, em 09 de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional de
Educação para o primeiro decênio do Século X
Em conformidade com as diretrizes definidas, o Plano estabelece em
seu Anexo um total de 20 metas, às quais são associadas 254 estratégias, dispostas no Anexo da Lei nº 13.005/2014. a serem cumpridas no prazo de vigência do PNE, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. As metas são voltadas para a educação básica, a educação
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superior, a valorização, formação e remuneração de profissionais da educação, além da meta de investimento em educação como proporção do PIB.
2.3 Educação Integral – A Origem e o Contexto no Brasil
Por mais que pareça um assunto contemporâneo, a concepção de escola
integral ou educação integral remonta à Antiguidade clássica, mais precisamente ao conceito de educação da Grécia Antiga, que buscava uma formação
do homem como um todo: estético, moral, ético, metafísico, físico. A partir
do século 18, a educação integral passou a ser discutida de maneira mais organizada, a luz dos ideais da Revolução Francesa, e recebeu contribuições
teóricas e práticas ao longo dos dois séculos seguintes, com pensadores como
Mikhail Bakunin anarquista, e no Brasil, com Anísio Teixeira, passando pela
ideia de formação defendida pelos integralistas na década de 1930: espiritualidade, nacionalismo cívico e a disciplina. O tema da “educação integral”
volta ao debate público depois de alguns anos, entendendo-a como “um caminho para garantir uma educação pública de qualidade”. (GOUVEIA, 2006, p.
84).
Educadores europeus como o suíço Édouard Claparède (1873-1940),
mestre de Jean Piaget (1896-1980), e o francês Célestin Freinet (1896-1966)
defendiam a necessidade de uma educação integral ao longo de toda a vida.
No Brasil, destaca-se a visão integral da educação defendida pelo educador
Paulo Freire (1921-1997), uma visão popular e transformadora, associada à
escola cidadã e à cidade educadora.
O conceito da educação integral dialoga diretamente com a proposta de
cidades educadoras, proposta em que territórios – urbanos ou rurais – têm sua
gestão inteiramente voltada para garantir o desenvolvimento integral de seus
habitantes.
Nesse sentido, afirma-se com Moll (2004), que uma educação na perspectiva das cidades educadoras implica:
[..] a compreensão da cidade como uma grande rede ou malha de espaços
pedagógicos formais (escolas, creches, faculdades, universidades, institutos)
e informais (teatros, praças, museus bibliotecas, meios de comunicação, repartições públicas, igrejas, além do trânsito, do ônibus, da rua) que, pela intencionalidade das ações desenvolvidas, pode converter a cidade em território educativo, pode fazer da cidade uma pedagogia (MOLL, 2004, p. 42).

Para Anísio Teixeira (1962), a educação escolar deveria voltar-se para a
formação integral da criança. Neste sentido, deveria romper com todo o modo
tradicional, livresco e seletivo de se trabalhar e adotar uma prática educativa
que considerasse os interesses, as aptidões, as habilidades e a realidade social
de cada aluno. Portanto, foi no Brasil, que se pode dizer que foi com Anísio
Teixeira, na década de 50, que se iniciaram as primeiras tentativas efetivas de
implantação de um sistema público de escolas com a finalidade de promover
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uma jornada escolar em tempo integral, consubstanciada em uma formação
completa.
Nas últimas décadas do século XX, um conjunto de forças políticas e
jurídicas vem tensionando os campos sociais no âmbito do Estado, da família
e da escola, no sentido de promover uma Educação Integral às crianças e jovens. A Nova Constituição (CF) de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 e o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), criado em 1990, são algumas dessas forças. Há referência, sobre diferentes enfoques, em todos estes documentos, à necessidade de uma expansão
da educação e da urgência do envolvimento de diferentes esferas da sociedade,
no sentido do desenvolvimento integral do ser humano.
O Governo Federal, através do Plano Nacional de Educação (PNE) e
do Programa Mais Educação, estabelece políticas de apoio e incentivo à ampliação gradativa da jornada escolar com a participação de diferentes ministérios, seguindo critérios de urgência de implementação, de acordo com as diferentes realidades dos municípios brasileiros. É visível a renovação da aposta
na perspectiva da Educação Integral como forma de desenvolvimento integral
da pessoa humana e construção de cidadania.
Hoje, as perspectivas de compreensão da educação em tempo integral
como inerentes à natureza da instituição escolar e de seu espaço vêm sendo
questionadas. A partir da década de 90, e ao longo deste início de século 21 se
presencia experiências diferenciadas, como, por exemplo, as que propõem atividades fora do espaço escolar, que constituem parcerias variadas no sentido
da oferta de atividades complementares aos alunos, que trabalham com metodologias diferentes e com a presença de outros agentes educativos, entre outras
possibilidades.
2.4 O que é o Programa Mais Educação: Origem, Finalidades, Princípios,
Operacionalização e Metas.
O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação
Integral. Trata-se da construção de uma ação intersetorial, interministerial e
intergovernamental entre as políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo tanto para a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para
a valorização da diversidade cultural brasileira. Por isso coloca em diálogo as
ações empreendidas pelos Ministérios da Educação – MEC, da Cultura –
MINC, do Esporte – ME, do Meio Ambiente – MMA, do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome –MDS, da Ciência e da Tecnologia – MCT e, também da Secretaria Nacional de Juventude e da Assessoria Especial da Presidência da República.
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O Programa Mais Educação, ao definir que os pressupostos para a
educação integral podem assumir um formato aberto, pois pretendem nascer
da diversidade cultural e educacional brasileira, se aproximam da perspectiva
de currículo “estruturado por áreas de saberes”, ou “campos de conhecimento
Partindo tanto a Portaria nº 17/2007 quanto o Decreto nº 7083/10
merecem nossa atenção para melhor compreendermos as finalidades, princípios, metas e conceitos que perpassam o Programa e como eles vão ganhando
novos formatos ao longo do processo de seu planejamento e implementação.
Começando pelas finalidades do PME, apresentadas pelos dois documentos,
encontramos oito delas na Portaria nº 17/07,
3 MATERIAIS E MÉTODOS
Apresenta-se um estudo de caso que tem como universo empírico a
Escola Estadual Abolição IV no município de Mossoró-RN. Baseou-se numa
descrição da escola, abordando sua história e destacando pontos como o entorno e o funcionamento do PME da escola. Em seguida, fizemos um contraponto para melhor elucidar os resultados e para localizar, no trabalho, as comparações entre as concepções de educação integral dos e entre os atores sociais
envolvidos no processo, desde a escola à 12ª Dired (Diretoria Regional de
Educação e Cultura).
Para tanto, foi feito observação participante, entrevistas com professores da escola, gestores da escola, coordenadora do Programa Mais Educação da escola, monitores do programa, coordenadora do Programa de Educação Integral da 12ª DIRED, alunos com frequência no programa e pais /responsáveis por esses alunos. Ainda no escopo do trabalho, investigamos o objetivo colocado no início da pesquisa: avaliação educacional e social da escola
através do Programa Mais Educação. A fim de respaldar teoricamente este
estudo, optamos por realizar a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental,
tendo em vista que as questões epistemológicas aqui levantadas fundamentam
nosso estudo em um conceito fundamental: educação integral. Dessa forma,
ao apresentarmos um estudo sobre as concepções de educação integral no Brasil do século XX e seus desdobramentos no debate atual, como arcabouço teórico à reflexão crítica do objeto desta pesquisa, fomos levados à pesquisa bibliográfica
Quanto ao método de procedimento adotado na etapa correspondente
à investigação do Programa Mais Educação na Escola Estadual Abolição IV
utilizou-se do método avaliativo. Concernente às técnicas, utilizou-se a observação direta intensiva: sistemática, ou seja, planejada e participante, com delineamento de estudo de caso. Para a coleta de dados foram utilizados formulários em forma de entrevistas e questionários.
Consoante aos objetivos se desenvolveu pesquisa descritiva na fase
inicial, considerando suas finalidades de proporcionar maiores informações
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sobre o objeto ao qual foi investigado. Posteriormente a pesquisa se fez explicativa por seus fins, de identificar e analisar o objeto bem como identificar os
fatores que o determinaram. Os resultados foram expostos, onde se procedeu
à análise qualitativa. Em função do tema escolhido, da facilidade de acesso e
do desejo de colaborar com essa instituição que trabalha com a Educação Integral no município de Mossoró-RN, foi desenvolvida essa pesquisa do tipo
bibliográfica e explicativa, conjugada com a pesquisa de campo em virtude de
uma prática já existente.
Para a realização das atividades dispostas no trabalho, buscamos
embasamentos nos diversos autores nessa área da educação integral e assim,
iniciamos todo um trabalho de leitura investigativa nos documentos oficiais
da escola e juntamente com uma pesquisa documental da unidade de ensino,
onde, os dados que foram obtidos foram tratados de forma qualitativa e quantitativa. Qualitativa através de percepções, interpretações, análises e conclusões baseados nos autores que nos apoiamos para a redação dos tópicos e da
prática didática existente, enquanto quantitativa, para melhor apresentar os
resultados dispostos em gráficos e tabelas de forma mais transparente e compreensível à todos. Tendo como métodos aplicados a coleta, análise e processamento dos dados, pesquisa e revisão bibliográfica com embasamentos de
diversos autores da área.
4.DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Percebemos que os papéis assumidos pelo pesquisador dentro da escola
evoluíram, com o passar do tempo, no sentido de um aumento em participação e envolvimento com o cotidiano da escola. No primeiro semestre da pesquisa, as observações, a pedido da direção da escola, foram realizadas com
alunos que apresentavam mais dificuldade na aprendizagem. Com a minha
presença frequente na escola, senti que a maior familiaridade propiciava-me o
acesso a novos dados e novas informações. Entretanto, as questões mais cruciais e mais conflituosas da escola só foram reveladas quando passei a observar
os sujeitos envolvidos: alunos, professores, monitores que também por solicitação da administração, principalmente quando os integrantes passaram a se
beneficiar desse programa diário na escola. Sobre a relação professor-aluno,
tinha informação aos quais me dava clareza para minha atuação.
Os dados obtidos, a propósito do cotidiano da escola, constituíram-se,
em maior parte, de relatórios de observação durante a pesquisa de campo. Estes foram analisados segundo as orientações teórico-metodológicas propostas
por Ezpeletta e Rockwell (1986), As informações colhidas permitiram-me
identificar vários níveis de conflitos, que caracterizavam a dinâmica do cotidiano escolar. O primeiro, mais geral e abrangente, o do espaço físico da escola, que inclui as disputas de ocupação principalmente entre os professores.
O segundo, da prática docente, que ocorre na interação professor-aluno. O
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terceiro se dá entre o conhecimento científico transmitido pela escola e o conhecimento cotidiano adquirido por alunos e professores, referindo-se ao conhecimento escolar.
Quanto à organização escolar, a tarefa de buscar recursos junto às autoridades estaduais afasta a direção muitas vezes do cotidiano da escola. As
atividades de direção passavam a ser realizada pela supervisão pedagógica.
Durante o tempo de minha permanência na escola registrei várias queixas dos
professores e observei fatos que pareciam apontar para um estilo peculiar de
direção. As situações de conflito eram muito frequentes, obrigando-as a estarem sempre "em guarda”.
A Escola Estadual Abolição IV, implementou o Programa Mais Educação Instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007, de 24/04/2007 no
dia 07/07/2009, através do Caixa Escolar, recurso repassado pelo FNDE em
10/08/2009. A abertura do Programa Mais Educação deu-se no dia
01/10/2009, onde foram assinados os contratos dos monitores e modalidades
em 22/09/2009 atendendo 100 alunos matriculados nas 09 atividades complementares dentro dos Macrocampos ( MAC – FNDE, Resolução nº 19,
15/05/2008) onde obteve frequência de 90 alunos no decorrer dos simestres
letivo
Ressaltando que a escolha e contratação dos monitores são atribuições
da gestão da escola, mas a coordenação do PME também teve participação
nesta escolha. A gestão da escola foi descobrindo e aprendendo a trabalhar
com o PME. O primeiro desafio foi mostrar para a comunidade escolar a importância do PME dentro da escola apesar de não ter espaço físico para atender a demanda e desenvolver nos estudantes o desejo de participar, já que a
priori teriam que trabalhar com estudantes com desempenho escolar baixo. A
gestão teve que ter bastante habilidade para que os participantes do programa
não fossem estigmatizados como “os fracos” e assim promover uma articulação que os motivassem a estar na escola no contraturno.
As atividades foram sendo ampliada à medida que o PME ficava mais
forte dentro da escola, a decisão dos macrocampos ficou sob a responsabilidade da coordenação, mas, a discussão com os estudantes foi importante, pois
essa decisão tem muito das falas deles e das possibilidades que o PME permite,
pois o MEC estabelece vários critérios para compra dos kits, o que, de certa
forma, “engessa” as decisões na escola. Outro agravante, foi a cooptação dos
monitores com a remuneração que o PME permite, pois isso limita a ampliação de outros macrocampos na escola. A ampliação das atividades se deu com
a oferta de outras ações dentro dos macrocampos que já são ou não trabalhados. Por exemplo, no campo de cultura e artes, há a possibilidade de ofertar o
jornal escolar. Houve muitos casos e dificuldades que se apresentava no momento de encontrar o profissional que se submetesse à “remuneração” oferecida pelo programa. Houve o mapeamento de todos os espaços disponíveis na
escola e na comunidade; onde os próprios professores e demais agentes da
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escola tiveram a iniciativa de fazer uma sondagem junto a alunos e pais para
fazer usos desses espaços.
Finalizando a discussão e trazendo à memória o início do trabalho os
três pressupostos teóricos que ao longo da discussão, fomos colocando as lentes e percebendo que a fala dos sujeitos envolvidos no processo respondia às
concepções teóricas que tínhamos selecionado para dar sustentabilidade à dissertação. Um aspecto significativo que deve ser considerado é o fato de o monitor não apresentar nenhum vínculo empregatício, gerando ausência de formação em serviço e continuada, o que precariza o desenvolvimento e a qualidade do trabalho principalmente das atividades do acompanhamento pedagógico. Outro aspecto que não deve ser ignorado e aludido em todas as falas dos
entrevistados foi a “remuneração” dos monitores que é muito baixa ocasionando uma rotatividade muito grande dos mesmos e a dificuldade de dar continuidade qualitativamente aos trabalhos, e ao mesmo tempo, encontrar esses
profissionais que se submetam aos valores estabelecidos pelo PME. Para tanto
fazendo uma reflexão, e ao mesmo tempo, avaliando sobre essas condições de
trabalhos que são postas pelo FNDE, podemos perguntar realmente o que o
poder público espera do PME? Resolver as questões dos índices baixos? Fazer
o dever de casa diante dos organismos internacionais? Justificar os financiamentos com o Banco Internacional Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)
e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)?
Concluindo a discussão constatamos um fato, independentemente da
formação acadêmica e concepção de que os atores entrevistados tenham colocado no trabalho. Todos são unânimes, entendem e concordam mutuamente
que a escola tem um papel de fundamental importância no sentido de garantir
a instrução e o conhecimento sistemático, como espaço de socialização e também a possibilidade de acessar os bens culturais que a instituição oferece, por
meio do PME.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto veio retomar uma reflexão sobre um tema antigo e recorrente na história das ideias e das práticas pedagógicas: A Educação Integral,
propondo-se também a compreender a sua concepção presente na Portaria
Normativa Interministerial Nº 17, que institui o Programa Mais Educação do
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), divulgado à sociedade brasileira em 24 de abril de 2007.
A pretensão deste projeto foi de conhecer os desafios, possibilidades e
avanços na avaliação da política de Educação Integral numa escola pública de
Mossoró-RN, bem como entender sua ação educacional e social através do
Programa Mais Educação; considerando a amplitude teórico-conceitual, histórica e pedagógica diante dos desafios, dificuldades e possibilidades que o
programa apresenta dentro da escola; que teve como elemento um estudo de
caso que através dos dados coletados puderam ser discutidos e avaliados pela
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equipe escolar. Em relação à temática escolhida foi devido a facilidade de
acesso e do desejo de colaborar com a instituição escolar que oferta esse Programa dentro da escola e que enfrenta muitos desafios, dificuldades como também, a possibilidade que aponta como resposta numa educação de tempo integral baseada na amplitude teórico-conceitual, histórica e pedagógica nesse
paradigma contemporâneo que é a educação integral
Devemos saber contudo,, que há várias formas e possibilidades educacionais e de construção de conhecimento por meio da observação, da experimentação, da interação e, principalmente da vivência que a educação integral
pode propor a alunos, professores e escola. Nesse bojo encontram propostas
curriculares que possivelmente buscam se encaixar neste ou naquele modelo
de educação e pensar nestas influências me fascina. Fui motivada por esse
fascínio que o objetivo desta pesquisa se propôs que era avaliar a ação educacional e social da escola através do programa Mais Educação, levando em
consideração seus documentos oficiais e textos disponíveis. Pautada nesta
perspectiva, organizamos esta pesquisa em capítulos que nos foram revelando
os diversos contextos que emergem e influenciam uma política educacional;
como também, este estudo permitiu-nos levantar alguns pontos conclusivos
sobre a instituição escolar e a prática dos profissionais que nela atuam. A riqueza de dados obtidos, a variedade de análises que eles permitem e as diversas conclusões que deles se pode tirar justificam e recomendam a utilização
das técnicas etnográficas nas investigações da instituição escolar.
Tal como previsto na abordagem teórico-metodológica que assumimos
de inicio, a investigação do cotidiano dessa escola pública revelou-nos uma
estruturação a partir de contradições e conflitos que, neste estudo, evidenciaram-se em níveis tanto da organização social, da prática docente e também do
conhecimento transmitido. Ao mesmo tempo, a presença de tais contradições
no interior da instituição escolar revela possibilidades reais para sua transformação. Diante desta situação, os professores, coordenador escolar e gestores
não podem negligenciar o desafio que ela lhes impõe: levar a instituição escolar às transformações necessárias a sua superação principalmente na questão
do espaço físico.
Em particular, visando à melhoria das relações entre a coordenação pedagógica e os professores e comunidade nessa relação de aprendizagem; recuperando o compromisso profissional dos professores, levando em consideração os saberes, as histórias, as trajetórias, as memórias, as sensibilidades dos
professores-monitores, coordenador, gestor e alunos aos quais atuam na escola; e assim, apresentar envolvimento com suas praticas concretas de forma
eficiente no sentido de beneficiar as atividades complementares do programa
que é a aprendizagem para à vida dos estudantes, uma aprendizagem significativa e cidadã; uma relação com os alunos favorável à manifestação de suas
potencialidades. tornando o ensino funcional, em particular o da leitura e da
escrita, mas sem desviar da preocupação com o produto final.
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Entendemos que para o PME dá certo nas escolas precisa-se de vários
elementos como informação, assegurando que toda comunidade escolar tenha
uma visão clara e compartilhada do que é e como acontece a educação integral, de mobilização, de adesão, pactuação, autonomia, democracia, transparência, acompanhamento e avaliação , em cada escola de forma que seus agentes escolares (diretores, professores, funcionários, pais, alunos e comunidade)
conheçam sua condição de funcionamento, qualidade da aprendizagem ofertada, rendimento escolar dos alunos e assim, poder celebrar os avanços alcançados.
Contudo, depois da implantação do Programa Mais Educação o desempenho dos alunos na escola superou algumas dificuldades quanto leitura,
escrita e oralidade entre os alunos e melhorou como meta escolar, fazendo
com que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica atingisse a meta
nacional, tornando também, a escola mais atrativa e mais humana. Ao final
de nossas considerações, esperamos que esta pesquisa contribua para as reflexões de todos aqueles que se dedicam à nobre missão de educar e ao vasto
campo da Pedagogia e que nossos apontamentos fomentem o desejo de outros
pesquisadores em aprofundar nossas considerações e questionamentos não
respondidos enquanto educação integral.
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CANVAS PESSOAL:
UMA VIDA PROFISSIONAL COM PROPÓSITO
Leandro Lourenço Henquemaier
Maiara Dias
Natalia Odorizzi
Janaina da Costa Leal Piekarzewicz.
1 INTRODUÇÃO
No ambiente organizacional, a motivação tornou-se um grande desafio para as organizações. A relação do ser humano com o trabalho vai muito
além da satisfação das necessidades materiais. Os fatores que mais impactam
sobre a satisfação e motivação estão relacionados ao reconhecimento e a valorização profissional, além de demonstrar que a satisfação dos funcionários
é pertinente à motivação dos mesmos, consequentemente afetando a produtividade e a qualidade do trabalho, além de influenciar na saúde psicológica do
colaborador.
Quando se fala de saúde psicológica, logo, pode ser associado ao
quanto o colaborador se conhece, para então poder avaliar quais situações está
apto a passar e quais ele precisará de ajuda, no decorrer de seu desenvolvimento, desde a infância, pré adolescência, até chegar na juventude e encarar
a vida adulta, um indivíduo passa por diversas experiências sendo positivas
ou negativas que geram traumas e transtornos, isso tudo afeta não somente na
vida pessoal, mas também na profissional. Sendo assim, o desenvolvimento
da inteligência emocional é fundamental para que se tenha bem definido seus
objetivos, metas e satisfações. Já dizia Marques (2021), "Todo esse processo
permite que o indivíduo cresça e conheça a sua essência, alcance uma melhor
qualidade de vida e bem-estar e ainda adquira autonomia sobre a sua vida, sua
história e seus objetivos. ”
O propósito e a motivação estão diretamente interligados. Cada vez
mais as pessoas estão buscando sentido ao o que elas fazem. Trabalhar com
propósito é se sentir feliz ao realizar uma tarefa, é se sentir útil, é compreender
que o seu talento está em prol do que se acredita. Conforme afirma Maximiano, “A motivação é específica. Uma pessoa motivada para trabalhar pode
não ter motivação para estudar ou vice-versa. Não há um estado geral de motivação, que leve uma pessoa a sempre ter disposição para tudo”. (MAXIMIANO, 2007, p. 250).
Sabemos que a maioria das organizações motivam seus funcionários
por meio de bonificações ao atingirem suas metas e/ou optam pela participação de lucros. Com base nesses dados, este artigo nos leva a seguinte reflexão:
Como promover o desenvolvimento interpessoal e profissional do colaborador
no ambiente de trabalho?
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Nesse sentido o objetivo deste trabalho é promover o autoconhecimento pessoal e profissional por meio da inteligência emocional, com a finalidade de trazer propósito e motivação no âmbito organizacional. Para atingir
o objetivo geral, traçam-se os seguintes objetivos específicos:
a)
Ressignificar o ambiente de trabalho por meio do Job Crafting;
b)
Desenvolver a inteligência emocional utilizando ferramentas de gestão;
c)
Estruturar um modelo de Canvas pessoal.
Conforme o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento
(2021), é necessário que haja uma mudança de pensamento, uma nova perspectiva em relação ao desenvolvimento humano, o foco não é mais a renda,
mas sim as pessoas, oportunidades e capacidades. Bem como, a renda é de
fato importante, porém é vista como um meio de desenvolver e não como o
resultado final. Por esta razão este trabalho visa o desenvolvimento de uma
proposta de engajamento nas organizações.
Com isso, buscou-se ferramentas de inovação para ampliar esta visão
e necessidade, segundo (Devotto, 2018), “O Job Crafting é um processo de
ações proativas individuais para redesenhar o trabalho, visando adequá-lo aos
valores, competências e motivações individuais, ou para otimizar recursos e
demandas com necessidades e recursos pessoais”.
Visando a preocupação com questões humanas na atualidade, as organizações devem buscar ferramentas que ajudem a compreender os funcionários, pois cada ser humano é único, com suas qualidades e pontos a melhorar. Pensando nisso, buscou-se uma ferramenta que já era utilizada nas organizações, o Canvas de Negócio, adaptando ao autoconhecimento, surgiu a
ferramenta do Canvas pessoal, deste modo, foi estudado por Souza (2019)
que, " Traçar metas, definir caminhos, saber o que e quem ajuda ou atrapalha,
percepção do que funciona e da progressão obtida, dedicar esforços no que
vale a pena e diminuir pontos fracos enquanto valoriza os fortes compõem
parte da estratégia do Modelo de Negócios Pessoal".
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A seguir apresenta-se a fundamentação teórica onde serão abordados
os conceitos referentes as teorias motivacionais, clima organizacional, satisfação dos colaboradores, job crafting, autoconhecimento e o propósito de vida.
TEORIA DE MASLOW
Na década de 40, Abraham Maslow projeta sua teoria de motivação
com o objetivo de elaborar uma metodologia positiva que atenda a pesquisas
e fatos clínicos já realizados. Maslow defende que as necessidades humanas
estão organizadas em uma pirâmide de relevância de comportamento. Segundo Bergamini (2008), o modelo de Maslow apresenta a noção de necessidade como fonte de energia das motivações interiores do indivíduo.
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A teoria de Maslow divide-se em cinco níveis de satisfação em forma
de pirâmide, como mostra na figura 1. A base da pirâmide constitui as necessidades fisiológicas e de segurança, ambas são consideradas o nível mais baixo
de todas as necessidades, por serem biológicas e básicas. O topo da pirâmide
é constituído pelas necessidades de alto nível, tais como necessidades sociais,
de estima e de auto realização, denominadas pela busca da realização do ser.
Figura 1: Pirâmide da teoria das necessidades de Maslow.

Fonte: Robbins, 2002.

Embora a teoria das necessidades de Maslow seja muito popular,
muitos a criticaram, de acordo com Robbins (2002), encontrou-se pouco fundamento experienciado na proposta de Maslow.
TEORIAS MOTIVACIONAIS
A motivação é um termo difícil de se definir, considera-se ser a força
que nos estimula a agir, provocando alguma ação ou comportamento humano. “A palavra motivação vem do latim “motivos” e refere-se a movimento. Dessa forma, quem motiva uma pessoa, isto é, o motivo da sua motivação, provoca nela um ânimo e ela começa a agir de forma diferente, buscando novos horizontes.” (NAKAMURA, 2005, p. 21).
Existem diferentes definições para motivação, afinal, cada pessoa é
única e é movida por fatores próprios, gerada por causas pessoais e distintas.
De acordo com Silva (2013), a motivação não é algo que vem com uma fórmula pronta ou algo igual todos os dias para todas as pessoas. A motivação
vem de cada pessoa, independente da cultura organizacional, mas tudo aquilo
que o colaborador é fora da organização. Já para Vergara (2003), ninguém
motiva ninguém, nós somos a nossa própria motivação.
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As teorias baseadas nas necessidades humanas baseiam-se em uma
hierarquia de necessidades básicas considerando a maioria das pessoas, seguindo nesta linha de pensamento, há sempre uma maneira de motivar pessoas através de ferramentas de motivação. Conforme afirma Chiavenato:
Todas as pessoas têm suas próprias necessidades, podem ser chamadas de
desejos, aspirações, objetivos individuais ou motivos. As necessidades humanas ou motivos são forças internas que impulsionam e influenciam cada
pessoa determinando seus pensamentos e direcionando o seu comportamento diante das diversas situações da vida. As necessidades ou motivos
constituem as fontes internas de motivação da pessoa (CHIAVENATO,
2004, p. 232).

Conforme colocado pelos autores citados, muitas teorias procuram
identificar as necessidades comuns para todas as pessoas, e com base nessas
informações, notamos que os três conceitos abaixo estão presentes em qualquer teoria motivacional:
1. Conhecimento da motivação;
2. Capacitação e treinamento de pessoas;
3. Oportunidades e desafios.
TEORIA DA EXPECTATIVA DE VROOM
A teoria de Vroom, elaborada pelo psicólogo Victor Vroom, busca
explicar a motivação humana com enfoque nos estudos comportamentais do
ser humano no ambiente organizacional. Conforme Chiavenato (2004), a teoria destaca que a motivação é contida por desejos individuais e pela expectativa de alcançá-los, assim quando executada por um indivíduo ocorre os três
fatores predominantes:
Expectativas: Os objetivos individuais e a força do desejo de atingi-los. Podem ser denominadas como dinheiro, segurança, aceitação social, reconhecimento, trabalho interessante.
Recompensas: a junção entendida entre a produtividade e o alcance dos objetivos. Se o objetivo mais importante for um salário maior e trabalhar na produção, pode ser uma forte fonte de motivação.
Relação entre expectativa e recompensas: a capacidade de percepção para
influenciar a produtividade para satisfazer expectativas junto às recompensas.
MOTIVAÇÃO E CLIMA ORGANIZACIONAL
Chiavenato (2004) diz que o clima organizacional constitui o meio
interno de uma organização, ou seja, a atmosfera psicológica, pois não é
algo tocável ou visualizado, é perceptível pelas pessoas que nela trabalham.
Pode-se compreender, com base em Chiavenato que o “clima organizacional
refere-se especificamente às propriedades motivacionais do ambiente de uma
organização, ou seja, aos aspectos internos da organização que provocam diferentes espécies de motivação nos seus colaboradores” (CHIAVENATO,
2004, p. 229).
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Assim como ocorre em todas organizações, sendo micro ou macro,
o clima organizacional também sofre alterações e implica diretamente no desempenho dos colaboradores.
O clima organizacional influencia a motivação, o desempenho humano e a
satisfação no trabalho. Ele cria certos tipos de expectativas sobre as quais se
seguem consequências em decorrência de diferentes ações. As pessoas esperam certas recompensas, satisfações e frustrações na base de suas percepções
do clima organizacional. Essas expectativas, quando positivas, tendem a aumentar a motivação das pessoas (CHIAVENATO, 2004, p. 230).

A pesquisa de Clima Organizacional é uma ferramenta que ao ser
aplicada de modo sistemática, fornece ao gestor a visualização de fatores que
precisam ser analisados e trabalhados, buscando eficiência, eficácia e qualidade nos resultados. A pesquisa organizacional, segundo Luz, “representa um
trabalho cuidadoso que busca detectar as imperfeições existentes na relação
da empresa com o empregado, com o objetivo de corrigi-las” (LUZ, 1996, p.
41). Já sob a definição para Bergamini apud Coda:
A pesquisa de clima organizacional é o instrumento pelo qual é possível
atender mais de perto às necessidades da organização e do quadro de funcionários à sua disposição, à medida que caracteriza tendências de sua satisfação ou insatisfação, tomando por base a consulta generalizada aos diferentes colaboradores da empresa. O papel de pesquisas dessa natureza é tornar
claras as percepções dos funcionários sobre temas e itens que, caso apresentem distorções indesejáveis, afetam negativamente o nível da satisfação dos
funcionários na situação do trabalho (BERGAMINI; CODA, 1997, p. 99).

As pesquisas envolvendo clima organizacional visam identificar
quais são os fatores que afetam, negativa e positivamente, a motivação das
pessoas no ambiente de trabalho. Para Xavier (1986), a análise do clima organizacional, ou das “atmosferas psicológicas” da organização, é especialmente
benéfica para diferenciar os fatores que exercem influência constatável e tangível sobre a conduta humana e de grupos na organização.
INDICADORES DE DESEMPENHO
Os indicadores de desempenho, definem-se como todas as ferramentas que auxiliam na gestão empresarial, estes que fazem parte do processo de acompanhamento, mensuração e melhorias constantes de processos.
Através deles os pontos fracos e os problemas são identificados e assim avaliase a necessidade de mudanças ou adequações para que as atividades possam
seguir em evolução.
De acordo com os autores Kaplan e Norton (1996), “o que não
pode ser medido não pode ser gerenciado”. Enfatizando a importância de medir o desempenho das organizações, eles ainda complementam que para o
crescimento e a sobrevivência da empresa no mercado competitivo que vivemos, em um mundo cada vez mais tecnológico e automatizado, faz-se necessário com que a mesma aposte em sistemas e ferramentas de mensuração e
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gerenciamento, onde os dados tornam-se fatos relevantes para tomadas de decisões e assim fundamentam a estratégia e competência da empresa.
Os indicadores dentro de uma organização são de suma importância
pelo fato de que é por meio deles que os resultados do negócio serão mostrados
quando postos em prática, expondo o que cada ação está gerando, tanto em
resultados positivos que deverão ser alavancados e valorizados, quanto nos
negativos, que precisarão de adequação imediata, bem como funciona na administração em geral, onde cada situação necessita de tomadas de decisões
ágeis sem deixar de ter seu embasamento.
Entre os indicadores existentes, por mais que todos tenham o mesmo
objetivo, analisar o desempenho de processos, cada um terá uma finalidade
diferente, de acordo com sua circunstância, no ramo de recursos humanos,
não é diferente disso.
ÍNDICE DE ROTATIVIDADE
Conforme Fernandes (2021), este índice também conhecido como
Turnover, possui a finalidade indicar a quantidade de funcionários que se desligaram da organização em relação aos colaboradores existentes no quadro
operacional. Desta forma, o gestor pode verificar o percentual de rotatividade
da empresa em um determinado período, é necessária esta análise para mensurar o número de funcionários que desejam fazer parte da equipe com relação
aos que não tem esta mesma vontade.
Toda organização possui um índice de rotatividade que é considerado
adequado, no entanto quando este nível está abaixo é essencial uma atenção
com relação a empresa não buscar por inovações, funcionários que já atuam
a muito tempo em suas áreas sem um plano de carreira tendem a se acomodarem. Todavia, vale ressaltar que um nível muito alto de rotatividade gera preocupação, deste modo “Altas taxas indicam problemas: podendo ser uma má
administração, falta de infraestrutura, remuneração abaixo da média e possível baixa motivação profissional” (DIAS, 2021).
Podemos inferir, com Coalize (2021) que para os gestores desenvolverem o índice de rotatividade é necessário realizar um cálculo. Primeiramente soma-se o número de colaboradores contratados pelos que foram desligados, após é realizada a divisão do valor por 2, e o resultado desta divisão é
dividido pelo número de funcionários da empresa, este valor multiplica por
100. O resultado desta equação é o valor do índice de rotatividade da organização.
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Figura 2: Cálculo índice de Rotatividade

Fonte: Coalize (2021)

Sendo assim, destaca-se que a mensuração deste índice é de grande
valia para organizações que buscam manter seus funcionários motivados, pois
tendo um plano de carreira, a mesma gera fidelização entre colaborador e organização, sendo este relacionamento saudável, se estabelece um determinado
nível de produtividade. Sem rotatividade a produção é mediana, com isso, Jubilato (2015), “Já com a rotatividade, está produtividade no primeiro momento declina, enquanto a vaga não é preenchida. Mas, com o preenchimento
da vaga, em pouco tempo volta a atingir a produtividade anterior, para finalmente, superar e se estabilizar”.
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES
Ao pensarmos em relação a satisfação, associamos a felicidade, a realização, dentro da organização não é diferente, a satisfação está relacionada
a maneira como os colaboradores agem. Sendo assim, Lima (2020) “Esse engajamento é capaz de reduzir problemáticas como reclamações de clientes e
fornecedores e o absenteísmo (padrão habitual de ausências no processo de
trabalho)”.
Conforme estudado por Fuhrmeister (2020), funcionários felizes têm
em média 31% mais produtividade, porém a satisfação não é apenas felicidade
e não gera apenas produtividade, pode-se medir a satisfação de várias maneiras, tais como, ações de reconhecimento, bem como, a empresa pode estabelecer plano de carreira, comunicação interna e através da redução da rotatividade. Algumas organizações que têm o foco maior em pessoas, podem medir
a satisfação através de ações para promover a autoestima, funcionários que
têm aceitação e domínio próprio tendem a ser mais alegres e contentes.
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Com a pandemia que está sendo enfrentada, muitas organizações precisaram se reinventar e inovar em seus processos, no entanto, muitas organizações estão percebendo que seus colaboradores precisam de atenção neste
momento tão delicado, e este foco nas pessoas tem sido a grande revolução
nas empresas, pois tem-se visto a importância do funcionário, e de seu estado
físico e emocional estar saudável. Conforme mostra a figura 3, a satisfação dos
colaboradores é o diferencial que muitas empresas buscam.
Figura 3 - Colaboradores Satisfeitos

Fonte: Vazzoler (2018)

Deve-se considerar que a satisfação está relacionada ao funcionário e
suas ações, estas condutas geram impacto na organização, pois os colaboradores que estão motivados e satisfeitos, buscam pelo próprio crescimento, procuram meios de se capacitar e desenvolver suas funções com maior qualidade,
aumentando assim não apenas a produtividade da empresa, como também
trazendo mais qualidade no serviço. Vale ainda ressaltar que, “Ações que visam a satisfação do colaborador: feedback regular, comunicação interna eficiente, benefícios atrativos, salários compatíveis com o mercado, recompensas
pelos bons resultados, treinamentos, etc.” (MACHADO, 2016).
JOB CRAFTING
No passado, para os colaboradores era questão de princípios, ter anos
de carteira assinada em uma única empresa, desenvolvendo fidelidade firmando assim um compromisso com a mesma. No entanto, as gerações estão
passando e as satisfações com o ambiente de trabalho vem mudando.
Tendo em vista a mudança que está acontecendo nas organizações,
um dos desafios tem sido promover a motivação, porém com os afazeres do
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cotidiano, alguns aspectos relevantes são deixados de lado. A motivação pode
ser considerada como elemento, característica ou ações, que proporcionam ao
indivíduo pensamentos positivos, e geram ao funcionário o desafio de evoluir
(GRANJEIA, 2014 p.11 e 12).
A nova geração que tem assumido o mercado de trabalho, trazendo
expectativas com relação ao primeiro emprego e junto um novo parâmetro de
satisfação e motivação. Com relação a essas satisfações, surgiu então o termo
“Job Crafting”, que traz às empresas uma visão de propósito contidos nas funções. Segundo Lima (2020), “Job Crafting nada mais é do que uma prática
que visa reconstruir partes de uma função de trabalho, proporcionando maior
liberdade às funções, com otimização de recursos e demandas com necessidades e recursos pessoais”.
O termo Job Crafting é novo, e vem crescendo à medida que as organizações vão tomando consciência dele, todavia, não é uma ferramenta de
fácil utilização, pois necessita restituir padrões de trabalho. Porém, por ser notório aos funcionários, os benefícios que seu trabalho proporciona, automaticamente, traz mais significado em desempenhar suas funções, desta forma,
tendo mais motivação no ambiente de trabalho. (FUHRMEISTER, 2018).
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
No início do século, as emoções eram limitadas no ambiente profissional, os colaboradores não eram vistos como pessoas com necessidades a
serem realizadas, para que assim pudessem ter um desempenho adequado no
trabalho. Nessa época, o que predominava era o controle do homem no trabalho e a sua dominação (WOOD, 1995).
Conforme Salovey apud Mayer, a Inteligência emocional é definida
como "a capacidade de o indivíduo monitorar os sentimentos e as emoções
dos outros e os seus, de discriminá-los e de utilizar essa informação para guiar
o próprio pensamento e as ações" (SALOVEY; MAYER, 1990, p. 189).
Para Weisinger (2001), Inteligência Emocional é fazer com que intencionalmente as emoções trabalhem a seu favor, utilizando-as como uma ajuda
para ordenar seu comportamento a seu raciocínio, de maneira que aperfeiçoe
seus resultados. Por sua vez, Goleman (2005) aponta que a Inteligência Emocional é a capacidade de reconhecer nossos sentimentos e os dos outros, de
nos motivarmos e de administrarmos bem as emoções em nós e nas nossas
relações. Assim, nota-se que “pessoas que têm a inteligência emocional bem
desenvolvida têm a capacidade de gerenciar as emoções, tomar decisões adequadas e ter empatia. Elas tendem a ser mais eficientes e satisfeitas em sua
vida pessoal e profissional” (GUEBUR; POLETTO; VIEIRA, 2007).
Para Antunes (2000), as pessoas que não conseguem lidar com suas
emoções, são ansiosas, não desenvolvem um senso de conquista, se desequilibram em situações adversas além de não se sentirem capazes de realizar de-
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terminadas tarefas. Por outro lado, os indivíduos que buscam motivos ou estímulos para alcançar seus objetivos são motivados, equilibrados, conservam
boas relações interpessoais, sabem trabalhar bem em equipe, almejam crescimento pessoal e profissional e são comprometidos. Além do mais, essa pessoa
poderá estimular e contagiar seus colegas, sendo um intermediador que transforma o ambiente inserido.
Para Cooper e Sawaf (1997), a inteligência emocional pode facilitar
os processos como os de liderança, de comunicação, de tomada de decisão, de
desenvolvimento da criatividade, iniciativa no ambiente do trabalho, de relacionamentos interpessoais, do desenvolvimento do trabalho em equipe, responsabilidade e adaptação às mudanças. Em concordância com esses autores,
pessoas que possuem inteligência emocional são capazes de alcançar o sucesso
profissional e pessoal mais depressa, pois conseguem desenvolver habilidades,
por meio da motivação, que os auxilia na confrontação de bloqueios do dia a
dia. Portanto, um indivíduo emocionalmente inteligente tem foco nas atividades, é motivado e insistente no alcance das metas. Além de possuir autoconfiança, tem facilidade de trabalhar em equipe, é empático, comunicativo e se
relaciona bem com todos à sua volta.
CANVAS
Ao analisar o mercado de trabalho atualmente, dentro das organizações se tem uma preocupação maior com as pessoas e com suas satisfações,
sendo assim, foi criada a ferramenta do Canvas pessoal, que é como a ferramenta Canvas criada para as organizações, todavia ao invés de ser preenchido
com dados da empresa, é preenchido com os dados do colaborador/pessoa.
A ferramenta do Canvas Pessoal, vem ao encontro do que a nova geração espera com relação ao reconhecimento, ao seu gestor conhecer o seu
funcionário, não a ponto de perder o respeito, mas sendo seu relacionamento
de maior liberdade e confiança. E com isso, o próprio indivíduo consegue observar seus objetivos e metas e desta forma se desenvolver como profissional
e como pessoa.
Todo investimento precisa ser considerado de antemão, assim como
as decisões precisam ser informadas e focadas nos objetivos estratégicos de
cada negócio. Com você e sua carreira, não é diferente. Sem planejamento e
conhecimento, dificilmente você atingirá o nível de excelência que deseja para
sua carreira e para suas habilidades (TERRA, 2016).
Por fim, se as organizações querem crescer é necessário inovar e se
reinventar dentro do cenário atual. Pois devido ao isolamento social, muitas
organizações e funcionários tiveram que se adequar a novas rotinas de trabalho, como o home office. Porém a satisfação do colaborador não mudou, e
pode ser medida através do desenvolvimento profissional, e/ou plano de carreira que a organização oferece. Sendo assim, a execução das tarefas com eficiência, a compreensão do cargo desenvolvido tornou-se importante, para a
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organização manter a produtividade e o funcionário gerar resultados estando
satisfeito e motivado.

3.METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois permite
coletar dados qualitativos essenciais, conforme Diana (2019), “na pesquisa
qualitativa é possível extrair dados mais subjetivos, com perguntas abertas,
permitindo conhecer mais sobre o indivíduo”.
Após definido o tema da pesquisa, buscou-se meios para desenvolver
a mesma, todo o planejamento da pesquisa, levando em consideração o tempo
que teríamos para levantar os dados, as técnicas de coleta de dados e as ferramentas a serem utilizadas, entre outras questões (RAYMUNDO, 2020).
Nesse contexto, foram aplicadas as ferramentas de coleta de dados
com foco na visão das pessoas com relação a suas vidas profissionais e pessoais neste momento de pandemia. Desta forma, ao longo de toda a pesquisa e
conforme a fundamentação teórica, este trabalho contou com as seguintes técnicas de coleta de dados:
- Levantamento bibliográfico;
- Questionário desenvolvido e aplicado pela 4ª fase do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais;
- Entrevista com um grupo de colaboradores utilizando a ferramenta
do Canvas pessoal;
APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
A partir dos resultados obtidos com os dados da pesquisa de clima
organizacional aplicada, destaca-se alguns pontos que podemos avaliar e tirar
algumas conclusões. Analisando o Gráfico 1, observa-se que a maior satisfação se encontra nas necessidades básicas, sendo elas, alimentação, moradia e
segurança. Já em seu menor grau de satisfação, a realização pessoal e a aceitação das pessoas de convívio estão notoriamente em falta. Percebe-se aqui,
uma necessidade de ressignificar sua vida como um todo, reavaliando seus
valores pessoais e profissionais.
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Gráfico 1: Satisfação em relação aos fatores maslowianos

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional (2021)

Para aproveitamento da organização com relação aos estímulos que
a empresa pode oferecer aos colaboradores e se beneficiar deles, o Gráfico 2
deu base para perceber que as pessoas estão enfraquecidas em seu estado físico, devido à baixa imunidade e ao alto nível de estresse. Na sequência, o
estado emocional vem sendo muito afetado, onde 33% dos respondentes alegam estarem em conflito nesse quesito. Dessa forma, é um ponto em que a
empresa pode possibilitar ao colaborador o desenvolvimento do autoconhecimento e das habilidades socioemocionais, trazendo diversos benefícios para a
saúde mental e física do colaborador.
Gráfico 2: Satisfação saúde física e mental

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional (2021)

Considerando os dados do Gráfico 4, nota-se que há uma considerável diversidade de pessoas no ambiente organizacional. Entretanto, é nítido a
falta comunicação com os colaboradores, treinamentos e feedbacks. Considerando este cenário espelhado pela pesquisa, desenvolver os líderes para que
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haja melhor comunicação e trocas de conhecimento e experiências é primordial, e com isso favorece tanto ao empenho e gratidão do funcionário, quanto
aos resultados obtidos pela empresa. Junto ao desenvolvimento dos líderes,
fazer ações de engajamento entre setores é um meio de criar um canal de comunicação integrado ao dia a dia, tornando até mesmo uma rotina entre os
envolvidos.
Gráfico 4: Comunicação e Treinamento

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional (2021)

Por fim, os dados do Gráfico 5 mostram que os respondentes estão
dispostos a fazer melhorias em suas atividades, entretanto, às vezes ou nunca
se sentem satisfeitos ao realizar o seu trabalho, suponha-se que se sintam sobrecarregados, por conta de não conseguir, na maioria das vezes, administrar
suas tarefas diárias, assim não tendo oportunidade de realizar as possíveis melhorias. Estes aspectos podem estar relacionados a falta de apoio do líder direto em determinadas ocasiões, originando um sentimento de insegurança
dentro da empresa. Com isso, a gestão de cada setor como incentivo deve dar
apoio e adequar as atividades de cada colaborador de acordo com o aspecto
em que traz mais resultado e melhor se identifica, pois como pode-se notar, os
funcionários estão dispostos a se desenvolver, então a empresa poderá usar
isso e moldar o mesmo de acordo com suas principais necessidades.
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Gráfico 5: Realização Profissional

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional (2021)

Através dos dados coletados na aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional, é possível apontar em indicadores que as pessoas estão cada vez
mais necessitando de atenção, pois o nível de insatisfação está aumentando
gradativamente. Nota-se também, que a aplicação de métodos como a inteligência emocional, desenvolve os colaboradores, conduzindo-os para uma melhor qualidade de vida, ou seja, as pessoas estão em momento de reavaliar e
ressignificar seus valores e atitudes,
4. ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS
Para análise crítica dos resultados, usou-se o quadro 1, que é um comparativo, contendo as fragilidades identificadas na pesquisa de clima organizacional e as potencialidades a serem trabalhadas para pleno desenvolvimento
do colaborador, conduzindo para alternativas de solução embasado no referencial teórico deste estudo.
Quadro 1: Causas e Soluções

CAUSA

SOLUÇÃO

Falta de comunicação

Praticar a escuta e a socialização

Falta de empatia

Se colocar no lugar do outro

Falta de atenção

Aprimorar o raciocínio lógico

Falta de respeito

Levar em consideração a opinião
da equipe

Falta de motivação

Buscar um propósito de vida
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Falta de engajamento

Estabelecer um plano de carreira

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

A partir do quadro 1, nota-se que as deficiências encontradas após
análise surgem a partir da falta da inteligência emocional. De acordo com Daniel Goleman (1995) essa inteligência é relacionada ao autoconhecimento, a
habilidade de gerar incentivo para si mesmo e de se manter firme nos seus
objetivos, apesar dos obstáculos que possam aparecer no caminho. O desenvolvimento desta habilidade é dividido em cinco categorias principais:
Autoconsciência: promove ao indivíduo identificar, observar, diferenciar e
nomear seus próprios sentimentos e emoções. Essa habilidade nos dá a aptidão de controlar nossos sentimentos a cada momento e isso é fundamental
para o discernimento emocional e para a autocompreensão.
Automotivação: Essa capacidade está ligada em conseguir dirigir as emoções
em prol de um objetivo ou realização pessoal, tornando-se altamente produtivo e eficaz em tudo o que faz. Essa competência é responsável pelo alto grau
de otimismo, confiança e esperança, mesmo em meio a diversas situações. A
partir do autoconhecimento e do conhecimento de si mesmo consegue-se entender qual é a grande motivação e colocar isso ou não ao seu favor.
Autocontrole: Está ligada em lidar com os sentimentos para que sejam controlados, é uma competência que se desenvolve na autoconsciência. Quando
conseguimos reconhecer as emoções que estamos sentindo, nós conseguimos
compreendê-las e trabalhar com elas de uma maneira diferente.
Empatia: É uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência emocional, ela
permite compreender as expressões não verbais dos outros, reconhecendo suas
necessidades e desejos, e isso permite a construção de relacionamentos mais
eficazes.
Sociabilidade: É a capacidade de interagir com outras pessoas, aplicando as
competências sociais para aprofundar as relações sociais. Quem possui essa
competência consegue substituir os sentimentos negativos por outros positivos, fazendo com que os relacionamentos se tornem mais verdadeiros, profundos e longos.
5. PROPOSIÇÃO DE ENGAJAMENTO PARA ORGANIZAÇÕES
INOVADORAS: UMA VIDA PROFISSIONAL COM PROPÓSITO
Para Silva (2020) as empresas necessitam compreender que os seres humanos têm sentimentos, emoções e passam por diversas adversidades em seu cotidiano. Como o ambiente de trabalho ocupa uma parte majoritária de seus
dias, é relevante destacar que deve haver uma sintonia amistosa entre os colaboradores e dos colaboradores com os índices de produtividade. Menezes e
Gomes (2010), resgatam historicamente que:
As premissas dos estudos sobre clima organizacional podem ser encontradas
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no clássico experimento conduzido por Elton Mayo em 1927 (Ashkanasy,
Wilderom & Peterson, 2000), em uma fábrica da Wester Electric Company,
situada no bairro Hawthorne, de Chicago. Conhecido assim como “Experimento de Hawthorne”, Mayo constatou que modificações nas configurações
física e social do ambiente de trabalho podem provocar mudanças emocionais e comportamentais significativas nos trabalhadores, como fadiga, acidentes de trabalho, turnover e redução no desempenho e produtividade.

De acordo com Davis e Newstrom (1991), ainda que a definição de
motivação seja muito relativa e particular, uma das principais partes para obter melhores índices de satisfação é compreender quais são as necessidades de
cada colaborador. Ser transparente com as pessoas, e deixar claro o que se
espera delas, mostra que elas são consideradas capazes e. Ainda para os mesmos autores, o resultado de um sistema eficaz de comportamento organizacional é a motivação, que, quando combinada com habilidade e capacidade do
colaborador, resulta na produtividade humana. Parte da motivação de uma
pessoa é ela saber que tem um papel importante na organização e que outras
pessoas contam com seu trabalho.
O bem-estar e as experiências positivas do trabalhador, são denominadas como fenômenos essenciais para a competitividade da organização. Um
dos grandes desafios das empresas é conseguir maximizar o desempenho e a
qualidade de vida dos seus trabalhadores. Para atingir com sucesso este desafio, as organizações devem conseguir manter seus trabalhadores satisfeitos.
Goleman (2016) considera que o sucesso da gestão organizacional pode estar
intimamente relacionado à inteligência emocional.
A pesquisa sobre as emoções nas organizações teve uma grande expansão nos últimos anos. Os sentimentos e emoções dos funcionários influenciam diretamente nos resultados organizacionais como desempenho no trabalho, satisfação, tomada de decisão, criatividade, trabalho em equipe, negociação e liderança. Conforme Salovey e Mayer (1990), inteligência emocional é
conceituada através de quatro habilidades básicas, sendo elas:
A capacidade de perceber, valorizar e expressar emoções com precisão; capacidade de acessar e/ou gerar sentimentos que facilitem o pensamento; a
capacidade de compreender emoções e conhecimentos emocionais e capacidade de regular as emoções promovendo o crescimento emocional e intelectual (Salovey e Mayer (1990, p.15).

No momento atual em que vivemos, passando por uma pandemia,
observa-se que a saúde do ser humano vem sendo comprometida, fisicamente
e emocionalmente. E o autoconhecimento se tornou ainda mais necessário.
No entanto, essa busca não é fácil, porém os resultados alcançados com cada
etapa realizada trazem um sentimento de estar livre. Com isso, ressalta Brandenburg (2005) “Quando o indivíduo se torna consciente de seus comportamentos, e talvez também dos fatores determinantes, surgem diversas vantagens, como o verdadeiro "ser livre", o autocontrole e a possibilidade de modificar o seu comportamento”.O Canvas pessoal nasceu a partir do Canvas de
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negócios, sendo assim, se faz necessário entender como é a estrutura do Canvas de negócio, pois as ferramentas são derivadas. Com isso, vale ressaltar
que:
Elaborar um plano de negócios necessita de muito conhecimento sobre o
que se irá tratar, que tipo de empreendimento será implantado ou ampliado,
como está o mercado que a nova empresa irá atuar. É um processo que requer dedicação e responsabilidade, pois muitos assuntos precisam ser abordados com base segura de embasamento teórico (FOLLMANN, 2009).

Diferente do primeiro Canvas criado, este segundo tem o foco total
nas pessoas, sendo uma ferramenta de fácil utilização e compreensão, podendo ser utilizado pelas empresas para conhecer o funcionário, bem como, o
colaborador pode utilizar para se auto conhecer. Sendo assim, conforme estudado por Miranda (2017), “O Canvas Pessoal'' é composto por nove blocos,
que formam um quadro. Quando esse quadro é montado, você consegue ver
os pontos mais importantes para o seu desenvolvimento”.
Figura 1: Modelo de negócio pessoal

Fonte: Sebrae (2014)

Para desenvolver esta ferramenta é necessário focar na pessoa que
será realizado o quadro, visando suas qualidades e habilidades, tendo em
mente que os pontos fortes são pontos que elevam a confiança. Na hora de
preencher troquem experiências com demais pessoas para agregar mais valor
e gerar maiores possibilidades na hora de tomar as decisões e melhor desenvolver as habilidades e melhorar os pontos fracos (SEBRAE, 2017, p.10).
Buscando solucionar o problema encontrado neste trabalho, se apresenta a proposta de aplicação do Canvas Pessoal. Por meio desta ferramenta,
adequar as habilidades e conhecimento do colaborador às mudanças que ocorrem no mercado de trabalho.
Para desenvolver a ferramenta, inicia-se pelo primeiro passo:
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Elabora-se uma análise de
quem o colaborador é, quais
seus interesses, seus talentos, e
buscando desenvolver sua personalidade e caráter.

O segundo passo, envolve as
atividades que o colaborador
desenvolve, estas devem ser
descritas, de acordo com as atividades de responsabilidade e
os hobbies que o funcionário
possui.

No terceiro passo, deve ser preenchido tendo como foco as
pessoas ao seu entorno, equipe,
clientes, fornecedores. Está relacionado a quem o colaborador ajuda, e por qual motivo
existe a ajuda.
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Nesta etapa o colaborador precisa se avaliar e entender qual
seu propósito, sua essência.
Para então ter consciência do
seu valor, e com isso, estruturar
qual melhor plano de carreira.

No quinto passo, o colaborador
deve pensar em como as pessoas irão conhecê-lo, quais as
formas de apresentação, sua
postura diante dos demais colegas e amigos.

No sexto passo, o colaborador
deve avaliar os tipos de relacionamento que o mesmo possui,
com os colegas de trabalho, clientes e fornecedores. Também
deve ser observado, relacionamentos pessoais, família e amigos.
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No sétimo passo, o funcionário
deve estabelecer quem são seus
parceiros, as pessoas que estão
dispostas a ajudar, que conseguem entender seu propósito, e
com isso ajudar a cumpri-lo dia
após dia.

Neste oitavo passo da ferramenta, o colaborador deve analisar os “lucros” de ajudar as
demais pessoas, e estar disposto
a deixar elas conhecerem e se
relacionar com ele. Estes lucros, podem ser vistos como salário, reconhecimento ou bonificações para questões empresariais. Na área pessoal, o lucro
pode ser uma boa gargalhada,
um sentimento de alegria, de
dever cumprido entre outros.
Na última etapa, seria a parte
do investimento, o colaborador
tomar ações que agreguem valor a ele, investir na sua capacitação, buscar se profissionalizar. Investir também na sua saúde, no seu corpo e autoestima.
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CONCLUSÃO
O presente trabalho teve por objetivo, promover o autoconhecimento
pessoal e profissional através de ferramentas e indicadores, a fim de estimular
a inteligência emocional, a motivação e o propósito de vida.
Analisando o primeiro objetivo específico, encontra-se a finalidade de
ressignificar o ambiente de trabalho por meio da ferramenta Job Crafting. Para
o segundo objetivo notou-se a importância de ferramentas, para estimular a
inteligência emocional, desenvolvendo o autoconhecimento dos colaboradores. Com base nos dois primeiros objetivos foi elaborada a estrutura do Canvas
pessoal, que tem a função de promover o autoconhecimento e trazer mais propósito ao que os funcionários fazem, bem como, alinhando com o que traz a
sua satisfação e motivação.
Ao longo deste trabalho foi possível compreender o perfil profissional
requisitado pelo mercado de trabalho, o qual não busca somente a experiência
técnica, mas sobretudo, habilidades emocionais. Verificou-se que a inteligência emocional tem extrema eficácia em diversos aspectos quando desenvolvida, como a satisfação no ambiente de trabalho, relacionamento interpessoal,
empatia e a percepção do estado emocional de outras pessoas, desenvolvimento do trabalho em equipe, gerenciamento de conflitos, habilidades para
lidar com o estresse e ansiedade, e por consequência, maior produtividade e
desempenho nas suas atividades.
O autoconhecimento se tornou essencial no contexto organizacional
e é primordial que todos utilizem como ferramenta para melhoria do engajamento na organização. Fica a proposição para o aprofundamento dos estudos
nesta área, evoluindo para aplicação do Canvas pessoal e a curadoria de conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidas no colaborador visando ressignificar o ambiente de trabalho, motivar e potencializar os resultados da organização.
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INTEGRAÇÃO ENTRE EQUIPE GESTORA E O
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO:
ACOLHENDO O ESTUDANTE COM TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA.
Rosimeire de Sousa Neri

1. INTRODUÇÃO
O artigo apresentado tem como tema a atuação do Professor do Atendimento Educacional Especializado junto à Equipe Gestora em prol da pessoa
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), todo baseado em um olhar voltado para o ensino aprendizagem qualitativo e de direito e deveres de toda
pessoa com deficiência que adentra o espaço educacional.
A pesquisa oportuniza a reflexão sobre algumas intervenções que na
visão do Professor do Atendimento Educacional Especializado é possível e
com isso todos terão benefícios surpreendentes; a equipe gestora atuando com
mais suporte e amparo no seu trabalho administrativo e educacional. Por isso
esse artigo será dividido em capítulos, sendo eles:
✔
O estudante com transtorno do espectro autista – o que é o
transtorno;
✔
Como o estudante com transtorno do espectro autista pode
aprender na escola;
✔
Professor e o atendimento educacional especializado (AEE)
para pessoas com autismo.
2.O Estudante Com Transtorno Do Espectro Autista
O transtorno do espectro autista (TEA), ou autismo, é uma condição
de saúde neurológica caracterizada por um déficit de interação social, que se
observa na comunicação verbal ou não verbal, algumas vezes por um comportamento restrito e repetitivo. Existem vários subtipos do transtorno, com diferentes níveis de comprometimento, por isso o termo “espectro” é utilizado por
especialistas para caracterizar o TEA.
Como podemos identificar o autismo na escola ou em casa? Geralmente, pode se perceber alguns sinais de autismo que se manifestam logo nos
primeiros meses de vida, no entanto, nesta fase ainda é difícil notá-los. Conforme pesquisas de vários autores, um deles ‘ Schwartzman, a partir dos dois
anos de idade, período em que a criança começa a ter uma interação maior
com outras pessoas e realizar atividades mais complexas, já se começa aparecer algumas características do provável transtorno, os quais se tornam mais
perceptíveis, podendo ser observados tanto pelos professores quanto pela família. Conforme o Autor José Salomão Schwartzman, o Autismo Infantil foi
descrito inicialmente por Kanner em 1943 quando ele identificou crianças
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apresentando prejuízos nas áreas da comunicação, do comportamento e da
interação social, e caracterizou essa condição como sendo única e não pertencente ao grupo das crianças com Deficiência Mental. E se propôs o nome de
Autismo para chamar a atenção para o prejuízo severo na interação social que
era muito evidente, ou seja, tudo era levantado desde o início da vida de todos
os pacientes os quais ele tinha seus dados.
O que ficou evidente é que embora a causa dessa condição não fosse
conhecida, se acreditava que o ambiente desfavorável seria o responsável. No
mesmo trabalho do autor existem dados que se referem em alguns casos que
o transtorno era tão precoce que não haveria tempo para a interferência do
ambiente a respeito da criança, de modo que poderia haver uma etiologia biológica. Sendo assim um ano após a descrição de Kanner outro médico austríaco, Asperger, descreveu crianças semelhantes às descritas por seu colega, as quais aparentavam mais inteligentes e sem atraso significativo no desenvolvimento da sua linguagem. Esse quadro foi mais tarde denominado de
Síndrome de Asperger (um dito Autista com maiores habilidades em algumas
áreas).
E com o passar do tempo, o maior conhecimento a respeito desse
tipo de condição, surgiu à denominação de Transtornos Globais ou Invasivos
do Desenvolvimento (TGD) que incluía, além do Autismo e da Síndrome de
Asperger a Síndrome de Rett e o Transtorno Global do Desenvolvimento Sem
Outra Especificação (TGDSOE). No entanto no século XXI, ou seja, recentemente cunhou-se o termo que é utilizado Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) para englobar o Autismo, a Síndrome de Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. Tem-se uma estatística realizada em várias partes do mundo, a qual se refere à prevalência
dos TGD como sendo de 1 para 160 indivíduos, conforme dados do autor
Salomão Schwartzman. E outro dado relevante é que os TGD afetam mais os
meninos na proporção de 4 meninos para 1 menina, existem hipóteses que a
causa dos quadros dos TGD é multifatorial dependendo de fatores genéticos
e ambientais, sem uma fundamentação científica.
Abaixo apontamos alguns sinais que podem caracterizar o Autismo,
os quais podem ser observados na escola pelo professor da classe comum x
professor do AEE x equipe gestora, sendo eles:
● Estudantes que evitam contato visual com professores, pais e colegas
de turma;
● Apego por um único objeto ou brinquedo;
● Não atender pelo nome, como se não estivesse ouvindo;
● Preferência por brincar sozinha ou falta de interação com outras crianças (não brincar junto, não compartilhar brinquedos);
● Explosões comportamentais, como acessos de raiva em que há dificuldade em acalmá-la, surtos aleatórios;
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Movimentos repetitivos (estereotipias) que podem acontecer em movimento de estresse, medo, ansiedade ou também por estar muito feliz;
● Dificuldades em se comunicar e expressar sentimentos, bem como em
“ler” o outro;
● Repetição de palavras ou frases em locais inapropriados ou sem função comunicativa.
Mediantes todos esses sinais é muito importante à escola trabalhar
com todos os Educadores (que são desde o inspetor à merendeira) que os estudantes com TEA possuem diversas especificidades e graus, dessa forma,
nem todas as crianças com autismo irão apresentar as mesmas características,
devendo ser respeitados em suas características.
Já o diagnóstico para identificar o autismo deve ser feito por meio de
consulta com profissional especializado, como um neuropediatra ou um pediatra.
Entender as características e necessidades desse transtorno é fundamental para que as escolas possam programar uma educação para autistas
adequada, inclusiva e eficiente.
●

2.
COMO O ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA PODE APRENDER NA ESCOLA
Primeiramente não existe uma diretriz definida sobre como se trabalhar com
crianças autistas dentro da sala de aula, pois cada pessoa expressa o transtorno de forma diferente, ou seja, duas crianças diagnosticadas com TEA podem responder de maneiras distintas para a mesma atividade pedagógica.
Por isso a escola vai ter que personalizar a educação para esse público, ou
seja, respeitar as particularidades de cada estudante matriculado.
E para que o processo de aprendizado e inclusão desta criança ocorra
de fato, é de suma importância que ocorra uma comunicação mais próxima
entre a escola e a família, pois nem todos os professores que recebem suas
turmas para ministrarem aulas, possuem experiência ou está familiarizado
com o transtorno, assim, um trabalho multidisciplinar com profissionais especializados pode ajudar o educador a adequar o sistema de aprendizagem a fim
de potencializar as habilidades da criança autista. Para isso segue abaixo algumas medidas que podem ser trabalhadas para que se ocorra à educação para
autistas na sala de aula de forma eficiente e inclusiva:

Adapte o ambiente da sala de aula - após identificar as necessidades do estudante, a escola deve primeiramente adaptar a sala de aula assim, poderá evitar aspectos que possam prejudicar a sua aprendizagem, pois
algumas crianças autistas são hipersensíveis a alguns estímulos sensoriais:
como luz, som, cheiro ou imagens. E é suma importância que se observe questões que podem causar algum tipo de desconforto para o estudante;
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Na chegada para estudar fique atento, reconheça e explore as
habilidades do estudante, ou seja, o sistema de aprendizado também deve ser
adaptado para as crianças com TEA. E, portanto, se faz necessário que o professor reconheça as dificuldades e facilidades do estudante, disponibilizando
as ferramentas necessárias para maximizar o conhecimento da criança em sua
totalidade;

Como exemplo, se o estudante tenha facilidade com a disciplina de matemática e, ao mesmo tempo, sinta-se atraído por elementos visuais, pode ser trabalhado não o conteúdo na lousa, o professor poderá adaptar
o material através de exercícios lúdicos, como jogos de tabuleiro adaptados ou
utilizando materiais que tenham a ver com o interesse da criança (animais,
natureza, carros, personagens, entre outros). O importante é que o educador
busque as habilidades da criança, incentivando-a e mantendo o interessado;

Determine uma rotina escolar para os estudantes com TEA.
Procure manter quadros de rotina que expliquem as atividades do dia (agenda
da lousa e atividades que acontecerão no dia) e os horários que acontecerão
ao longo do período de aulas, essas são algumas ferramentas que ajudam a
evitar crises de ansiedade e agitação nos estudantes autistas. Procure sempre
informar antecipadamente passo a passo, caso haja alguma mudança ou atividade nova, leve a criança para conhecer o novo espaço ou apresente a situação
antecipadamente para verificar se ela se sinta confortável.

Promova a inclusão, ou seja, o autismo ainda é um transtorno rodeado por estereótipos e nossa sociedade ainda não sabe lidar com
esses sintomas. E por isso promover a inclusão dessas crianças na escola é o
primeiro passo para a construção de uma sociedade mais igualitária, resiliente.
A escola é o melhor lugar para se promover debates sobre o tema da inclusão
e capacitação de profissionais. Podem-se promover atividades e projetos que
abordem a diversidade e incentivem a empatia. A escola tem o papel de acolher os estudantes autistas e oferecer as mesmas oportunidades de aprendizado. A escola continua sendo um lugar onde todos deveriam ser tratados com
respeito por ser neutra e promover a autoestima de todos os estudantes por
meio do ensino aprendizagem para todos. .
Já se é evidente que o transtorno abrange uma gama de sintomas, descobrir em qual grau do espectro a criança se encontra, ajudará os seus responsáveis a direcionar a educação dentro de casa, adaptando-a conforme as necessidades de seu filho (a), criando uma rotina.
Segue abaixo algumas sugestões para os pais na educação de filhos
autistas, em casa:
●
Crie uma rotina ou agenda para sempre informar ao filho o
que vai acontecer de manhã, tarde e noite; e procure evitar mudanças repentinas;
●
Procure a ajuda de um profissional especializado que o ajude
a criar estratégias de aprendizado e educação;
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●

Incentive a independência e autonomia com o cuidado pes-

soal;
●
Acompanhe o processo de aprendizagem na escola;
●
Dividir as responsabilidades dentro de casa;
●
Crie momentos de convívio com família e amigos para que o
seu filho desenvolva habilidades sociais.
Geralmente a primeira atitude dos pais com relação aos filhos é a superproteção, e quando recebem o diagnóstico de algum tipo de transtorno,
como o TEA, fica sem saber o que fazer. É claro que dependendo da gravidade
do autismo a dependência da criança será ainda maior, porém, se tiver um
desenvolvimento do senso de independência desde cedo e proporcionar estímulos de aprendizados adequados podem exercer grande influência no desenvolvimento e na evolução da criança, assim melhorando a sua qualidade de
vida.
No entanto, é preciso que haja um esforço entre responsáveis, professores e instituições a fim de acolher e atender esses estudantes de maneira adequada, atendendo às necessidades de cada um. Esperamos que as dicas acima
ajudem todos os envolvidos na missão de promover uma educação para autistas que seja digna, efetiva e inclusiva.
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM AUTISMO
O significado da palavra professor é aquele que ensina, ministra aulas
(em escola, universidade, colégios, curso ou particularmente em suas residências). E o professor Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um profissional especializado em Educação Especial com habilitação para atuar na
Sala de recursos multifuncionais (SRM). Ele é aquele que analisa as habilidades dos estudantes e modifica o currículo padrão adequando a cada idade ou
ano com o intuito de criar um plano personalizado para o estudante. Também
atua com o desenvolvimento social, emocional e nas áreas acadêmicas especificadas a serem ensinadas para todas as pessoas com deficiências. No entanto para poder atuar como Professor do AEE, ele deve ter formação inicial
que o habilite para o exercício da docência e formação especifica na educação
especial, sendo essa inicial ou continuada. Sobre o atendimento educacional
especializado (AEE), esse possui como função principal: identificar, elaborar
e organizar todos os recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras existentes para que o estudante tenha plena participação na escola
que está matriculado. O atendimento do AEE é um recurso de vital importância para Inclusão escolar de todas as pessoas com deficiência, pois se trata de
uma sala de aula instalada na escola comum/regular ou em escola particular
equipada com recursos extras, ou seja, tudo em prol da aquisição da aprendizagem dos estudantes. Temos como exemplos práticos de AEE: o ensino da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) do código BRAILLE, a introdução e
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formação do estudante na utilização de tecnologia assistiva (toda a comunicação alternativa e os recursos de acessibilidade ao computador, orientação e
mobilidade, entre outros.).
O atendimento no AEE deverá ocorrer no contra turno escolar e assim beneficiará tanto o estudante quanto ao professor da sala de aula comum,
pois será possível fazer a ponte entre o professor do AEE x estudante x professor da sala de aula comum, permitindo uma troca de vivências que contribuam
no processo educacional e em todo o contexto escolar e também na inserção
do estudante na sociedade.
Na norma técnica n. 24/2013/MEC/SECADI/DP0EE, do Ministério da Educação conforme a Lei n. 12.764/2012 têm dados que informam que
a formação dos profissionais da educação possibilitará a construção de conhecimento para práticas educacionais que propiciem o desenvolvimento sócio
cognitivo dos estudantes com transtorno do espectro autista. E nessa perspectiva, a formação inicial e continuada deve subsidiar os profissionais, com foco
em algumas áreas:
●
Trabalho com a superação do foco nas estereotipias e reações negativas do estudante no contexto escolar, com a finalidade de possibilitar a construção de processos de significação da experiência escolar;
●
Por meio da mediação pedagógica e dos processos de aquisição de
competências, da antecipação da organização das atividades de recreação, alimentação, atividades da vida diária e prática, entre outras, todas inerentes ao
cotidiano escolar;
●
Ter a organização de todas as atividades escolares de forma compartilhada com os demais estudantes da escola, assim evitando o estabelecimento
de rituais inadequados, tais como: horário reduzido, alimentação em horários
diferenciados e/ou aula em espaços separados dos demais;
●
O reconhecimento da escola como um espaço de aprendizagem que
proporciona a conquista da autonomia, estimula o desenvolvimento das relações sociais, novas competências mediante as situações desafiadoras do seu
dia-a-dia;
●
Possuir a adoção de parâmetros individualizados e flexíveis na avaliação pedagógica, valorizando sempre todos os progressos do estudante em relação a si mesmo e ao grupo em que está inserido; possuir um momento de
interlocução permanente com a família, favorecendo a compreensão de todos
os avanços do estudante...
●
Entrar com a intervenção pedagógica para o desenvolvimento das relações sociais e o estimulo à comunicação, oportunizando assim para as estudantes novas vivencias ambientais, sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais;
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●
Pesquisar a identificação das competências de comunicação e linguagem desenvolvidas pelo estudante, vislumbrando para isso as estratégias visuais de comunicação, no âmbito da educação escolar, que favoreçam seu uso
funcional no cotidiano escolar e demais ambientes sociais;
●
Interlocução com área clínica quando o estudante estiver submetido
a tratamento terapêutico e se fizer necessária à troca de informações sobre o
seu desenvolvimento;
●
Realizar a flexibilização mediante as diferenças de desenvolvimento
emocional, social e intelectual dos estudantes com transtorno do espectro autista, possibilitando experiências diversificadas no aprendizado e na vivencia
entre os pares;
●
Cotidianamente manter o acompanhamento das respostas do estudante frente ao fazer pedagógico da escola, para a aquisição de conhecimentos
e o desenvolvimento de competências, considerando a multiplicidade de dimensões que envolvem a alfabetização, a resolução das tarefas e as relações
interpessoais, ao longo da escolarização;
●
Buscar por aquisição de conhecimentos teórico-metodológicos da
área da Tecnologia Assistiva, voltada à Comunicação Alternativa/Aumentativa para esses estudantes em todas as modalidades de escolarização.
●
Ter o planejamento e a organização do atendimento educacional especializado considerando sempre as especificidades individuais de cada estudante que apresenta transtornos do espectro autista, pois um difere do outro,
elaborando um plano de atendimento individual (PDI) no qual se objetive a
eliminação de barreiras que dificultam ou impedem a interação social e a comunicação.
Dentre as atribuições gerais do Professor do Atendimento Educacional Especializado aparece a articulação e a pesquisa sobre as políticas educacionais que favoreçam as pessoas com deficiências, pois no Projeto Politico
Pedagógico deve constar os planos de trabalho que contemplem o grupo de
estudantes pessoas com deficiências atendidas pela escola.
Nessa pesquisa até esse momento buscou-se discriminar quem é o
professor do atendimento educacional especializado (AEE), tendo por base
dados que constituem sua função, formação, local de trabalho nos espaços
educacionais. E diante de tantos pontos não podia deixar de destacar a importância do papel desempenhado pelo professor, onde não cabe apenas a imagem do professor como aquele que ensina e do estudante como aquele que
aprende. Vygotsky (1995, p. 50) em seus estudos relata que:
Há uma relação de dependência entre o desenvolvimento do ser humano e
o aprendiz realizado num determinado grupo social e que a construção de
conhecimentos se dá pela inclusão do sujeito com o meio e com o objeto de
estudo, e nessa perspectiva o professor vai mediar essa relação e favorecer a
interação, pois o professor é uma ferramenta essencial para que haja o desenvolvimento dos potenciais que o estudante poderá desenvolver.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo se preocupou em pontuar dados do quanto é importante à
atuação do Professor do Atendimento Educacional Especializado nas escolas
públicas e/ou privadas (particulares) atuando junto a Equipe Gestora. Buscou-se ainda apresentar informações de relevância para que os leitores saibam
maiores informações de quem é o estudante com transtorno do espectro autista é o que é o transtorno, como o estudante com o transtorno do espectro
autista pode apender na escola, fez comentários sobre a norma técnica n.
24/2013 do atendimento a pessoa com TEA (Transtornos do Espectro Autista).
E finalizou com a importância do olhar diferenciado do Professor do
Atendimento Educacional Especializado com o foco na qualidade, equidade
e resiliência, conhecendo quem são os estudantes pessoas que adentram as
escolas assim apresentando um trabalho colaborativo nas escolas com todos.
Trazendo um dado relevante que é a ética profissional no seu local de trabalho
fazendo a diferença na vida de todas as pessoas com deficiências que chegam
às escolas de todo Brasil.
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DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE NOS CRIMES DE
HOMICÍDIO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
Luiz Antônio Santos
1 INTRODUÇÃO
A pesquisa teve o condão de mostrar a definição e diferenças entre
dolo eventual e culpa consciente no âmbito do Direito Penal, mais especificamente nos crimes de homicídio ocorridos em acidentes de trânsito.
Em regra, no Direito Penal, o crime é punido pelo que está expresso
na lei e materializado pelo elemento vontade. No entanto, a lei, expressamente, também dispõe sobre a culpa como um dos fatores que contribui para
a efetivação do resultado. Todo ato desencadeador de um resultado que está
previamente determinado no texto legal, deve ser configurado como crime,
sejam eles constituídos pela vontade ou por fatores que deveriam ser evitados
ou observados e que conduziram o resultado.
Assim, cabe apresentar a diferenciação do dolo eventual e da culpa
consciente, mais especificamente nos crimes de homicídio ocorridos em acidentes de trânsito, com base nas diferentes doutrinas do crime presentes nos
livros de Direito Penal, e, com isso, estabelecer uma análise mais concisa, sucinta e direcionada para prática dos tribunais. E com a visualização dos casos
in concreto é possível compreender com maior abrangência essa diferenciação.
A grande questão do objeto deste projeto foi a de analisar a diferença
da culpa consciente e ou dolo eventual em circunstância de crime de homicídio ocorrido em acidentes de trânsito com fundamento na legislação vigente
bem como na jurisprudência brasileira. Como se sabe, a lei é taxativa, no
entanto, abre brechas para vários entendimentos e indagações, que merecem
ser mencionadas. Os tribunais brasileiros e a doutrina têm se posicionado ativamente para melhor explicar a culpa e o dolo baseados nos casos in concreto.
Atualmente, pode-se observar um papel crescente dos tribunais no tocante ao julgamento de crimes de homicídio em acidentes de trânsito. O número de homicídios tem crescido de forma exorbitante no Brasil, o que demanda dos operadores de direito uma atuação eficaz e contundente ao combate dessas práticas reiteradas no trânsito.
Diante disso, infelizmente esse bem vem sofrendo com a incessante
atuação dos motoristas de veículos, que não obedecem às leis de trânsito e
tramitam de forma desordenada e obstinada pelas ruas, resultando-se em acidentes que, em muitos casos, são fatais.
O grande debate no mundo jurídico e, que não cessam as suas questões, é o elemento culpa e dolo no direito penal. Quais são os critérios que o
Juiz de Direito utiliza para melhor entender o caso concreto e aplicar a lei de
forma justa e equilibrada? Segundo o Princípio da Culpabilidade, não existe
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crime sem culpabilidade, ou seja, a pena só pode ser imposta a quem agir
com dolo ou culpa. Não se admite no âmbito a responsabilidade objetiva. No
Direito Penal, a responsabilidade é subjetiva, uma vez que há existência do
elemento vontade, ao contrário da responsabilidade objetiva.
Segundo o entendimento de Paulo José da Costa Junior:
Somente poderá ser censurado se o agente teve consciência da conduta que
praticou. A esta consciência da conduta é que se soma a consciência da ilicitude. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Os elementos de
desvalor do fato entram na antijuridicidade. Os elementos do juízo de desvalor do agente entram na culpabilidade.23

De acordo com o ilustre professor, aquele que pratica um ato ilícito
tem a consciência do desvalor que o ato proporciona perante a sociedade. Esse
desvalor é constituído e formalizado por meio do texto legal.
A escolha do tema se deu devido à importância da compreensão e
entendimento sobre o dolo eventual ou a culpa consciente no Direito Penal,
mais especificamente nos casos de crimes de homicídio ocorridos em acidentes de trânsito.
Diante do exposto, é relevante o posicionamento da doutrina com
base na aplicação efetiva dos tribunais, de forma a conduzir o entendimento
ao foco prático, que é extremamente importante ao profissional do direito.
A presente pesquisa teve o intuito de diferenciar a definição e o alcance do dolo e culpa no direito penal brasileiro e apresentar a sua aplicabilidade nos casos concretos, tendo como objetivos específicos:

Analisar as diversas teorias que são aplicadas nos casos de
culpa e dolo;

Dolo e Culpa: diferenciação e modalidades;

Caracterizar o fator Previsibilidade – culpa consciente que difere da culpa inconsciente;

Dolo eventual ou dolo consciente: homicídio em acidente de
trânsito;

Apresentar o posicionamento dos tribunais no caso concreto.
A metodologia utilizada foi a abordagem de teóricos e doutrinadores
de direito, que possibilitou maior embasamento e fundamentação ao objeto
analisado, sendo de suma importância à menção das leis brasileiras como: os
Códigos e a Constituição Federal de 1988, bem como, o posicionamento da
jurisprudência.
2 FATO TÍPICO
No Direito Penal o fato típico está relacionado com a vontade, ou
seja, o Dolo.
23

COSTA J. R., Paulo José da. Curso de direito penal: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 100.
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E a mesma ramificação do dispositivo ainda trata das "condições pessoais
do indiciado ou acusado", que, a nosso ver, dá margem – não que esta seja
a regra prática– para que os magistrados incorram no gravíssimo erro de embasar seus juízos em um "direito penal do autor e não "do fato" (típico, ilícito
e culpável). Uma inexorável inversão da teoria do delito ao inverter conceitos de culpabilidade para periculosidade, inadmissível ante a vigência da
Constituição Federal de 1988 já que ninguém deve sequer ser considerado
culpado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, quanto
menos ser taxado como perigoso, a partir da dedução de suas "condições
pessoais". Uma verdadeira perversão com estampa de "estereótipo" com culpabilidade presumida.24

Claus Roxin25 começa seu artigo sobre dolo e culpa como lei de categorias penais sistemáticas, dizendo que a distinção entre injusto e culpa é justamente considerada como um dos materiais mais importantes na perspectiva
de desenvolver nossa ciência sobre o direito à penalidade nos últimos cem
anos. Na verdade, para alcançar a finalidade turva formal de harmonia entre
o modelo causalista-naturalista que tudo que consta no alvo estava errado e
tudo culpa o subjetivo. Com a finalidade tanto sobre a criminalidade e ilegalidade e de culpa, foram esses aspectos objetivos de ambos os continentes tratados como subjetivos.
2.1 Antijuridicidade
A cominação legal é fundamental, além do que deve ser descrito pelo
legislador:
A responsabilidade penal se origina pela ação ou omissão de um fato típico
antijurídico com nexo de causalidade e um dano penal. Ao contrário da lei
civil, são considerados ilícitos penais (crimes e contravenções) somente
aqueles especificamente enumerados na lei: no Código Penal (CP), na Lei
de Contravenções Penais e alguns outros em leis esparsas. Há, então, absoluta necessidade de que o ato cometido esteja descrito com precisão na
lei18 para que o agente possa ser responsabilizado criminalmente e penalizado conforme prescreve o artigo 5o, inciso XXXIX da CF e o artigo 1o do
CP que têm a mesma redação: Não há crime sem lei anterior que o defina.
Não há pena sem prévia cominação legal. Diz o artigo 18 do CP quais são,
genericamente, os tipos de crimes possíveis: Diz-se o crime: I- doloso quando
o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II- culposo,
quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou
imperícia. No crime doloso, a vontade do agente é de produzir o resultado
danoso ou, ao menos, assumiu ele o risco dessa possibilidade ocorrer (dolo
eventual). Já no crime culposo, a vontade do agente não era de causar dano,

24

BARBOSA e SILVA, Adrian. Aportes (críticos) para um estudo preliminar da lei Nº
12.403/11: As (in) felizes mudanças no CPP à luz da constituição. Estudios constitucionales, Santiago, v. 9, n. 2, 2011, p.1.
Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002011000200017&lng=es&nrm=iso>.
Acesso
em: 16 ago. 2012.
25
ROXIN apud HORMAZABAL MALAREE, 2005.
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mas isso veio a ocorrer em razão de imprudência, negligência ou imperícia. 26

2.2 Culpabilidade
Este princípio diz que não há crime sem culpa, esta é a estrutura da
teoria finalista que atualmente é adotada no Brasil, pois a responsabilidade
penal é subjetiva, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do
conceito de crime, sinônimo de reprovação pessoal do agente, que praticou
um fato típico. Então não pode existir um crime sem que haja a responsabilidade de alguém que tenha praticado o fato típico e ilícito. A culpa em sentido
estrito é igual a falta de cuidado ou cautela, o agente age com esta culpa tendo
responsabilidade pelo prejuízo causado, e assim, responde pelo crime na modalidade culposa, havendo previsão na lei.
O termo "culpa” também se refere em conduzir um indivíduo a um
resultado injusto pessoal, que é um pré-requisito para a exigência de responsabilidade por esse ato. Então, como mostrado, a coerência com o modelo
proposto se despede sem objeto da culpa. Cada um e cada uma das garantias
que foram derivadas da culpa, com esse modelo, deslocam-se para outras áreas
do direito penal e tornam-se alheios às questões de culpa. No entanto, a discussão sobre a existência de mais culpa na definição de crime está intimamente ligada à teoria retributiva da pena.
Nessa visão, a frase, “seus objetivos e funções”, mostraram que a
culpa é um elemento essencial e resultou em lei penal de uma perspectiva histórica chamada, por Schünemann, de “Direito Penal de Retribuição de
Culpa”, no qual, a função do castigo é a recompensa de culpa apenas, que o
autor do crime tomou sobre si para realizar o delito e restabelecer a justiça.
Em qualquer caso, tal remuneração está proporcionalmente implícita na frase
em si, para refletir o grau de culpa. Assim, a "culpa e sofrimento 27" binomial
constituiria o Direito Penal "Retribuição de Culpa” 28 em uma unidade indissolúvel.
O princípio do Direito Penal, chamado regra da dupla penalização,
reza que nenhuma pessoa deverá ser punida mais de uma vez pelo mesmo

26

UDELSMANN, ARTUR. Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos médicos. Revista da Associação Médica Brasileira, v.48 n.2 São Paulo abr./jun. 2002. versão impressa ISSN 0104-4230.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010442302002000200039&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 16 ago. 2014.
27
HORMAZABAL MALAREE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia, v. 18, n. 2, dic. 2005.
Disponível em:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071809502005000200008&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 28 ago. 2014.
28
HORMAZABAL MALAREE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia, v. 18, n. 2, dic. 2005.
Disponível em:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071809502005000200008&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 28 ago. 2014. doi: 10.4067/S071809502005000200008.
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crime, pois uma pessoa quando acusada de um crime, depois de julgada e absolvida, não poderá ser cobrada novamente pelo mesmo assunto, porque no
Direito Penal brasileiro não se admite revisão criminal em prol da sociedade.
A exceção é em caso de erro no Tribunal do Júri, quando se tem uma anulação
do primeiro julgamento.
3 DOLO E CULPA: CONCEITO, TEORIAS, ELEMENTOS E ESPÉCIES
Após uma breve explanação da importância que nossa Constituição
dá ao bem chamado “vida” e do fator culpabilidade, para que configure objeto
de sanção pela lei penal, é preciso analisar o conceito e definição de dolo e da
culpa no Direito Penal.
Primeiramente, é relevante a abordagem inicial do texto legal para
possibilitar maior compreensão e visualização ao tema central desenvolvido,
ao longo deste trabalho acadêmico. Conforme disposição do art. 18 do Código
Penal:
Art. 18 - Diz-se o crime: Crime doloso. I – dolos; quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; Crime culposo.; II - culposo,
quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou
imperícia. Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode
ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

De acordo com o dispositivo legal, dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta ou a aceitação do risco de produzir o resultado
criminoso. A culpa é a falta de observação do dever de cuidado, imposto
pela lei penal. Nem todo o crime é punido a título de culpa. A regra é a punição por dolo. A lei é taxativa ao dispor expressamente a punição pela prática dolosa, no entanto, estabelece abertura para que haja outro tipo de prática,
desde que esteja previamente em lei.
Segundo o entendimento do Prof. Damásio de Jesus, a teoria adotada pelo
ordenamento pátrio é a teoria da vontade:
Significa que “Dolo” não é simples representação do resultado, o que constitui um simples acontecimento psicológico. Exige representação e vontade,
sendo que esta pressupõe aquela, pois o querer não se movimenta sem a representação do que se deseja [...] O Código Penal brasileiro adotou a teoria
da vontade, pois o art. 18, I determina: Diz-se o crime doloso, quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Assim não basta a
representação do resultado, exigindo-se vontade de realizar a conduta e de
produzir o resultado (ou assumir o risco de produzi-lo).

Conforme o entendimento supracitado, não basta o resultado, mas o
elemento vontade de reproduzi-lo. A vontade se exterioriza por meio da representação, que é uma espécie de “previsibilidade do resultado”. Logo, a teoria da vontade seria a mais adotada pelo Código Penal, e, portanto, mais
compreensível quanto à existência de punição ou não, isto é, para Fernando
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Capez: O dolo é o “assentimento do resultado 29”, que ocorre, sem, contudo,
desejá-lo. Denomina-se teoria da representação, porque basta ao agente representar, ou seja, prevê o resultado para a conduta ser qualificada como dolosa 30.
Esses são os elementos que caracterizam o dolo e de extrema importância para que o operador do direito possa estabelecer o vínculo entre a ação
e o resultado. O elemento subjetivo vontade é o impulso consciente e conhecedor do alcance do fato que ocasiona e demanda a produção concreta do
resultado, a doutrina o chama de elemento subjetivo, uma vez que parte do
ser humano e é condição essencial para a feitura do resultado.
3.1 Definição de Dolo
Após uma sucinta apresentação sobre a concepção de dolo e culpa, é
importante analisar duas importantes classificações dentro do dolo e da culpa:
dolo eventual e culpa consciente.
Não é necessário que essa previsão “causalidade” seja detalhada,
basta apenas que o agente entenda que o resultado seja possível ou provável.
Há um elemento distintivo, onde o agente, sabendo da sua capacidade para o
imperdível, conta com o acaso como única garantia contra a materialização
do dano, ficando insensível ao possível resultado que se apresentou à sua consciência.
Segundo Guilherme de Souza Nucci, o conceito de dolo eventual:
A vontade do agente dirimida a um resultado determinado, porém vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido, unido ao primeiro. Por isso, a lei utiliza o termo 'assumir o risco de produzi-lo'. Nesse caso, de situação mais complexa, o agente
não quer o segundo resultado diretamente, embora sinta que ele possa se
materializar juntamente com aquilo que pretende o que lhe é indiferente.31

O agente tem uma previsão ou a possibilidade de causar aquele resultado, mas a vontade de agir se sobrepõe, portanto, acaba assumindo o risco.
Dessa forma, ele tem duas opções, desistir da conduta ou realizá-la assumindo
o risco. Então, ao realizar a conduta, ele se mostra indiferente, não estando
nem ai para o que vai acontecer, mesmo se com sua conduta possa lesionar
um bem jurídico, e levar até a morte, o agente não se preocupa com este fato,
pois é exatamente o resultado que ele quer atingir.
3.2 Teorias a Respeito do Dolo
Dentro da teoria do dolo, existem duas concepções de dolo adotadas
pelo Código Penal: A Teoria da Vontade e a Teoria do Assentimento.
29

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal. 21. ed. Parte especial. São Paulo: Saraiva,
1998. vol. 2.
30
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 283.
31
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral e especial. 4. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 197.
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3.2.1. Teoria da Vontade
A Teoria da Vontade é quando o agente tem vontade de produzir o
resultado, este é o chamado dolo direto; já na Teoria do Assentimento, o
agente não tem a vontade de produzir o resultado, mas aceita o risco de produzi-lo, estamos aqui justamente falando de dolo eventual. Essas duas concepções de dolo serão entendidas oportunamente. Para o mesmo professor, os
elementos do dolo, segundo o doutrinador Damásio, são os seguintes:
a) consciência da conduta e do resultado: o objetivo que o sujeito deseja alcançar;
b) consciência da relação causal objetivo entre a conduta e o resultado: os meios que emprega para isso (material); c) vontade de realizar a conduta e produzir o resultado: as consequências secundárias que estão necessariamente vinculadas com o emprego dos meios.
Tomar consciência de um fato determinado pode ser estabelecido
quando uma pessoa tem conhecimento de uma alta probabilidade de sua existência, e de forma consciente e intencionalmente evitou confirmar esse fato.
Segundo a teoria da vontade a pessoa tem a vontade livre de produzir o resultado, bem como tem a consciência de querer este resultado, ou seja, o agente
quer chegar ao resultado pela pratica da infração penal, não importando se
sua conduta está prevista no tipo penal incriminador.
3.2.2 Teoria da Representação
Nessa teoria, o agente tem a previsão do resultado, mas mesmo tendo
esta previsão, ele decide ir até o fim com sua conduta.
Dolo é a vontade de realizar a conduta, prevendo a possibilidade de o resultado ocorrer, sem, contudo, desejá-lo. Denomina-se teoria da representação,
porque basta ao agente representar (prever) a possibilidade do resultado para
a conduta ser qualificada como dolosa.32

3.2.3 Teoria do Assentimento
Dolo é o assentimento do resultado, isto é, a previsão do resultado com a
aceitação dos riscos de produzi-lo. Não basta, portanto, representar; é preciso aceitar como indiferente a produção do resultado.33 O agente não está
nem ai, ele pratica seu intento sem se preocupar se vai ou não ocorrer um
resultado desastroso com sua conduta, mesmo sabendo de antemão, ou prevendo, não se importa.

32

VALENTIM, Vitor Antonio Caser. Dolo eventual e culpa consciente em acidentes de trânsito
decorrentes de embriaguez e excesso de velocidade. Vitor Antonio Caser Valentim - Nova Venécia: UNIVEN / Faculdade Capixaba de Nova Venécia, 2010
33
VALENTIM, Vitor Antonio Caser. Dolo eventual e culpa consciente em acidentes de trânsito
decorrentes de embriaguez e excesso de velocidade. Vitor Antonio Caser Valentim - Nova Venécia: UNIVEN / Faculdade Capixaba de Nova Venécia, 2010
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3.3 Elementos que caracterizam o Dolo
“Dolo é a vontade e a consciência de realizar os elementos constantes
do tipo legal. Mais amplamente é a vontade manifestada pela pessoa humana
de realizar a conduta.”34
No entanto, apesar do que parecia anunciar o início de seu artigo,
Roxin não retira todas as consequências de sua declaração forte, como mostra
afirmativamente que independente de esses esclarecimentos conceituais, crítica, problema real, problema básico do criminoso-jurídico-dogmático, ainda
o que é realmente baseado no lado material do opróbrio da culpa, é por isso
que caracterizam como "culpado" ou "não culpado" de um comportamento
ilegal, sujeito a certas condições positivas e negativas.
Como visto o autor, distanciando-se do que parece anunciar o começo, ainda vê mais a culpa como um atributo da ação, como o terceiro elemento do redutor de ação, portanto, como um elemento da infração, o que,
em nossa opinião, foi criada com a determinação do justo. No injusto, foi capturada objetiva e subjetivamente a sua participação no crime, no entanto, leva
um tempo para a reação punitiva, um tempo quando a análise refere-se à pessoa, que é, sem dúvida, o errado, sendo tanto o autor ou participante em sentido estrito.
O julgamento de reprovação nessa teoria é dirigido ao autor, que foi
criado para determinar o justo, alegado não se ter abstido de fazer as circunstâncias injustas que poderiam ter. Claramente injusto e culpa são categorias
distintas, que estão ligadas apenas com o julgamento do autor do opróbrio
injusto.
A teoria normativa da culpa dá a resposta que está prevista para ocorrer na culpa, para alguns, não de todo satisfatória, mas dá a sua resposta à
pergunta do que é para punir o agressor. Para essa questão, a teoria normativa
da culpabilidade responde que o agente vai ser punido, por ter sido capaz de
evitar fazer o mal, abusar da sua liberdade, ou porque escolheu cometê-lo.
3.4 Dolo Eventual
O Artigo 18 inciso I do Código Penal diz que: “doloso, quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.”
De acordo com Mirabete, o dolo eventual é tratado na segunda parte
do inciso I do artigo 18 do Código Penal que afirma: ‟que nesta hipótese, a
vontade do agente não está dirigida para obtenção do resultado; o que ele quer
é algo diverso, mas, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim
mesmo o risco de causá-lo”. 35
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CONCEIÇÃO, Arnaldo Alves da. Distinção de dolo eventual e culpa consciente. 2007.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral. 25. ed. São Paulo: Atlas,
2009. p. 137-139.
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O dolo eventual ou indireto é constituído quando o agente não quer
ou tem a intenção de obter o resultado, porém, da forma que age, assume o
risco de produzi-lo. Em outras palavras, o agente prevê que o resultado pode
acontecer, entretanto, de uma forma leviana e inconsequente, assume a produção do resultado. O elemento vontade não está configurado como está fortemente presente no dolo direto. Nesse caso, trata-se de representação, o
agente ao assumir a produção do resultado está representando (previsão).
No dolo eventual, o agente sabe que o resultado lesivo pode vir a ocorrer,
mas age com indiferença, aceitando-o e assumindo o risco de sua produção.
Note-se que para que subsista o dolo eventual é essencial que o agente anteveja a possibilidade do evento danoso (previsibilidade do resultado) e que,
ainda assim, demonstre-se indiferente à sua possível produção, como já foi
explicado na teoria do assentimento (teorias do dolo).36

Na verdade o agente ao ser indiferente prevendo que um resultado
ruim possa acontecer, ele demonstra um desrespeito pelo ser humano, pois ao
invés de parar o que está fazendo continua até conseguir atingir o seu interesse
maior, sem se importar com isso se vai matar alguém com seu comportamento
delinquente.
3.5 Culpa
Tanto a culpa quanto a natural retribuição correlaciona abuso criminal e, baseia-se no fato de o indivíduo cometer um crime por sua livre escolha,
ou seja, por sua “vontade”, pois a capacidade de autodeterminação é inerente
à natureza humana. É evidente que adere a essa posição Urruela Mora, observando que a culpa é baseada na "capacidade humana de cada indivíduo para
a autodeterminação quanto ao significado", a abordagem, ao ver de Hormazabal (2005), não pode superar a crítica forte e definitiva da impossibilidade
de provar o livre arbítrio e, portanto, culpa é, em última instância, o Direito
Penal em si, ou pelo menos a remuneração do Direito Penal de culpabilidade.
3.5.1 Definição
A culpabilidade é o juízo de reprovação realizada pela conduta típica
e ilegal, que o agente veio a praticar de maneira voluntária, e não pode ser
alcançada facilmente à conclusão abolida da exclusão do Direito Penal. Para
nosso conhecimento, a teoria do crime precisa de uma categoria que se refere
ao indivíduo que constitui uma barreira contra as penalidades de aplicação
garantística sem culpabilidade.
Na análise do fato concreto, a intervenção do autor não pode ser reduzida para suas ligações pessoais com o fato de, mesmo que apenas para sua
prestação de contas ou sua consciência do injusto ou a aplicabilidade específica, se ele estava agindo sobre outro comportamento.
É necessário analisar o fato em si, para se chegar ao grau de reprovabilidade, pois existe a subjetividade do agente, e isso é difícil de ser definido,
36

ALMEIDA, Alexandre Monteiro de. O dolo eventual nos crimes de trânsito. 2005, p.2.
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assim, a medida de sua culpabilidade poderá ser vista através de perícias técnicas, mas isso também não é definitivo, então o crime num todo é analisado
para saber se houve ou não abusos na pratica da infração penal, se o agente
poderia evitar ou não o crime.
Isto é, a nosso ver, o sentido de culpa no estado atual da teoria do
crime. Em outras palavras, a imposição de uma sentença exige não apenas a
constatação de concorrência desleal, mas também uma referência à pessoa específica para explicar por que ela tem que impor uma pena.
Trata-se de introduzir a teoria do crime em um momento de reflexão
e decisão sobre o autor e suas circunstâncias, de modo que o juiz pode decidir,
em certa medida, não só na quantidade da pena, mas também sobre a necessidade de condenação do criminoso.
3.5.2 Elementos
De acordo com Marques37, os elementos da culpa são a conduta inicial voluntária; o resultado lesivo de que a lei faz depender a existência do
crime; o nexo causal entre a conduta e o resultado; e a previsibilidade do
evento lesivo, excepcionalmente a previsão e involuntariedade na produção
do resultado.
3.5.2.1. Conduta Inicial Voluntária
De acordo com Damásio38 (1998) inicialmente a conduta espontânea,
no que se refere, por exemplo, ao ato de dirigir um veículo, quando não se
observa com cuidado necessário as regras de trânsito; mas havia a previsibilidade (era previsível a ocorrência de um possível atropelamento); a ausência
de previsão do resultado do que se depreende um homicídio doloso. Em outras
palavras, a conduta inicial voluntária é quando tem início o fato e não se refere
o resultado de forma imediata.
3.5.2.2. A inobservância do dever objetivo de cuidado
Conforme ensina Galvão39 (2007, p. 184), versa pela manifestação exterior da culpa, que pode ser advindo da Imprudência, ou da negligência e, até
mesmo de imperícia do agente, evidenciando assim a aparência objetiva de
algum procedimento proibido ao ordenamento jurídico.
Em si mesma, a não observância do dever de cuidado não representa
uma conduta típica em si, porque é necessário outro elemento do tipo culposo:
que se trata do resultado. Então, só haverá ilícito penal culposo se da ação
contrária ao cuidado resultar lesão a um bem jurídico.
37

MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal, 1956, vol. II, 202 p.
JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal. 21. ed. Parte especial. São Paulo: Saraiva,
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3.5.2.6. Previsibilidade do resultado
De acordo com GALVAO40, a previsibilidade de ocorrência do resultado, é
apresentada como um critério regulador do juízo de reprovabilidade acerca da
conduta do partícipe.
3.5.2.7 Tipicidade
Ainda na esteira dos ensinamentos de Galvão, o fato típico quer dizer
que só o que é contrário à conduta de acordo com a norma proibitiva, que é
subentendido ao tipo penal.
3.5.2.8 Culpa Consciente
Mirabete ensina:
A culpa consciente ocorre quando o agente prevê o resultado, mas espera,
sinceramente, que não ocorrerá. Há no agente a representação da possibilidade do resultado, mas ele a afasta por entender que o evitará que sua habilidade impedirá o evento lesivo que está dentro de sua previsão.41

Na culpa consciente aquele que comete a infração penal é capaz de
prever o resultado, mas mesmo antevendo, pensa em seu íntimo que sua ação
só o levará ao resultado pretendido, ou seja, ele acredita piamente na sua habilidade e perspicácia, ocorrendo o resultado danoso somente quando há erro
na execução ou no cálculo da ação, e por não acreditar que este erro possa
acontecer o agente segue em frente com sua ação, que determina o resultado
danoso.
A culpa consciente é muito parecida com o dolo eventual, entretanto,
não se confunde com este, pois no dolo eventual o agente tem a previsão do
resultado, e não se importa por sua ocorrência, ou seja, não está nem aí, e na
culpa consciente o agente prevê o resultado também, mas em seu íntimo acredita mais em sua habilidade, enquanto que no dolo eventual há um desrespeito
a um bem jurídico, pois o agente, “paga pra ver”, na culpa consciente o resultado danoso pode até acontecer, mas o agente confia que este mal não ocorrerá, no dolo eventual o agente responde pelo crime doloso, na culpa consciente o agente responde pelo crime culposo.
4 DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE NOS CRIMES DE HOMICÍDIO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
O Direito Penal tem um papel ético de agir como uma barragem, para
reduzir a potência dos danos punitivos em relação à dialética com o Estado de
Direito, ou seja, é uma espécie de proteção contra os abusos do Estado em
relação a aplicação da pena, por isso traz em seu texto normativo certos prin-
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cípios que devem ser observados pelo magistrado na dosimetria da pena, respeitando assim, a dignidade da pessoa humana. É interessante destacar que
não tem uma regra pura do direito, vale citar que o Direito Penal para conter
a repressão penal promove o “Estado de Direito” 42.
Em geral nos acidentes de trânsito, deve ser observada a subjetividade
do agente, as circunstâncias em que ocorreu o acidente, em os acidentes de
trânsito são tratados como crime culposo, se foi por imprudência, negligencia
ou imperícia, ou se a vítima que deu causa, não haverá culpa, mas se o motorista estiver sobre efeito de álcool, ou qualquer substância tóxica, mesmo
sendo crime culposo poderá o agente ter a sua pena aumentada, e dependendo
da situação, convertido em dolo eventual. Este fato vai depender da perícia
técnica, e do convencimento do juiz.
No caso de “racha”, a justiça tem considerado como dolo eventual,
pois as pessoas envolvidas sabem que estão praticando uma ação perigosa que
poderá levar a um acidente fatal, e mesmo assim, estas pessoas continuam a
prática delitiva, assumem assim o risco do resultado.
4.1. Distinção
4.2. Dolo Eventual ou Culpa Consciente?
A teoria do crime é um sistema de “filtro de redução de criminalização secundária se seletiva”43, uma vez que é direcionada a fatos brutos e de
trabalho rude áspero na detecção de crimes que é mais fácil, e as pessoas com
menos capacidade de acessar o poder político e econômico ou comunicação
de massa.
No dolo eventual, o agente quer o evento, mesmo que este não seja o objetivo principal de sua conduta, mas o é secundariamente querido, porque consentido. (...) No dolo eventual o resultado é previsto pelo agente não como
fim, mas como objetivo secundário, que pode resultar da ação criminal e,
inobstante isso, não deixa de realizar a ação. (...) O dolo não é eventual;
eventual é o resultado, na sua ocorrência; isto porque o agente ao prever e
admitir o resultado, implicitamente o quis. Note-se que os entendimentos
descritos apresentam uma pequena, mas importante diferença. Enquanto a
doutrina majoritária defende que existirá dolo eventual quando o agente se
mostrar indiferente à produção do resultado, a interpretação defendida por
Sznick sustenta que, mais que mera indiferença, o resultado produzido também será desejado pelo agente, praticamente equiparando-o ao dolo direto.44

42
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Em outras palavras, o dolo eventual distancia-se da culpa consciente,
na medida em que o primeiro quer o resultado de sua ação criminosa e não se
importa, e, no segundo exemplo, o agente não acredita que alguma coisa possa
dar errado, ele crê em sua astúcia ou habilidade.
5 POSIÇÃO DOUTRINÁRIA
De acordo com Dias, “não há como se aferir em existência de embriaguez pela constatação de índices numéricos de alcoolemia. Por motivos óbvios, não há, portanto que se falar em dolo eventual.” 45
Algumas decisões judiciais identificam o dolo eventual em situações em que
não existe o aspecto volitivo de aceitação do dano. Estas decisões tentam
amparar-se nas teorias da representação ou da probabilidade, que não foram
recepcionadas no nosso Código Penal. O professor Bitencourt narra de
forma extremamente didática as diferenças entre as teorias da probabilidade
e da vontade: Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo ou não a sua produção. No entanto, se
a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente. Para a segunda é insuficiente que o agente represente
o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que a probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade de agir.
Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na
distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo, é
mais bem delimitado pela teoria do consentimento.46

Ainda na pesquisa de Dias, ocorre um aumento na pena do agente
nos casos em que o infrator está sobre efeito do álcool, ou seja, que o agente
esteja embriagado é o que se chama de “embriaguês ao volante”47, mas nunca
uma comparação de um motorista imprudente em relação a um homicida frio.
Entre aqueles que realizam conduta criminosa, durante a vigência de
uma lei penal mais severa e, que atuam ainda em vigor a uma nova lei mais
benigna, existe uma diferença fundamental: a primeira, viola à regra principal,
enquanto a segunda não, pois viola uma regra primária, mas aqueles que fazem em um momento em que a regra estabelece um tratamento secundário
jurídico-penal, que seja mais duro do que a regra anterior, deve ser analisado
a parte.
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DIAS, Ádamo Brasil. Embriaguez e homicídio no trânsito: dolo eventual ou culpa consciente?. Jus
Navigandi,
Teresina, ano
13, n.
1981, 3 dez. 2008 .
Disponível
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Portanto, um estrito princípio da igualdade pode levar à negação da
aplicação retroativa da lei penal mais favorável, tendo-se tornado um sistema
de retroatividade absoluta de qualquer lei penal.
Por outro lado, o argumento de Perez Royo 48, assume que a regra
geral, é a aplicação pelos tribunais da lei em vigor, no momento da sentença,
ou retroativo a menos que isso levaria a um resultado desfavorável para o réu,
é difícil de aplicar.
6 POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS
De acordo com a posição dos Tribunais no Brasil, e a doutrina, em
especial, à matéria penal, o acidente de trânsito que ocasiona a morte da vítima, pode ser entendido como dolo eventual, ou seja, se o condutor estiver
embriagado.
6.1 Configurando Dolo Eventual
Observe-se um exemplo prático do entendimento do Tribunal:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO Recurso em sentido estrito n° 0000974-08.2010.8.26.0642
Recorrente: Antônio Caetano de Novaes Júnior Recorrida: Justiça Pública
Voto n° 1352- Denúncia - Descrição de fato típico em todas as suas circunstâncias - Possibilidade de conhecimento da acusação - Ampla defesa assegurada – Preliminar rejeitada. Decisão de pronúncia - Magistrado que expõe
as razões que levaram ao reconhecimento do delito doloso, na modalidade
dolo eventual - Nulidade -Inocorrência - Preliminar rejeitada. Recurso em
sentido estrito - Réu pronunciado por homicídio qualificado consumado Dolo eventual - Acidente de trânsito - Agente que assumiu a direção de veículo automotor depois de ingerir bebida alcoólica e deu causa à colisão causando a morte das vítimas - Ausência de prova do dolo eventual, ou seja,
que tenha deliberadamente ingerido bebida alcoólica e assumido o risco de
causar a morte - Desclassificação operada - Exegese do art. 419, do Código
de Processo Penal - Recurso provido.

Conforme o acordão supracitado trata-se de um acidente de trânsito
provocado pelo estado de embriaguez do motorista de veículo, o que culminou com a morte da vítima. O réu foi pronunciado por Crime de Homicídio
na modalidade de dolo eventual ou indireto.
No entanto, por falta de provas que delibere sobre o risco assumido
pelo réu, diante do resultado, os magistrados entenderam que não caberia ao
réu ser julgado por dolo eventual, por falta de materialidade de provas.
Voto nº 20.019- Recurso em Sentido Estrito nº 000572878.2007.8.26.0001 São Paulo 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
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ROYO, Javier Pérez. Processo Judicial. El tribunal Supremo cuadruplica las penas a los principales responsables de la colza. Disponível em: <http://elpais.com/diario/1992/04/29/sociedad/704498405_850215.html>. Acesso em 21 out. 2014
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio simples - Pronúncia Impossível desclassificação para crime culposo Dolo eventual não se mostra
totalmente improcedente - Necessidade de se submeter o recorrente ao juízo
natural do Júri Recurso não provido.49

6.2 Decisões Configurando a Culpa Consciente
Penal. Delito De Trânsito. Homicídio Culposo. Invasão Da Contramão. Imprudência. Inobservância Do Dever De Cuidado Objetivo. Previsibidade Da
Conduta. Culpa Comprovada. Condenação Mantida. 1. Inviável A Absolvição Quando O Laudo Pericial, Corroborado Pela Prova Testemunhal,
Atesta Que O Veículo Conduzido Pelo Apelante Invadiu A Contramão De
Direção, Vindo A Colidir Com O Veículo Da Vítima, A Qual Trafegava
Regularmente Em Sentido Contrário, Causando-Lhe O Óbito. 2. No Caso,
Restou Evidente A Culpa Do Réu, Ante A Manifesta Imprudência E Inobservância Do Dever De Cuidado Objetivo, Exigível De Todo Condutor De
Veículo.” 3. Recurso Conhecido E Desprovido50.

Nesse caso, trata-se de acordão proferido em face da interposição de
Recurso em Sentido Estrito – RESE – em que o réu pede a desclassificação de
crime na prática dolosa – DOLO EVENTUAL para a modalidade CULPOSA. No mesmo contexto, o acordão dispõe:
Verifica-se, na hipótese dos autos, a impossibilidade da desclassificação do
delito para crime culposo, uma vez que nesta fase do processo, não se mostra
totalmente improcedente o dolo eventual, posto que, para o pronto afastamento do dolo eventual de matar e consequente desclassificação para crime
de homicídio culposo, a prova haveria de ser insuscetível de dúvida acerca
da não aceitação, pelo acusado, do risco de morte da vítima naquelas condições. Não sendo este o caso dos autos e, por isso, melhor mesmo é que o
Conselho de Sentença, juiz natural da causa, aprecie os fatos e emita a decisão mais justa.

Diante do disposto acima, os magistrados entendem que, mesmo que
não houvesse o elemento vontade para a feitura da prática delituosa, o réu
responde pelo risco assumido.
CONCLUSÃO
Percebemos que no dolo eventual, o sujeito tem a pré/visão concreta
e consentimento com a eventual produção do resultado. O agente assume o
risco de produzi-lo, sendo indiferente com o resultado. Na culpa consciente,
49
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T5 - QUINTA TURMA Publicação. DJ 24/05/2004 p. 296. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7325665/habeas-corpus-hc-20019-sp-2001-0197298-9-stj. Acesso
em: 15 set. 2014.
50
JUSBRASIL. TJDF - APR: APR 35453320108070010 DF 0003545-33.2010.807.0010. Processo: APR 35453320108070010 DF 0003545-33.2010.807.0010. Relator(a): JESUINO RISSATO Julgamento: 26/04/2012. Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal. Publicação: 04/05/2012,
DJ-e p.358.
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o sujeito tem a pré/visão concreta, porém repudia não aceita o resultado, mas
age confiando em si mesmo e acreditando na sua habilidade.
O fator preponderante para diferenciar o dolo eventual ou culpa consciente nos crimes de homicídio em acidentes de transito, só poderão ser esclarecidos em casos concretos, pois somente aquele que provocou o acidente é
quem sabia, de fato, em que estava pensando antes do resultado, então, na
prática, o elemento subjetivo não será arrancado da mente dessa pessoa, mas
sim, das circunstâncias, por intermédio de argumentação, da perícia técnica e
fática.
Observamos que mesmo em casos concretos, os magistrados encontram-se enormes dificuldades em definir corretamente a situação, pois tratando-se da subjetividade do agente, não há provas definitivas de que o autor
tenha ocasionado um resultado intencional, destarte, não se pode exigir outra
decisão senão no sentido de se reconhecer uma conduta culposa.
Então, optar pela culpa consciente é tecnicamente a interpretação
mais adequada, isto é, se o agente atingiu esta consciência, antes do resultado,
conforme o Código de Trânsito.
O Poder Judiciário, em razão das decisões da política criminal, ao dar
uma resposta à sociedade, acaba punindo esse tipo de delito, com grandes repercussões, de maneira mais severa, elevando o delito culposo para o âmbito
do dolo.
Observamos que justamente nos principais tribunais do Brasil, e em
suas decisões, isso tem sido demonstrado claramente, no sentido de afirmar a
impossibilidade de afastamento geral do dolo eventual, ainda que em prejuízo
da técnica e da perfeita interpretação da lei penal, mas o maior objetivo desse
rigor, na aplicação das penas, não tem sido alcançado, pois é fato que a culpa
e dolo interferem decididamente nas sentenças dos réus.
Finalmente, concluímos que não há um afastamento por parte dos
operadores de direito de que uma vez assumido o risco, sabendo o réu que
poderia evitar, ele deva responder por crime doloso na forma de dolo eventual.
São inevitáveis os trocadilhos por parte da imprensa, sociedade e até mesmo
dos tribunais, no sentido de ser ou não ser dolo eventual ou culpa consciente
em acidentes de trânsito. É notório que se trata de algo complexo e difícil de
ser elucidado, e que mesmo em casos concretos, depois de todas as circunstâncias analisadas, ainda assim, não se saberá ao certo e de maneira definitiva
o que realmente houve: se dolo eventual ou se culpa consciente, ou seja, haverá ainda muitas interpretações equivocadas e muitos problemas para nossos
tribunais.
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OS ALVOS E AS CONTRADIÇÕES DA PÓS-MODERNIDADE

Ednael Morais Oliveira
A pós-modernidade anuncia um novo tempo, tempo este marcado
por novos fundamentos e valores diversos do momento histórico anterior,
única condição para que ela atribua a si mesma o prefixo pós-. Pós- é algo que
está na frente, é algo que sucede. Sendo pós-, a pós-modernidade está além,
supera, ao mesmo tempo que realiza, os fundamentos do tempo anterior.
Bem, é isto o que temos sobre a pós-modernidade por ela mesma. Examinar
se procede ou não exige que nos detenhamos em seus alvos, coisa que faremos
depois de marcar conceitualmente o sentimento da modernidade e da pós-modernidade; assim fazendo saberemos melhor o porquê do ataque aos fundamentos modernos.
Antes de tudo se faz necessário que nos perguntemos o que é o moderno. Ele é o nosso tempo ainda ou já passou? LE GOFF (1994) historiciza
a idéia de modernidade marcando para ela um território simbólico, cultural,
uma vivência, uma experiência e não necessariamente um fato. Ora, admitimos a inconveniência de se historicizar os sentimentos; não irritemos por demais os pós-modernos, que já acham bastante presunção os historiadores quererem historicizar o tempo humano e acharem que podem emitir um discurso
realístico sobre o passado. Mas o próprio Le Goff, ao apontar para a idéia de
modernidade como um sentimento, não quer historicizá-la em verdade, mas
historicizar apenas como o nome, a idéia, aparece nos registros escritos com
os quais os historiadores usam para basearem seu discurso sobre o passado,
entre outras fontes. Para Le Goff a modernidade é um sentimento de ruptura
com o passado.
Sendo um sentimento de ruptura com o passado, a modernidade pertence ou mesmo pode pertencer a todas as épocas humanas, pois não será difícil encontrar nas histórias sobre as sociedades humanas momentos nos quais
os seus contemporâneos se acharam como donos do presente e se apresentavam como a novidade, como a nova era, o novo começo. Assim, os caldeus,
quando retomaram a cidade de Babilônia na antiga Mesopotâmia das mãos
dos assírios podiam anunciar aos cidadãos babilônios que era chegado uma
nova era, diferente da que passou. A mesma coisa poderia ter dito os persas
quando derrotaram os caldeus para os mesmos cidadãos da Babilônia. O
mesmo vale para os persas quando viram a amizade e a generosidade de Alexandre. Nesse sentido, não teria muita diferença colocarmos ao lado desse
exemplo a revolução burguesa de 1789, ou os motivos do passeio de Napoleão
pela Europa, ou como foi apresentado os motivos para a reforma de Paris no
século XIX ou ainda o sentimento confuso e desconcertante de boa parte de
terráqueos quando o cogumelo se fez sobre Hiroxima; todos estes fatos (fatos,
245

Dialogos IV

uma coisa contestada pelos pós-modernos, querendo no lugar colocar apenas
a versão de acontecimentos humanos, dada a impossibilidade de se chegar a
um acordo, segundo eles, sobre o sentido e o significado do que aconteceu por
todas as pessoas que foram testemunhas de qualquer fato em questão) tem em
comum um divórcio com o seu passado imediato, se relacionando com ele
com o sentimento de que o presente é diferente, novo. De certa forma, se a
pós-modernidade é um rompimento com o antigo e comungação com o novo,
ela de nada difere da modernidade. Toda e qualquer modernidade se distinguiu do tempo anterior a ela. Mas não nos percamos nesses emaranhados conceituais.
O termo modernus significa, em sua acepção latina, recentemente.
Santo Agostinho o usa para se opor aos pagãos. Por sua vez, quando a cultura
pagã é revalorizada ser moderno passa a significar uma oposição aos construtos medievais orientados pelo obscurantismo católico. A idéia que temos de
modernidade hoje pode ser encontrada, em seu mesmo sentido, já no século
XII, pois nessa época já aparece uma consciência e valorização do presente e
da contemporaneidade como novidade e como ruptura decisiva com o passado. Deixando de lado a semântica da palavra podemos encerrar a discussão
de novo com Le Goff. Para ele, modernidade, enquanto conceito histórico, é
algo inaugurado pelo Iluminismo francês, e que é fruto de uma longa racionalização dos processos da vida humana. Dessa forma, tomando-se a racionalização como exemplo, a modernidade passa a ser algo exclusivo do mundo
ocidental, sobretudo do século XIX e XX.
BAUDELAIRE (1997) nos auxilia a entender a modernidade que é
nossa vizinha mais imediata. O autor de As flores do mal coloca a modernidade
como algo se operando no seu presente, algo percebível na cultura, na moda
e na alteração dos costumes do seu século.
Se a idéia de modernidade é um sentimento de ruptura com o passado
(coisa que poderia nos legitimar a afirmar que os pós-modernos não são pósmodernos, mas continuam sendo modernos, justamente por quererem romper
com a modernidade) tal ruptura não é exclusiva de uma ou outra época. Contudo, essa generalização só é possível devido ao polissemismo da palavra modernidade e porque também é simplista demais querermos legitimar uma modernidade mesopotâmica da mesma forma que uma modernidade goetheana.
Se permanece a idéia de ruptura, não permanece, por outro lado, os mesmos
sentidos. Históricos, eles possuem significações precisas e distintas.
O que caracteriza nossa modernidade que, enquanto continuidade de
uma contemporaneidade de séculos, faz com que agora o princípio de ruptura
tão caro à modernidade seja usado contra ela mesma para deixá-la no passado
e em seu lugar seja assentado o pós-modernismo na cultura e, no tempo histórico, a pós-modernidade? Ora, são os fundamentos da modernidade, que já
não mais são páreos para este mundo, não dando conta de entendê-lo, de explicá-lo, de emitir um discurso válido sobre ele. Aliás, a própria pretensão de
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que isso seja possível é algo que marca a modernidade, racionalista, e a pósmodernidade, racionalista também mas desesperançada do poder e da possibilidade de qualquer saída racional para qualquer realidade humana. Agora,
então, podemos analisar os alvos prediletos da pós-modernidade que, se derrubados e se, vistos que de fato foram derrubados, nos entregarão um novo
mundo e nos mostrarão uma ruptura com o presente apontando para outros
horizontes diversos dos já vistos e alimentados pela tradição moderna ocidental.
A morte das grandes narrativas
Um dos principais alvos da pós-modernidade é a narratividade da história; mas não qualquer narratividade, porque os pós-modernos admitem narrativas, mas questionam antes e sobretudo a forma como a história é concebida. Em primeiro lugar, a história, tal como foi concebida pelo Iluminismo,
se apresenta como um discurso universal, capaz de alinhar todas as diferenças
e singularidades da experiência humana disseminada nas mais diversas sociedades humanas em uma tessitura inteligível sob toque de caixa do avanço em
direção à liberdade, à democracia e à racionalização da vida pela técnica e
pela ciência, cultoras de um mundo sem mística e sem superstições.
Quais são essas grandes narrativas? Qualquer tentativa sistemática de
fundamentar a história em um discurso orgânico e supostamente capaz de explicá-la. Entram aqui o marxismo, o hegelianismo, o cristianismo, o positivismo, o historicismo, o cientificismo e todos os ismos que ousam se dizerem
capazes de emancipar a humanidade...aliás, humanidade é uma coisa que não
existe. Nunca que conseguiremos uniformizar no tempo e no espaço formas
comungadas de pensamento e ação. Emancipar a humanidade começa por
emancipar algo inexistente, dizem os pós-modernos.
A modernidade é caracterizada como uma obsessão pelo discurso de
totalidade, capaz de explicar as realidades humanas dentro de uma conjuntura
totalizante, da qual nada se escapa, enredando tudo no discurso. Frente a isso,
a pós-modernidade se anuncia como aberta ao pluralismo e à diversidade dos
jogos de linguagem, sem querer fundar a si mesma enquanto discurso hegemônico. O erro aqui não é metodológico mas, segundo os pós-modernos, de
poder. Essa ânsia de explicar as coisas encadeadas numa narrativa de início,
meio e fim é fruto de um desejo de poder entranhado na consciência moderna
que, por sua vez, reflete a cultura e o ser da burguesia, das classes dirigentes
européias, da cultura que se quer e se pensa superior. No pensar de EAGLETON (1987) a ciência, como também a filosofia, devem abandonar as reivindicações de suas narrativas grandiosas e verem a si mesmas como apenas mais
um, entre tantos outros possíveis, jogos de linguagem e narrativas, nem melhor nem pior, apenas igual, isto é, enquanto estatuto discursivo, igual a qualquer outro discurso, nem mais falso nem mais verdadeiro.
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Esperar que se possa fazer do mundo objeto de uma explicação unificada, ou de qualquer tentativa de compreensão verossímil da realidade humana é vista pelos pós-modernos como ilusão. Devemos desistir das conexões, das estruturas, dos sistemas, das teorias unificadas e totalizantes. A realidade é complexa e, como nenhuma teoria dá conta, por ser isso algo ilógico
e ametódico, além de não científico, de discursar sobre a realidade de forma a
abarcar toda a sua complexidade, devemos nos apegar ao fragmentário, ao
pedaço, à folha da árvore (se for possível, ou então a uma célula mas o melhor
mesmo seria ficar com a mitocôndria).
Não entra aqui a boa intenção de fazer um discurso congregador das
diferenças. De uma vez por todas devemos ter como certo que a ambição de
uma representação e ação coerentes do mundo são necessariamente repressivas e ilusórias e, assim como, dizem, segundo todas as outras teorias globalizantes, totais, emancipatórias, fadada à derrota e à auto-dissolução no tempo.
A conseqüência prática de tal postura é a desvalorização e a negação
de um engajamento pelo mundo...mundo no sentido restrito ao indivíduo; se
não podemos falar senão por nós mesmos então nossa ação só tem sentido, o
sentido que queremos, para nós mesmos. Aos outros, e ao mundo dos outros,
cabe a sua própria voz e a sua própria ação. Vemos assim o mundo espicaçado
em mil pedaços, e os pedaços em pedaços menores, cada um com sua razão,
cada um com seu direito. Não seria o caso de perguntar se isso não seria também uma meta-narrativa, fazendo sua grande voz unificadora e desdobradora
do mundo pela via da negação de se poder falar sobre o mesmo e sobre ele se
pronunciar? Como validar a verdade do pós-modernismo de que não mais
cabe as meta-narrativas sem desvalidar e deslegitimar também o seu próprio
discurso múltiplo mas uno no reconhecer das singularidades e em fazer da
história um hiper-texto onde nada explica nada, mas apenas, o máximo que
faz, é descrever?
A crítica das grandes narrativas apontadas por nós antes coloca em
cheque alguns postulados com implicâncias tanto para a vida real das pessoas
quanto para a história. Antes, definamos rapidamente história: não é considerada aqui como ficção, mas como aquilo que passou, que existiu de verdade
(verdade apenas como a certeza de que tais coisas aconteceram...foram verdadeiras), e que pode ser comprovado através de documentos [neste entroncamento estaria toda a polêmica, pois a comprovação da história que existiu está
nos documentos, e estes não informam por si mesmos, mas por uma operação
feita pelo historiador, que ao interpretar os documentos já está violando aquilo
que se deu, pois está traduzindo o passado segundo sua interpretação e sua
leitura dos vestígios, como os quatro cegos que divergem entre si ao apalparem
cada um uma parte diferente do elefante] e demonstra, mediante o que se pode
retirar dos relatos, que caminhos e escolhas fizeram os homens para providenciarem suas vidas da forma como o fizeram e porque o fizeram desta forma, e
como podemos utilizar isso para perseguir o que, podemos generalizar, todos
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estão atrás, que é a sociedade feliz, o indivíduo humano livre dos grilhões da
dor material (embora nada se possa fazer a respeito da dor filosófica, metafísica, religiosa, espiritual...) causada pela fome, guerra e privação de condições
materiais de existência capazes de desenvolvê-los na plenitude de suas forças.
Esta definição é superficial mas não mais do que isso é preciso para podermos
falar ao leitor a respeito das implicâncias, apontadas no início do parágrafo,
da crítica e da abolição das grandes narrativas.
Diz-se que quando as árvores menores das florestas querem crescer
elas procuram uma saída, uma brecha mínima que seja por onde possam beber
o sol, impedidas de tê-lo com facilidade devido às copas poderosas e frondosas
de outras árvores maiores e mais gigantes. Esta pequena narrativa é levada
para o campo da psicologia e explicada que, afastando-se o gigante – e aí entenda personalidades dominadoras, “donos” da verdade e tudo aquilo que
provoca desarmonia por ser presente e atuante em demasia, não dando espaço
para os outros – nós poderemos garantir a vida de outros pequenos; é sacrificar
a mãe e preservar os gêmeos agarrados dentro dela.
A ordem para voltar e o consenso oficial dos PCs europeus em seu
apoio à manutenção da ordem e um pouco de despeito por ela ter sido questionada e iniciada sua alteração sem passar pelo que se pensava o veículo oficial
da mudança, o partido político, fez com que a intelectualidade vanguardista e
jovem dos anos 1960 desconfiasse não só da possibilidade do marxismo enquanto instrumento intelectual de compreensão do mundo mas também de
toda e qualquer teoria que se pensasse capaz da mesma pretensão.
Assim, removeu-se o marxismo e junto com ele toda e qualquer teoria
explicativa total. Em seu lugar floresceram o que todos começaram a julgar
como sendo mais plausível e mais coerente com as novas realidades do
mundo: pluralidades culturais, teorias várias de interpretação do real, relativização dos valores e não mais a hegemonia dos pressupostos filosóficos e éticos
europeus, rejeição do modernismo enquanto arte que pudesse refletir o mundo
que se vivia e a diluição da realidade sólida em mil percepções. Lyotard (1990,
apud CAMARGO, 2009, p. 117), lúcido e preciso ao interferir no debate, arremata que
a denúncia das grandes narrativas procurou destituir de legitimidade os vestígios de uma razão universalizante, própria da modernidade, garantidora
daquelas pretensões de reflexividade e autonomia do sujeito expressas pelo
projeto do esclarecimento. A noção de fragmentação institui-se, para os pósmodernos, como forma de também destituir de legitimidade as pretensões
normativas de qualquer teoria social, pois a pluralidade, fragmentariedade e
multiplicidade dos jogos de linguagem representam a própria impossibilidade de qualquer racionalidade com propósito emancipatório.

Tirar as meta-narrativas de campo não é, como pode parecer, dizer
que os pós-modernos anulam a capacidade de ação dos homens, mas dizer
que a ideia de transformação do mundo, da fuga deste, baseado na exploração
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do homem pelo homem, para um outro, é algo muito moderno, muito moderno no exato sentido em que a modernidade se constitui, seja na ciência, na
arte ou no tempo histórico, como algo que se propunha a demonstrar a realidade e inequivocacidade desta proposição, inclusive de que não era mais uma
mera proposição, mas a abstração de algo real, que já aconteceu e acontece o
tempo todo; transformar o mundo é uma idéia que nasceu no tempo e já pertence ao passado, ao seu solo moderno, e estando presente na contemporaneidade é como nós situarmos um polinésio do século XV em Times Square.
Além de fora do tempo, temos que levá-lo ao seu espaço de origem.
A Revolução Francesa era ainda um paradigma e o melhor e inequívoco valor desta proposição, como também muitos movimentos revolucionários que floresceram no século da modernidade, o XIX, mas a modernidade
provou-se um fracasso, e junto com ela toda a sua pretensão de discursar em
favor dos homens.
A verdade
Atrás do discurso pós-moderno está um filósofo que ri! Um verdadeiro gênio da filosofia européia; no que tange aos pós-modernos e à sua justificação ele poderia ser citado como fonte, sem que ele mesmo fosse pós-moderno, mas um desencantador do mundo desencantado com tudo, com a diferença de não renunciar a todo projeto de emancipação ou mesmo aos valores. Inimigo do mundo cristão, o nosso mundo, pregava a transvaloração dos
valores, mas para isso era preciso que essa transvaloração fosse tomada como
um valor para os homens. Estamos falando do poeta bufão, do filósofo iconoclasta e de um mero homem arrasado por não ter podido casar-se com a mulher que gostaria, coisa que o fez convenientemente inimigo feroz do casamento e um misógino. Estamos falando de Nietzsche.
É com o filósofo de Röcken que temos, no seio da modernidade, o
estouro da placenta para a vinda do pós-moderno. No que toca à questão da
verdade, é com Nietzsche que ela começa a morrer e se transformar em motivo
de piada.
Embora o pós-modernismo tenha início com a crise (cultural e política) dos anos 1960-1970 e, no âmbito das ciências humanas, com os teóricos
pós-estruturalistas e lingüísticos franceses de 1960, podemos remontar ao século XIX, especialmente em sua filosofia, para buscar as raízes do início da
deslegitimação da razão e da verdade. É com Nietzsche que, ao proclamar a
morte de Deus, a verdade cai em descrédito e se tem início, pelo seu raciocínio
e argumentação fulminante, a crítica à ambição e pretensão de se estabelecer
verdades eternas, definitivas.
No seu brilhante opúsculo Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral
o filósofo alfineta:
Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim,
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uma soma de relações humanas, que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povo
sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas
que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não
mais como moedas (Nietzsche, 1987).

Nietzsche coloca de forma arrasadora aquilo que se considera como
verdade. Mas arrasadora para quem? Para quem diz ora. Os argumentos do
evolucionismo e do ateísmo parecem convincentes, mas não são, dada que
nenhuma destas teorias pode lançar mão da veracidade científica, ou antes
seria inadequado colocar a fé para competir com a religião, pois são sistemas
diferentes. O que é está em questão são as regras de validade do discurso, isto
é, a própria linguagem é olhada em seus fundamentos quando se analisa a
ideia de verdade e os parâmetros, bem como os atores, para se estabelecer esta
ideia. O fato do dono do poder discursar não pode ser razão suficiente para
que suas palavras sejam verdade. Embora sejamos filhos de uma tradição extremamente racionalista, o nosso discurso não pode ser valorizado por nós
mesmos simplesmente porque nós o queremos. A crítica de Nietzsche é arrasadora para uma tradição que é também uma tradição filosófica.
É com base no filósofo que a modernidade começa a gestar em seu
âmago a desvinculação entre mundo e verdade. Não mais são irmanados, isto
é, não mais a verdade é o mundo nem o mundo é a verdade, mas um é uma
coisa e o outro é outra coisa. Não podem ser mais correspondência recíproca,
mas apenas simulacros do real, como diz Baudrillard.
No lugar da pressuposição moderna de que nosso discurso pode ou
mesmo diz a verdade do mundo passamos para um outro ponto. Assumimos
que nosso discurso não pode mais do que interpretar o mundo, e interpretar
sempre de forma já comprometida na medida em que utilizamos a linguagem
e os elegemos critérios de sentido, ferramentas que já, antes mesmo da interpretação, já contaminam a interpretação. Apreendemos sempre parte do todo.
Isso não nos tira a autoridade de querermos que a nossa interpretação seja
melhor ou mais interpretada do que a dos outros. A nossa interpretação é limitada ao sujeito que a percebe, como também o outro que nos percebe dentro
de suas limitações e dentro de sua lógica de discurso e linguagem formula um
lugar para nós que, estando nós lá, podemos não nos reconhecer, mas é o ato
operado pelo outro para nos tornar compreensível e inteligível. Da mesma
forma o outro pode não se reconhecer em nossos jogos de linguagem. O outro
não é ele mesmo, mas a captação de nossa percepção. O outro em si (a velha
querela da coisa em si mesma?) não está plenamente acessível para um “um
outro” mas apenas para ele mesmo.
A razão
Lyotard (1990) faz uma análise dos caminhos que levaram à deslegitimação da razão enquanto instrumento de emancipação e de implantação do
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projeto da modernidade. Está de fora nas novas configurações pós-modernas
o discurso unidor das diferenças e toda pretensão de normatividade social da
teoria, utilizando o raciocínio que desemboca na conclusão de que, se a realidade é plural e múltipla, não cabe mais uma razão generalizante, pois esta
inevitavelmente terá uma normatização que é sua e imporá essa mesma normatização a uma outra realidade estranha.
É aqui que as fendas se abrem para adentrarem ao campo da relativização dos valores, crítica da história enquanto ciência e diluição desta em ficção e texto, diferindo apenas os modos de produção na oficina do historiador,
aos moldes narrativos de Certeau (1982, 21), que ao falar da história frente às
implicâncias contemporâneas diz que “O passado é, também, ficção do presente. O mesmo ocorre em todo verdadeiro discurso historiográfico (grifo
nosso).” É no mínimo interessante que, se todo discurso historiográfico é ficção Certeau use a expressão “verdadeiro”, como se quisesse com isso dizer
que existem tais e tais discursos sobre a história que são verdadeiros ou, antes,
que o verdadeiro aí se refere mais à forma do procedimento de se fazer a ficção
chamada história. Em todo caso, é contraditório este “verdadeiro” sendo
usado para deslegitimar a verdade do resultado do trabalho do historiador.
Como pode haver um procedimento verdadeiro cujos resultados nunca o são?
Não queremos resolver esta questão, não por aqui e não por agora, mas fazer
o senhor de Certeau explicar-nos isso. Deixemos nosso ardil jesuíta de lado.
Esta crítica remove qualquer ambição da razão de querer emancipar
a humanidade; a humanidade é, antes de qualquer coisa, um produto ideológico, uma invenção do discurso, uma construção da idéia de comunidade planetária que se pensa e compartilha algumas coisas em comuns. A questão da
emancipação tira de cena a interpretação da história como o lugar, no tempo
e no espaço, da construção que os homens fazem e se propõem a fazer de suas
vidas em sociedade. O fundo desse debate é a velha questão acerca da liberdade e da determinação como forças presentes e atuantes na feitura das sociedades e das civilizações.
Situar a idéia da emancipação humana, da construção de uma sociedade e de um mundo melhor é fazer valer uma afirmação lapidar e luminar
do velho bruxo Karl Marx ao dizer que os “homens fazem sua própria história,
mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha
e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas
pelo passado”.
Esta idéia insistente e hoje ridicularizada por toda parte, como uma
Maria Madalena sem seu Jesus, é identificada como a alma da modernidade;
neste sentido, pode-se dizer que ninguém foi mais moderno do que Karl Marx,
pois ele levou ao extremo, no campo empírico, a proposição moderna do homem capaz de se auto-legislar, de conquistar para si mesmo a liberdade e de
fazer do mundo o teatro de sua existência, não de qualquer existência, mas
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aquela que, como demonstra Marx, sobre condições determinadas, partindo
delas, lhe aparece como a ideal ou a mais plausível ou a ainda a menos injusta.
A razão é um alvo fácil para os pós-modernos. Sua crítica a ela tem o
mérito de descortinar seus porões nada nobres, podres, que não aparecem na
superfície. Concordamos que a razão não pode explicar tudo, mas dessa assertiva partir para a negação da razão enquanto instrumento de compreensão
do mundo, seja lá de que forma isso seja possível, é algo que não aceitamos,
porque seria contraditório e incerto. Cremos que os pós-modernos, crentes em
si mesmos, chegaram à conclusão de que a modernidade é um engodo e que
estamos em novo mundo através da razão, pensando, raciocinando. Não temos como jogar a razão fora sem que a água e o bebê vão junto. A crítica pósmoderna é quanto à centralidade da racionalidade como caminho único para
a compreensão da sociedade contemporânea. A modernidade tem na racionalidade seu núcleo de articulação, de ligação, de fruição de seu discurso (HABERMAS, 1994).
A razão seria apenas uma forma de compreensão de si mesmo que
não teria mais poder de verdade do que outras formas. Aqui é preciso que se
entre outros parceiros em cena. A razão é uma linguagem sobre o mundo. Por
causa da modernidade é privilegiada e tratada como honras, mas na pós-modernidade isso acaba. Assim como a razão temos a arte, a religião, as expressões culturais em suas mais diversas formas, todas formas não racionalizadas
de falar sobre o mundo e sobre o que é real ou aparente, tão válidas quanto a
própria razão. O que teria a razão de especial para ser primeira enquanto ente
interpretativo do mundo? Nada, isso, segundo os pós-modernos, é apenas uma
escolha de uma tradição ocidental que elegeu a razão como supremo símbolo
de si mesma. As atrocidades dos campos de concentração e Hiroxima são dois
argumentos a respeito de que o projeto iluminista de emancipação do homem
mediante o uso de sua racionalidade escondia o desejo de dominação técnica
do mundo, que teve sua legitimidade mediante a ideologia da liberdade, igualdade e fraternidade, mas que nunca passou de um projeto burguês voltado
para a dominação e perpetuação da dominação de uma racionalidade técnicoburguesa contra os ideais iluministas de verdadeiramente emancipar o homem.
É questionável a abolição da realidade em prol da representação do
real, do simulacro. Uma sociedade de imagem é real, mas é uma desdobradura
de algo mais real, que não se esconde como fantasma, mas pode ser buscado
e achado por baixo das estruturas sociais e dos condicionamentos da vida cotidiana.
Há uma grande valorização do novo na sociedade contemporânea.
Este novo seria, por certo, uma nova sociedade, não mais capitalista, não mais
classista. Os pós-modernos taxam o capitalismo como algo que já foi superado
e hoje se transforma em um novo sistema ainda não nomeado. Como aponta
Anderson (1999), com o fim da Guerra Fria surgiram condições favoráveis
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para a proclamação do capitalismo como destino final da humanidade. Fukuyama é um clássico exemplo disso. Nas próprias palavras de Anderson,
O fim da Guerra Fria propiciou a ocasião para que, pela primeira vez na
história, o capitalismo começasse a proclamar-se como o que era, uma ideologia que anunciava a chegada do ponto final do desenvolvimento social
construído sobre os pressupostos do livre mercado, além do qual não se podem imaginar melhoras substanciais. (...) em outras expressões mais vagas e
populares também se difundiu a mesma mensagem: o capitalismo é o destino universal e permanente da humanidade. Não há nada fora deste destino
pleno.

Encontramos nas teorias pós-modernas uma resignação para o presente, uma aceitação final e finalista, como também fatalista, para a realidade
que é o presente, que pouco resta de esperança e de projeto de uma outra coisa
que não o hoje. Harvey (2007, p. 55)
Mas se, como insistem os pós-modernistas, não podemos aspirar a nenhuma
representação unificada do mundo, nem retrata-lo com uma totalidade cheia
de conexões e diferenciações, em vez de fragmentos em perpétua mudança,
como poderíamos aspirar a agir coerentemente diante do mundo? A resposta
pós-moderna simples é de que, como a representação e a ação coerentes são
repressivas ou ilusórias (e, portanto, fadadas a ser autodissolventes e autoderrotantes), sequer deveríamos tentar nos engajar em algum projeto global.
O pragmatismo...se torna então a única filosofia da ação possível.

O mundo plural, relativizado, onde todo discurso é válido, com certeza é um mundo onde o homem não se torna mais a medida de todas as
coisas, como queriam os gregos, mas as próprias medidas são relativizadas e
revisadas. Estamos diante, com tais assertivas, de uma problemática certamente nova. Pela primeira vez nós, seres humanos, somos incapazes de adivinhar o futuro. Não que antes adivinhássemos o que iria acontecer, mas é que
agora o amanhã não mais se apresenta. Pensamos que o amanhã vai ser um
hoje rebobinado eternamente. Convencer-se disso, que é o que espera o capital, é render-se incondicionalmente à continuidade da exploração humana
frente a ele próprio. A proposta pós-moderna é justamente esta: render-nos à
suposta vitória histórica do capitalismo ou, se insistirmos em questionar, fazêlo pelas beiradas, pelas bordas, renunciando a propostas totalizantes. O que
está por trás desta última proposta não é muito diferente da primeira. Questionar os pequenos mundos é querer reformar estes pequenos mundos, enquanto o todo permanece inalterável.
Uma outra grande problemática é desistorização do tempo. É grande
a tendência de se querer entender o mundo e a nossa realidade imediata retirando-se a história dessa tarefa. Somos seres históricos, e somente pela história
é que podemos entender nossas origens e nossos percalços. Ao lado disso experimentamos uma grande perenização do tempo presente. Isso nos faz valorizar os bens finitos na ilusão de que poderão nos dar os bens infinitos. Na
formulação brilhante de Frei Beto (2003),
Os bens da dignidade, da ética, da liberdade, são infinitos, como a paz e o
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amor. Como esses bens não tem valor de mercado, não podem ser adquiridos na esquina. Até tentam nos vender simulacros. A publicidade sabe que
todos nós buscamos a felicidade. Como ela não tem como nos oferecer a
felicidade, tenta nos convencer de que a felicidade é o resultado da soma de
prazeres. Tomo este guaraná, visto esta roupa, tenho conta neste banco,
ando neste automóvel, viajo de férias para este paraíso, aí vou ser feliz, pois
veja como as pessoas que estão lá são todas felizes! Todo o projeto é baseado
no ter e não no ser.

Para Frei Beto o grande risco não é isto ser uma verdade irretirável,
mas a constatação de que, no nosso presente momento, não temos uma contraproposta, não temos uma alternativa viável construída pela sociedade para
a verdade que aparece para nós. O risco, em outras palavras, é acreditarmos
no teatro de um ator só, tudo por falta não de outra peça, mas de outro ator
para atuar ao lado. Há sim um outro texto mas faltam os atores.
Ramos (2001) nos sugere um novo reolhar para o nosso tempo, mas
considerando sempre as possibilidades como alternativas existentes e reais de
consecução do projeto ainda não consumado de emancipação humana.
É necessário para essa nova fase que vivemos, algo que nos traga a lembrança aquilo que fomos e somos capazes. É necessário nesse período nebuloso tentarmos parar de correr sem rumo e voltarmos nossos olhos para o
passado para lembrarmos que já existimos há centenas e centenas de anos e
que, ainda que não tenhamos sido revolucionários, tivemos a chance e a escolha. Somos, portanto históricos e devemos assumir isso ainda que com tal
pressuposto nos reste a dor de termos feito até então a "história errada". Pelo
menos, assim, retomamos, além da culpa, as possibilidades.

Apesar da propalada inexistência das verdades absolutas – afirmação
contestável, pois em certos contextos há verdades absolutas sim – não podemos, por outro lado, cair no relativismo dos valores que tanto insufla os nossos
dias. Nesse sentido há uma tentativa cenozóica de ridicularização de todas as
utopias, fazendo-as parecer antiquadas, tendo como parâmetro as utopias naufragadas no século XX e que foram, no seu tempo, a maior aposta de boa parte
da humanidade.
A utopia, reiteradamente condenada pelos pós-modernos, ainda vive;
no entanto, não mais uma ingênua, ou que se pensa assim, mas uma que,
como acredita Santos (2000), seja pensada como único caminho para se chegar ao futuro quando o mesmo diz que “por utopia entendo a exploração,
através da imaginação, de novas possibilidades humanas e novas formas de
vontade”. Esta possibilidade utópica é uma possível saída para respondermos
aos argumentos pós-modernos de fim da história e, mediante a própria história, demonstrar que o ser humano é incompleto por natureza, e que toda realidade é histórica e dialética, e como tal um dia passa.
A teoria pós-moderna traz para a história novos olhares que de forma
nenhuma podem ser ignorados. Algumas de suas críticas são profundamente
pertinentes. No entanto, é necessário dialogar e apreender essa crítica nunca
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ingenuamente; se admitimos que as nossas verdades não passam de, na verdade, nossos jogos, validados num tempo conforme os nossos interesses, validemos isso ao apreciar a contribuição pós-moderna para o debate historiográfico como, também, um discurso de verdade, ainda que eles mesmos neguem
isso. Os pressupostos de uma teoria da história pós-moderna tem conseqüências práticas e imediatas para o mundo dos indivíduos concretos, sobretudo
porque, em sua mensagem e crítica aos erros da modernidade, acaba afirmando o fim de todo projeto, de todo poder emancipador. Lembrando Foucault (1996), os discursos nascem de um lugar, são constituídos de uma materialidade. Assim, os pressupostos pós-modernistas para o campo das ciências
humanas constituem, também, mais um discurso, cabendo aos historiadores
confrontarem com a realidade do mundo contemporâneo e percebê-lo em suas
contradições e em suas construções lógicas próprias.
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BIODIGESTOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE:
AUMENTO DE RENTABILIDADE PARA
A AGRICULTURA FAMILIAR
Darlei Anziliero
INTRODUÇÃO
Tendências globais e mudanças climáticas estão influenciando a segurança alimentar, a população mundial deverá crescer para quase 10 bilhões
de pessoas até 2050, com aumento gradativo da renda ocorre a transição alimentar para um maior consumo (FAO, 2017). Nesse senário fica evidenciando que a emissão de gases de efeito estufa (GEE) é responsável pelo aquecimento global. Reter esses gases em biodigestores contribui para o meio ambiente e gera renda para o agricultor familiar com a produção de bioenergia e
biofertilizante.
Em um cenário de constantes mudanças, a agricultura familiar tem
um papel fundamental na produção de alimentos e tem a necessidade de criar
inovação constantemente para manter a competitividade. Nesse contexto, observa-se a necessidade de criar alternativas de receita na propriedade. A bioeconomia ou economia de base biológica torna-se uma alternativa para a agricultura familiar, através da produção de recursos biológicos renováveis e a
conversão desses recursos e fluxos de resíduos em produtos de valor agregado,
como alimentos, rações, produtos de base biológica e bioenergia (GAFFNEY et al., 2019).
No mundo, existem aproximadamente 700 milhões de pessoas na extrema pobreza, a maioria vivendo em áreas rurais. A agricultura familiar possui grande capacidade de causar menores danos ambientais em comparação
com a agricultura convencional. No Censo Agropecuário de 2017 foram encontrados mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, sendo que 77%
dos estabelecimentos agrícolas do país foram classificados como da agricultura familiar. Em extensão de área, a agricultura familiar ocupava no período
da pesquisa 80,9 milhões de hectares, o que representa 23% da área total dos
estabelecimentos agropecuários brasileiros (MAPA, 2017).
O objetivo desse trabalho é caracterizar e analisar o biodigestor como
uma alternativa econômica para a bovinocultura leiteira na agricultura familiar. A pecuária de leite é utilizada na agricultura familiar para consumo próprio, vendendo o excedente para a geração de renda. Nesse contexto, é importante fazer uma análise quantitativa do incremento de receita que pode ser
obtido através da transformação de dejetos da bovinocultura em produtos de
alto valor agregado, como é o caso da bioenergia e o biofertilizante.
O estudo tem grande importância e relevância para a agricultura familiar, pois pode aumentar a renda das famílias através de uma receita prove-
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niente de produtos que atualmente são descartados e podem estar gerando poluição dos recursos naturais existentes nas propriedades rurais e gases de efeito
estufa (GEE). O estudo pode identificar um novo modelo de negócio de geração de energia renovável, para ser utilizado na propriedade e o seu excedente
disponibilizado para a concessionária.
Pesquisas na área de bioeconomia devem ser constantes e a inovação
é essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias produtivas com o
objetivo de criar uma proposta de valor para aumentar a receita da agricultura
familiar com tecnologias de produção mais limpas e aproveitamento econômico dos resíduos da produção de bovino de leite, reduzindo a dependência
de combustíveis fósseis.
A pesquisa é parte indispensável do processo inovador na agricultura.
As inovações e descobertas acabam se disseminando para outras regiões impactando positivamente muitos agricultores, algumas sendo necessário adaptações a diferentes cenários e características ambientais. Este potencial deve
ser considerado no momento de iniciar uma pesquisa (PARDEY; BEDDOW,
2013).
O artigo está estruturado em seis seções, além desta introdução. Na
segunda seção, são apresentados o referencial teórico, na terceira seção, os
procedimentos metodológicos, na quarta seção, os resultados e as discussões,
na quinta seção, são apresentadas as considerações finais com os resultados
da pesquisa, e por fim, as referências bibliográficas.
REFERENCIAL TEÓRICO
O conceito de bioeconomia deve ser analisado para gerenciar os resultados e benefícios econômicos e ecológicos. Novas descobertas em bioeconomia trazem desafios que devem ser superados. Esse modelo de negocio traz
para as propriedades muitas inovações e dependem de atualização, melhorias
e desenvolvimento constante de novas tecnologias. A capacidades de incrementar a inovação sustentável pode ser benéfica para facilitar o processo de
difusão de novas tecnologias de base biológica, O cenário prevê desafios e a
contabilização de riscos potenciais podem reduzir as incertezas e evitar os riscos do investimento (BRÖRING et al., 2020).
Na bovinocultura de leite, é possível a coleta dos dejetos para a produção de bioenergia, os animais podem permanecer em regime de confinamento, semiconfinamento ou livres a pasto. No entanto, mesmo nos casos de
semiconfinamento e livres a pasto, os animais estarão confinados no curral
para a realização da ordenha e fornecimento de suplementação, tendo a possibilidade de efetuar a coleta e tratamento dos dejetos (MITO et al., 2018).
As principais tecnologias no tratamento de dejetos na bovinocultura
são o biodigestor e a compostagem. O Biodigestor (figura 1) é um processo de
fermentação anaeróbica realizado em um compartimento fechado para produção do biogás e do biofertilizante. O biogás é rico em metano, e pode ser
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utilizado na propriedade em aquecedores a gás ou pode ser utilizado em geradores de energia elétrica, para utilização própria, enviando o excedente para
a rede, o que pode gerar receita para a propriedade.
Conforme os dejetos vão saindo do processo de fermentação no interior do biodigestor, temos a produção de biofertilizante de alta qualidade para
uso agrícola, mantendo os nutrientes preservados na parte liquida dos dejetos,
podendo ser outra fonte de renda para a propriedade. Além disso, temos a
diminuição do gasto com fertilizantes químicos, redução do mau cheiro na
propriedade e diminuição de microrganismos prejudiciais para os animais
(MAPA, 2018).
Figura 1- Processo de Geração de Biogás, Energia Elétrica e Biofertilizante

Fonte: MAPA.

Como uma nova alternativa para a instalação de biodigestor, a New
Holland, fabricante de máquinas agrícolas, possui o desenvolvimento de um
trator para trabalhar em propriedades rurais com produção de biogás e biometano. Com motor Fiat Power Train (FPT), desenvolvido exclusivamente para
trabalhar com biogás, possui as mesmas características de potência, autonomia e torque de um trator movido a diesel. Além disso, ele possui a mesma
durabilidade e intervalos de serviços, mas gerando uma redução de custos com
combustível de até 30% (FUELING... 2017).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foi feito uma estimativa quantitativa do volume de biogás e do
potencial de produção de bioenergia, analisando qualitativamente a produção
de biofertilizante a partir de plantéis de bovinos de leite em propriedades da
agricultura familiar no Brasil, calculando o número de animais presentes nas
propriedades e a capacidade de geração via biodigestor.
Foi considerado o número de estabelecimentos agropecuários que
produziram leite de vaca e a quantidade de cabeças de bovinos de leite presentes nas propriedades rurais da agricultura familiar no Brasil, de acordo com o
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Censo Agropecuário do IBGE de 2017, calculando o potencial de produção
de bioenergia no biodigestor.
Nesse estudo não foi levado em consideração o custo do biodigestor,
pois existem diversos modelos com uma grande variação de valores e pode ser
feito um modelo caseiro de baixo custo, onde são utilizados materiais existentes na propriedade devido a sua simplicidade, fácil instalação e manutenção.
Nesse modelo caseiro, é necessário o investimento financeiro para a compra
de alguns materiais de construção, caixa de água, tubos e conexões de PVC.
Para encontrar o valor médio de conversão de dejetos em bioenergia
para cada bovino de leite, foi feito uma pesquisa em periódicos web, onde
foram encontrados quatro estudos de autores apresentando dados secundários
(quadro 1), onde foi possível estimar uma média dos resultados dos trabalhos
dos autores, chegando a um valor médio de produtividade para que seja possível mensurar o potencial de geração de bioenergia por animal presente na
agricultura familiar do Brasil.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o uso do biodigestor na bovinocultura em propriedades da agricultura familiar pode-se substituir o gás liquefeito de petróleo (GLP) e a lenha
por biogás na cozinha e para o aquecimento de instalações de animais, substituir o consumo de energia elétrica não renováveis por energia renovável, onde
o excedente pode ser injetado na rede elétrica, reduzir o potencial de impacto
ambiental dos dejetos, reduzir a emissão de gases de efeito estufa (GEE) com
possibilidade de receita na venda de créditos de carbono e reduzir o uso de
fertilizante químico com o uso do biofertilizante.
Quadro 1- Equivalência de conversão de biogás em energia elétrica e GLP
Biogás
GLP
Produtividade
(m³/dia)
KWh/dia
(Kg)
Referência
Prod. por Vaca

0,98

N/A

N/A

Prod. por Vaca

0,6

1,2

N/A

Prod. por Vaca

0,7

1

N/A

Prod. por Vaca

0,98

2,05

0,44

Santos (2000)
Calza et al.
(2015)
Martinez et al.
(2013)
Fernandes
(2016)

Média prod. por vaca

0,81

1,41

0,44

Autor

Relação Biogás/GLP

1

0,45

Silva (2009)

N/A
Fonte: Autor

Conforme Santos (2000) um bovino de leite de 600 kg produz em média 0,98 m³ de biogás por dia (quadro 1). De acordo com Calza et al. (2015),
considera-se que a produção diária de biogás no biodigestor é de 0,6 m³ e 1,2
KWh no gerador por dia por animal (quadro 1). Segundo Martinez et
al. (2013) o poder calorífico do biogás é de 6,5 kWh por m³ e a eficiência de
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conversão do biogás em energia elétrica com gerador (motores ciclo Otto) é
de aproximadamente 25%. Em teste prático foi verificado que o gerador produz 1,41 kWh para cada m³ de biogás, ou ainda 0,704 m³ de biogás por kWh
de energia por dia para cada bovino de leite.
Silva (2009) afirma que 1 m³ de biogás equivale a 0,45 Kg de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) ou gás de cozinha. Fernandes (2016) considera
que o resultado por vaca leiteira de um biodigestor é de 0,98 m³ de biogás por
dia (quadro 1), equivalente a 0,44 Kg de GLP e quando utilizado no gerador
é capaz de gerar 2,05 KWh por dia.
Os países com altas taxas de emissão de gases de efeito estufa (GEE)
que não se adequarem as normas de emissões, poderão comprar créditos de
carbono, chamados de Reduções Certificadas de Emissões (RCE) de países
em desenvolvimento, desde que a proposta esteja criando desenvolvimento
sustentável. Para o agricultor receber esses créditos é necessário um projeto de
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) (SILVIA et al., 2010).
Um crédito de carbono (CBIO) equivale a diminuição de emissão de
uma tonelada de carbono e pode pagar um valor aproximado de R$20,00 para
o produtor rural que mitigar a emissão dos gases de efeito estufa (ZERBIB,
2019).
China, EUA, Rússia e Japão são, nessa ordem, os países com maior
emissão de gases de efeito estufa (GEE). O Brasil aparece na sexta posição,
aumentando sua emissão de GEE a partir da década de 1980 (WRI... 2019)
Matos et al. (2017) verificou que o biofertilizante produzido no biodigestor com dejetos de bovino de leite pode eliminar a necessidade de aquisição
de adubo nitrogenado pelos produtores, com benefícios a longo prazo, apresentando os nutrientes em quantidade suficiente para ser considerado biofertilizante de acordo com a legislação, podendo ser comercializado.
Quadro 2- Potencial de produção na bovinocultura de leite da agricultura familiar

Número de estabelecimentos
Vacas ordenhadas
Média vacas por estabelecimento
Potencial para biodigestor

955.160
7.733.983
8,1
6,56m³ de biogás/ dia 11,66 KWh/dia

2,95 Kg de
GLP/dia

R$ unitário

R$0,38/ KWh

R$5,38/ Kg

R$ Total por estabelecimento

R$4,43/ dia

R$ Total Geral

R$ 4.231.358,80

R$15,88/ dia
R$
15.167.940,80

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (2017)

262

Dialogos IV

No quadro 2, pode-se observar o potencial de produção de biogás na
bovinocultura de leite em propriedades da agricultura familiar no Brasil, com
média de 8,1 vacas por propriedade, considerando para o cálculo a média de
produtividade por animal de quatro autores, pode-se ter um incremento de
renda de R$4,43 por dia com a produção de eletricidade no gerador ou
R$15,88 por dia com a utilização do biogás na cozinha e no aquecimento de
animais.
O biogás produzido pela biodigestão anaeróbia apresenta potencial
energético competitivo em relação a outras fontes energéticas e grande relevância ambiental, porém, a comercialização de créditos de carbono não pode
ser considerada um atrativo financeiro na implantação deste tipo de projeto
individual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, a produção de leite está presente em 955.160 propriedades
rurais da agricultura familiar com um rebanho total de 7.733.983, criados em
sistemas cada vez mais intensivos com o objetivo de aumentar a
produtividade, com possibilidade de coleta e tratamento dos dejetos.
O incremento de receita que pode ser obtido através da transformação
de dejetos da bovinocultura de leite em produtos de alto valor agregado nas
propriedades da agricultura familiar no Brasil pode chegar a R$ 4.231.358,80
em energia elétrica por dia ou R$ 15.167.940,80 em gás de cozinha e
aquecimento de instalações de animais por dia. Além desse resultado
financeiro observa-se o benefício ambiental e o aumento da sustentabilidade
na agricultura familiar.
O biofertilizante que sai do biodigestor tem potencial para ser
comercializado, pois atende as normas químicas da legislação e pode diminuir
consideravelmente a necessidade de aquisição de fertilizantes químicos,
diminuindo os custos de produção da agricultura familiar brasileira.
A New Holland, fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas
trabalha no desenvolvimento de um trator movido a biogás (biometano), por
isso, é pertinente para um próximo estudo apresentar a relação de produção
de biogás e biometano por animal convertendo em horas de trabalho do trator,
para verificar a economia de diesel na propriedade.
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REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS FRENTE A
CRISE RELACIONADA AO COVID -19 NO BRASIL
Luiz Antônio Santos
Vania Carla Barbosa Santos

1 INTRODUÇÃO
A humanidade continua lutando para equacionar problemas que surgiram, ou se intensificaram, quando do advento das massas como fator conformador do jogo político. De uma concepção de Estado quase invisível dos
liberais do século XVIII e XIX à proposta de funções concretas mais amplas
para esse organismo institucional a partir do século XX, a dificuldade de se
assegurar à população bens mínimos como educação básica e assistência à
saúde, para ficar em dois exemplos, permanece.
No campo do constitucionalismo pode-se dizer que a chegada do Estado Social veio lado a lado com uma renovada noção do papel de uma Constituição. De meramente organizatória a compromissória e dirigente; do individual ao coletivo; e da semântica à normatividade em matéria de direitos fundamentais.
O Brasil transitou por essas fases, ainda que não de modo paralelo,
em termos históricos, às antigas potências mundiais. A partir de 1988 o Estado
brasileiro foi conformado constitucionalmente a valores fundamentais imperativos como a liberdade, igualdade, democracia, república e o reconhecimento de que a acentuada desigualdade social brasileira não pode ser ignorada
nem deixada ao tratamento amoral do mercado, cabendo ao Estado agir como
promotor da justiça social e protetor dos direitos humanos.
Nesse sentido, existem algumas ferramentas cujo desenho institucional na Constituição Federal de 1988 as tornam especificamente aptas a lidar
com certas questões de interesse social, a fim de cumprir os compromissos
assumidos pelo Brasil, notadamente no que se refere à dignidade da pessoa
humana como fundamento da República e aos deveres estatais correspondentes àqueles objetivos (sociais) fundamentais estabelecidos em seu art. 3º da
CF/88.
Dentre várias disciplinas jurídicas especiais contidas na Constituição,
como é o caso da família, das crianças e adolescentes, idosos, indígenas, etc.,
possivelmente aquela referente ao Sistema de Seguridade Social, que abarca
serviços de saúde, previdência e assistência social, seja, enquanto principal arranjo institucional para a defesa/concretização de direitos fundamentais, uma
das mais robustas e detalhadas do diploma, de importância social inegável.
Anote-se, ainda, que a própria Constituição determina que tal direito
será efetivado na medida das políticas públicas criadas pelos Poderes políticos,
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que, por sua vez, são elaboradas com base nas verbas disponíveis para tanto
no orçamento público, extraídas da sociedade por meio da tributação para o
fim de custear a execução dos programas constitucionais pelo Estado.
Em virtude dessa sistemática, é imperativo que uma sociedade de
massas que se pretenda democrática e promotora de uma existência menos
injusta para as pessoas em geral lide adequadamente com os meios à sua disposição para o atingimento de normas constitucionais de compromisso com a
melhoria das condições de vida em geral.
Não obstante, a pandemia do Covid-19 alterou sobremaneira o cenário nacional e medidas emergenciais precisaram ser adotadas para assegurar o
enfrentamento da crise. Várias dessas medidas atingem, diretamente, direitos
sociais, como as Medidas Provisórias editadas para assegurar postos de trabalho, autorizando, por exemplo, a redução da jornada de trabalho e, por conseguinte, do salário dos trabalhadores.
Surge, nesse cenário, discussões diversas, seja quanto à constitucionalidade das medidas, seja quanto a afronta aos direitos sociais.
É nesse cenário que se situa o presente estudo, que tem por objetivo
refletir criticamente acerca dos direitos sociais, no ordenamento jurídico brasileiro, em virtude da crise instaurada pela pandemia do Covid-19.
Destarte, adota-se como método de abordagem o dedutivo e, como
método de procedimento, o descritivo. E, quanto à técnica de pesquisa, esta
pauta-se no levantamento bibliográfico.
2 DESENVOLVIMENTO
Compreender a eficácia dos direitos sociais frente à crise relacionada
ao Covid-19, no Brasil, clama, inicialmente, algumas considerações sobre os
direitos fundamentais e sobre os direitos sociais enquanto direitos fundamentais.
2.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS
A afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical inversão
de perspectiva, que adveio da formação do Estado moderno, concebida da
relação política soberano/súdito ou Estado/cidadão, relação que é encarada
cada vez mais do ponto de vista dos direitos do cidadão não mais súdito, em
vez do ponto de vista do soberano, segundo o qual, “para compreender a sociedade, é preciso partir de baixo, dos indivíduos que a compõe, em oposição
a concepção orgânica tradicional” (BOBBIO, 2004, p. 24).
Embora os direitos fundamentais não tenham surgido no mundo antigo, nela se fez o berço de algumas ideias essenciais para o reconhecimento
dos direitos inerentes à condição humana, as quais deram origem aos direitos
fundamentais, especialmente as ideias de dignidade da pessoa humana, liber-
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dade e igualdade entre os homens, notadamente no pensamento greco-romano e na filosofia judaico-cristã (SARLET; MARINONI; MITIDIERO,
2013, p. 264).
Muitas lutas foram travadas em busca dos direitos, igualdade, liberdade, propriedade, ente outros tantos, como é o caso dos direitos sociais, e
muitos morreram nessa busca inconstante, por direitos que são fundamentais
a condição humana.
Compreende Canotilho (2003, p. 380), que a história dos direitos fundamentais pode ser separada entre duas épocas: uma anterior ao Virginia Bill
of Rigths (12.6.1776) e à Déclaratio des Droits de L’Homme et du Citoyen
(26.8.789), caracterizada por uma relativa cegueira frente aos direitos do homem, e outra posterior a estes documentos, caracterizada pela constitucionalização ou positivação dos direitos do homem.
A Virginia Bill of Rigths, ou declaração de Direitos do Bom Povo da
Virgínia, uma das 13 colônias inglesas na América, foi inspirada nas teorias
de Locke, Rousseau e Montesquieu, basicamente a declaração se preocupa
com a estrutura de um governo democrático e com a limitação de poderes
(SILVA, 2009, p. 153-154).
Por sua vez, a Déclaratio des Droits de L’Homme et du Citoyen ou Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada pela assembleia constituinte francesa em 27.8.1789, provinda das ideias de Rousseau, Locke e Montesquieu, cujo objetivo era a libertação da opressão do homem do absolutismo
e do regime feudal, proclama como princípios a liberdade, a igualdade, a propriedade, a legalidade e as garantias individuais liberais que ainda se encontram nas declarações contemporâneas sem no entanto mencionar as liberdades de reunião e de associação (SILVA 2009, p.158-159).
Na Constituição Federal de 1988 os direitos fundamentais estão relacionados com a convivência do cidadão em sociedade, bem como em relação
ao Estado, definidos e estabelecidos pela norma; diferente das garantias, que
são os meios de obtenção destes direitos. Compreendendo que os direitos fundamentais são aqueles relacionados com a pessoa humana e sua existência
individual, social e estatal, concretizando relações jurídicas essenciais para sua
existência em sociedade.
Os direitos fundamentais, com base na Constituição Federal de 1988
classificam-se em direitos individuais (art. 5º), coletivos (art. 5º), sociais (arts.
6º e 193 e seguintes), nacionalidade (art. 12) e políticos (arts. 14 a 17) (SILVA,
2009, p. 285). Acrescenta-se os direitos difusos, importante conquista inserida
no texto constitucional, por isso os direitos fundamentais são os mais importantes em uma sociedade de pessoas, por serem de ordem constitucionais, pois
toda Constituição é o parâmetro das leis dentro do País.
Pois a efetividade dos direitos fundamentais está embasada na ideia
central de cidadania e dignidade, envolvendo o estado democrático de direito,
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na defesa de sua legitimidade, pois “a Constituição é lei, mas sobretudo é direito” (BONAVIDES 2010, p. 582). Portanto, os direitos fundamentais, garantidos pelo constituinte, devem ser efetivados e concretizados de acordo
com seu objetivo constitucional.
2.2 DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
A primeira dimensão ou geração de direitos surgiu no final do século
XVII, e encontravam na limitação do poder seu embasamento e inaugura-se
com o florescimento dos direitos e garantias individuais clássicos (BULOS,
2014, p. 518).
Os direitos de primeira dimensão são o produto peculiar do pensamento liberal burguês do século XVIII, caracterizado por um cunho fortemente individualista, concebidos como direitos do indivíduo frente ao Estado,
mais especificamente como direitos de defesa, demarcando uma zona de não
intervenção do Estado e uma esfera de autonomia individual (SARLET, 2013,
p. 272).
O impacto da industrialização e os graves problemas econômicos e
sociais decorrentes desta, as doutrinas socialistas e a constatação de que igualdade e a liberdade formal não gerava a garantia de seu efetivo gozo, motivaram amplos movimentos reivindicatórios e reconhecimento progressivo de direitos, atribuindo ao Estado comportamento ativo na realização da justiça social (SARLET, 2013, p. 272).
Os direitos de segunda geração dominam o século XX: são os direitos
sociais, culturais, econômicos e os direitos coletivos. Advieram do estado de
bem-estar social, germinados por obra da ideologia e da reflexão antiliberal
(BONAVIDES, 2010, p. 564).
Os direitos sociais fundamentais, como direitos fundamentais de segunda geração, são o desdobramento do estado de bem-estar de direito, portanto, são direitos a serem implementados pelo Estado, ou seja, o Estado Social (BULOS, 2014, p. 518) e que “possibilitam melhores condições de vida
aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade”
(SILVA, 2009, p. 286).
Os direitos sociais devem criar condições materiais mais propícias ao
auferimento da igualdade real, já que valem como pressupostos do gozo de
garantias individuais, proporcionando assim condição mais compatível com
o exercício da liberdade.
Os direitos de segunda geração, no entanto, não abrigam apenas direitos de cunho positivo, mas as também chamadas “liberdades sociais” a
exemplo da liberdade de sindicalização, direito a greve e o reconhecimento
dos direitos fundamentais dos trabalhadores (SARLET, 2007, p. 55).
Assim, os direitos fundamentais sociais passaram por um ciclo de
baixa normatividade ou tiveram eficácia duvidosa, em razão de exigirem do
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estado prestações materiais positivas, exigência nem sempre concretizável devido a carência ou limitação de recursos ou meios por parte do poder público
(BONAVIDES. 2010, p. 569).
Dando seguimento, tem-se os direitos de terceira geração, que “tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo
ou de um determinado Estado” (BONAVIDES, 2010, p. 569).
Os direitos de terceira dimensão, também denominados de direitos de
fraternidade ou de solidariedade, tem como titular grupos humanos, e não o
indivíduo, portanto são direitos transindividuais (coletiva ou difusa), tratamse de reinvindicações do ser humano, dentre outros fatores, devido ao impacto
tecnológico e ao processo de descolonização após a segunda guerra mundial
(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2013, p. 274).
Tais direitos exigem por vezes esforços e responsabilidades em escala
até mesmo mundial, os quais podemos citar direito ao meio ambiente e qualidade de vida, não obstante, fiando preservada sua dimensão individual (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2013, p. 274).
Segundo Bonavides ainda (2010, p. 568), citando a teoria de Karel
Vasak, e outros, são direitos de terceira dimensão, ou seja, de fraternidade: o
direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito a
comunicação.
Observa-se que todos estes direitos, não foram conquistados do dia
para a noite, e sim, com muitas lutas, pois muito sangue foi derramado de
tempos em tempos, e até nos dias atuais estes direitos ainda são usurpados por
algum erro ou mesmo por pessoas com segundas intensões.
Segundo Sarlet (2007, p. 58), há autores que sustentam ainda a existência de uma quarta e até mesmo uma quinta geração de direitos, sendo de
acordo com o autor, os direitos de quarta dimensão preconizadas pelo ilustre
professor Bonavides.
As novas tecnologias, o mapeamento do genoma humano, a crise ambiental, terrorismo e as consequentes medidas de segurança, entre outros riscos, fazem com que novas reinvindicações se incorporem na agenda política
da comunidade, fazendo com que já se fale até em direitos de sétima geração
(MARMELSTEIN, 2018, p. 54-55).
Ainda Bonavides, os direitos fundamentais de quarta geração são: o
direito à informação, a democracia e ao pluralismo. Estes direitos foram introduzidos pela globalização política na esfera da normatividade jurídica, que
aliás, correspondem a derradeira fase de institucionalização do Estado social.
Por fim, cumpre ressaltar que hodiernamente, já é possível proclamar
o direito a paz como direito de quinta geração, tirando-o da região obscura
como direito esquecido de terceira geração (BONAVIDES, 2010, p. 492).
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Portanto, não há como ignorar que os direitos fundamentais se demandam constante acréscimo, “no sentido de se buscar regularmente a positivação de novos direitos igualmente fundamentais” (SILVEIRA, 2018, paginação irregular), sendo que uma dimensão não exclui a outra, elas se complementam.
2.3 DIREITOS SOCIAIS E A SUA EFETIVIDADE
Ao longo dos anos de desigualdade social dentro da sociedade, culminou em um desonroso modelo social, o qual notoriamente privilegiou a influência econômica e política dos ricos sobre os pobres.
Neste sentido, Tavares (2020, p. 60) afirma que o século XIX se caracteriza pelo "desenvolvimento da sociedade industrial, o nascimento das
ideias socialistas, a organização do movimento sindical europeu e o aparecimento da classe dos trabalhadores, o que conduziu à construção teórica da
natureza humana dos direitos sociais e do Estado Social".
Assim, nesse cenário, os direitos sociais foram surgindo de forma gradativa,
sendo os primeiros voltados à questão trabalhista e educacional, e já no início
do século XX começaram a ser reconhecidos e consagrados em algumas Constituições, como apontado alhures.
Tal reconhecimento clamou uma presença mais efetiva do Estado,
como ressalta Faleiros (1999, p. 14), pois houve o reconhecimento de que não
bastava assegurar a liberdade e a igualdade aos indivíduos se o poder público
não atuasse para assegurar alguns direitos básicos, pois o processo capitalista
exigia uma proteção social.
Não se pode negar, ainda, que como fundamento destes direitos encontra-se o princípio da solidariedade. Sobre este como dever jurídico, preleciona Comparato (2005, p. 64):
A solidariedade prende-se a ideia de responsabilidade de todos pelas carências ou necessidades de qualquer indivíduo ou grupo social. [...]. O fundamento ético desse princípio encontra-se na ideia de justiça distributiva, entendida como a necessária compensação de bens e vantagens entre as classes
sociais.

Acrescenta Silva (2009, p. 286) que além do princípio da solidariedade, os direitos sociais estão intrinsecamente ligados à noção de igualdade,
in verbis:
[...] dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas
proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente enunciadas em normas
constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem
como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam
condições materiais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por
sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da
liberdade.
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Nesse sentido também disserta Dupas (2001, p. 220), um dos objetivos dos direitos sociais é o de buscar a igualdade de oportunidades à população menos favorecida para diminuir a exclusão social. Essa exclusão social
está ligada a uma ideia de falta de acesso não só a bens e serviços, mas também
a segurança, à justiça e à cidadania.
Já com relação à ordem social Silva (2009, p. 828) leciona:
A Constituição declara que a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar, a justiça social. Neste particular, a ordem
social se harmoniza com a ordem econômica, já que esta se funda também
na valorização do trabalho e tem como fim (objetivo) assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Percebe-se que no ordenamento jurídico brasileiro os direitos sociais
possuem importância ímpar, principalmente porque dentre os fundamentos
da República Federativa do Brasil encontra-se a diminuição da desigualdade
social e a construção de uma sociedade justa e igualitária, o que depende dos
direitos sociais para a sua efetivação.
Anote-se que a preocupação com a proteção aos menos favorecidos
surgiu no século XVIII, quando o economista "Malthus havia defendido o
corte de toda ajuda aos pobres, a fim de reduzir o crescimento da população.
A proteção deveria ser algo excepcional, exclusivamente restrita aos inválidos" (FALEIROS, 1999, p. 15).
A preocupação com o fim da pobreza foi erradicada na Cúpula Mundial pelo Desenvolvimento Social, em 1995, realizada em Copenhague, tendo
como objetivo mostrar o caminho do desenvolvimento econômico mundial.
Montoro (2005, p. 21) enumera as "três questões fundamentais que incorporam a ordem do dia da Conferência: a) luta contra pobreza; b) o apoio à integração social dos grupos marginalizados; c) a criação de empregos e oportunidades de trabalho", diante disto a conferência mostra uma preocupação
mundial em lutar contra a fome e a pobreza deixando de lado a imparcialidade
do Estado Liberal, exigindo então do Estado uma séria atuação no âmbito
social.
Para Tavares (2020, p. 61), com o crescimento da atuação do Estado
em serviços para atender aos menos favorecidos, houve um crescente aumento
nas despesas estatais, ocasionando o "realce das teorias econômicas ultraliberais, de defesa da redução do Estado a uma configuração mínima de garantidor das liberdades foram adotadas políticas de desregulação privatização e de
diminuição da intervenção pública no controle da economia" em alguns países
da Europa e, posteriormente, também na América Latina.
Semelhante são os ensinamentos de Enzweiler (2000, p. 60):
[...] houve esgotamento do intervencionismo e o esfacelamento do Welfare
State porque, antes hegemônico (até os idos de 1970), viu-se incapaz de dar
continuidade ao processo de crescimento autossustentado. Foi precisamente
o financiamento dos gastos públicos com a manutenção do Estado-Providência o grande responsável pela maioria dos males que hoje nos afligem:
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déficit público, redução da poupança privada, inflação e redução da produtividade.

Quando se cita as palavras miséria e pobreza, retira-se do indivíduo
não só os meios básicos para sua subsistência, mas também a dignidade de
viver, ou seja, viver sob condição de miséria, as "desigualdades de chances se
torna tão evidente a ponto de não haver mais liberdade" (TAVARES, 2020,
p.04). Com isso, os desentendimentos entre homem e Estado geram conflitos
que se tornam mais sobrecarregados quando o Estado desrespeita os direitos
fundamentais conhecidos pelo homem.
Verifica-se que a miséria e a pobreza estão ligadas ao mínimo existencial, e como verificado deve ser respeitado e extinguido pelo Estado. O mínimo existencial não possui conteúdo específico na nossa Constituição, devendo ser buscado através da ideia de liberdade, nos princípios da igualdade,
do devido processo legal, da livre iniciativa, nos direitos humanos e privilégios
do cidadão.
Segundo Torres (1999, p. 57) podemos definir o mínimo existencial
como um direito às "condições mínimas de existência humana digna que não
pode ser objeto da intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais
positivas".
Com isso, tem-se que o mínimo existencial é uma parcela que cada
indivíduo necessita para a sua sobrevivência, e que deve ser garantida através
da atuação do Estado. Esta parcela constitui um patamar mínimo de efetivação dos direitos sociais de prestação estatal, pois, sem a existência deste mínimo, encerra a possibilidade de sobrevivência do cidadão.
Acontece que os direitos fundamentais, e dentre eles deve-se reconhecer os direitos sociais, pela própria evolução pela qual passou essa categoria
de direitos, modificaram a relação Estado e indivíduo, "o qual dantes se mantinha circunscrito ordinariamente a uma esfera negativa e subjetivista de puro
teor antiestatal" (BONAVIDES, 2010, p. 581).
Hodiernamente esse âmbito relacional entre Estado e indivíduo aumentou consideravelmente. Logo, toda interpretação de direitos fundamentais
vincula-se, de necessidade, a uma teoria dos direitos fundamentais. E esta, por
sua vez, a uma teoria da Constituição, e ambas – a teoria dos direitos fundamentais e a teoria da Constituição – a uma indeclinável concepção do Estado,
da Constituição e da cidadania, consubstanciando uma ideologia, sem a qual
aquelas doutrinas, em seu sentido político, jurídico e social mais profundo,
ficaram de todo ininteligíveis. De tal concepção brota a contextura teórica que
faz a legitimidade da Constituição e dos direitos fundamentais, traduzida
numa tábua de valores, os valores da ordem democrática do Estado de Direito
onde jaz a eficácia das regras constitucionais repousa a estabilidade de princípios do ordenamento jurídico, regido por uma teoria material da Constituição,
de acordo ainda com (BONAVIDES, 2010, p. 582).
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Desta feita, os direitos sociais, consagrados nas Constituições constituem-se em dilema, na atualidade, em razão da necessidade de medidas que
visem à redução da exclusão social em contraposição aos interesses econômicos:
De fato, há uma correspondência entre a formulação da constituição dirigente, especialmente a partir da obra de José Joaquim Gomes Canotilho, e
a ideia de um direito administrativo voltado à concretização, pela Administração pública, dos ditamos constitucionais e, em decorrência, de políticas
públicas. A ideia da Constituição programática-dirigente, cuja atualização
deve ser feita pelo legislador com base no conceito de reenvio dinâmico [...].
Assim como Canotilho trata da cooperação do legislador infraconstitucional
na ‘determinação’ e ‘conformação material’ da Constituição, o enfoque das
políticas públicas destaca o papel da Administração na ‘determinação formal
‘material das leis e das decisões políticas a serem executadas no nível administrativo (BUCCI, 2002, p. 248-249).

Portanto, evidencia-se que os direitos fundamentais acrescentaram
valores às normas constitucionais, a fim de que estas alcancem à concretização
no plano real. Para isso, se levam em conta a democracia, a cidadania e o
Estado Constitucional de Direito.
Acontece que, na atualidade, muito se questiona acerca da efetividade
dos direitos sociais e, por conseguinte, se estes efetivamente são respeitados,
pois o Estado vem se demonstrando omisso, e direitos básicos como saúde,
educação, lazer, dentre outros, são mitigados, tendo os cidadãos que se valer,
não raras vezes, de ações judiciais para conseguir vagas em escolas, ou mesmo
a transferências para um determinado hospital, ou o fornecimento de determinada medicação, exemplos estes que demonstram a precariedade dos direitos
sociais em um Estado Democrático de Direito.
Nesse cenário não há como questionar se os direitos sociais estão
sendo respeitados como direitos fundamentais, apesar de se encontrarem consagrados no Título destinado à tutela os "direitos e garantias fundamentais"
(Capítulo II, do Título II, da Constituição da República de 1988), pois há um
claro problema de eficácia e efetividade dessa categoria de direitos fundamentais.
Há, ainda, quem defenda que a não efetividade dos direitos sociais se
deve ao fato de se tratar de normas programáticas, e não estarem as mesmas
consagradas no rol das cláusulas pétreas, o que acaba desprestigiando este importante rol de direitos.
Em que pese tais argumentos, o simples fato de estarem os direitos
sociais consagrados no título da Constituição da República destinados à tutela
dos "direitos e garantias constitucionais" o reveste de tal natureza, o que, somado ao fato de serem tais direitos a segunda dimensão dos direitos fundamentais, como visto alhures, lhes permitem ser caracterizados como tal, e impõem ao Estado o dever de zelar pela sua efetivação.
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O que parece o grande problema para a efetivação dos direitos sociais,
na atualidade, é o problema do custo dos direitos sociais, e a reserva do possível, invocada pelo Estado para a implementação dos mesmos.
Para Galdino (2005, p. 181), a reserva do possível encaixa-se no "modelo teórico da verificação da limitação dos recursos", ou seja, "o custo assume
caráter fundamental, de tal arte que, mantida a tipologia positivo/negativo,
tem-se a efetividade dos direitos sociais como sendo dependente da reserva do
possível".
A respeito da reserva do possível, Silva (2009, p. 183) se manifesta:
[...] os direitos fundamentais sociais devem encontrar limites na riqueza nacional ou na situação econômica de um país visto que não se deve acreditar
na utópica inesgotabilidade dos recursos públicos e, por conseguinte, na viabilidade de atendimento de todas as necessidades sociais e na possibilidade
de garantir a total felicidade do povo.

Galdino (2005, p. 197-198) acerca da obra de Sunstein e Holmes menciona que os autores fazem uma análise pragmática da implicação dos custos
dos direitos as consequências sociais considerando que "o exercício de todo e
qualquer direito ou liberdade depende fundamentalmente das instituições públicas, e em grande medida, sendo igualmente público (e custosos)".
Sofre-se no Brasil com problemas decorrentes das mazelas sociais crônicas, e, para implementar esses direitos prestacionais materiais necessitam de
desenvolvimento econômico capaz de aferir recursos suficientes para custear
a implementação desses direitos.
Mendes, Coelho e Branco (2015, p. 1301) observam que:
O princípio da reserva do financeiramente possível tem especial incidência
no terreno da saúde e da educação, cujas normas constitucionais – nisso particularmente influenciadas pelas ideias de constituição dirigente e de Estado
provedor -, atribuíram sobretudo ao Poder Público uma vida digna.

Ora, a limitação dos recursos financeiros para atender direitos sociais
prestacionais são fixados no orçamento público, nos termos dos arts. 165 a
167 da Constituição da República de 1988, inexistindo direito subjetivo do
cidadão frente ao Estado, isto porque, conforme explica Silva (2009, p. 195)
"as normas constitucionais relativas aos direitos sociais têm eficácia positiva
condicionada ao que for definido nas leis orçamentárias".
Além disso, há de se considerar que esta corrente entende os direitos
sociais positivados na Constituição de 1988 como princípios de justiça ou normas programáticas. É o caso dos "artigos 196 e 105 da nossa Constituição ao
proclamarem que tanto a saúde como a educação são direitos de todos e deveres do Estado, normas-tarefas do Erário, como diziam os clássicos das finanças públicas" (MENDES; COELHO; BRANCO, 2015, p. 1301).
Para Galdino (2005, p. 230-231) o reconhecimento dos custos "estimula o exercício responsável dos direitos pelas pessoas". Isto significa que o
Estado deve garantir serviços públicos necessários à existência digna do ser
humano inserido na coletividade, portanto, no caso do cidadão comum pretender fazer frente ao Estado a prestação positiva em favor daquele, o Poder
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Judiciário não deve considerar os custos como único referencial às decisões
judiciais, porém não há como desconsiderá-los na discussão acerca dos direitos fundamentais sociais. Cumpre salientar, ainda, que a teoria da reserva possível sofre críticas da doutrina que se opõe ao discurso da inviabilidade dos
direitos sociais por escassez de recursos:
Fica, [...], registrado [...] de que os problemas de ‘de caixa’ não podem ser
guindados a obstáculos à efetivação dos direitos fundamentais sociais, pois
imaginar que a realização desses direitos depende de ‘caixas cheios’ do Estado significa reduzir a sua eficácia a zero, o que representaria uma violenta
frustração da vontade do constituinte (CUNHA JUNIOR, 2007, p. 418).

Além disso, para Cunha Junior (2007, p. 418-419) é inadmissível que
os direitos sociais se constituam em direitos subjetivos apenas quando:
[...] se circunscreve[m] a tão-somente impedir[em] que os órgãos do poder
formulem atos contrários a esses direitos fundamentais sociais; qualquer lei
que atente contra os objetivos dos direitos sociais é inconstitucional, surgindo daí o direito subjetivo de recusá-la. [...] Não pode o poder judiciário
negar-lhes a tutela, quando requerida, sob o fundamento de ser um direito
não exigível. Juridicamente, isso não existe. Assim, é puramente ideológica,
e não científica, a oposição que ainda hoje se faz à efetivação, por via judicial, dos direitos fundamentais.

Já Krell (2000, p. 41) se manifesta no sentido de que no Brasil, assim
como em outros países periféricos, é preciso analisar a problemática da legitimidade para se definir o que é ou não possível, pois na "área das prestações
sociais básicas face à composição distorcida dos orçamentos das diferentes entidades federativas", o que implica dizer que, nos problemas de "exclusão social no Brasil que hoje se apresentam numa intensidade tão grave que não
podem ser comparados à situação social dos países-membros da União Europeia".
Ao tratar da questão, Mendes, Coelho e Branco (2015, p. 675) pontuam:
Como os direitos sociais demandam medidas redutoras de desigualdades –
não por acaso o velho Marx dizia que igualdade é igualação – e essas medidas
dependem quase que exclusivamente de investimentos estatais, até porque a
solidariedade não e algo que se possa impor a mentes e corações egoístas,
por isso, o grande problema para a efetivação desses direitos reside mesmo
é na escassez de recursos para viabilizá-los – o chamado limite do financeiramente possível -, perversamente mais reduzidos onde maior é a sua necessidade, ou seja, naqueles países absolutamente pobres, subdesenvolvidos ou
em desenvolvimento.

Nesse cenário, não há como negar que os direitos sociais são direitos
fundamentais, embora não se encontrem consagrados nas cláusulas pétreas, o
que não retira do Estado a obrigação de adotar políticas públicas para a sua
efetivação, o que decorre da própria natureza dos direitos fundamentais de
segunda dimensão, não estando a efetividade atrelada a natureza das normas
programáticas consagradas na Constituição da República de 1988.
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Outrossim, inexiste qualquer hierarquia entre os direitos sociais e os
demais direitos fundamentais, o que se dá pelo reconhecimento da indissociabilidade entre os direitos de primeira e de segunda geração, haja vista a interrelação existente entre eles e a inviabilidade da existência de um, sem a coexistência do outro devendo coexistir harmonicamente no ordenamento jurídico brasileiro, já que se tratam de direitos consagrados ao longo da evolução
humana, que prescinde, repita-se, da atuação do poder público.
Não obstante, a pandemia do Covid-19 está fomentando debates
quanto a efetividade e proteção dos direitos sociais, como se passa a expor.
2.3 DIREITOS SOCIAIS E O COVID-19
2.3.1 A crise do Covid-19 na separação dos Poderes: Federalismo e Autonomia
O Brasil adotou, como forma de Estado, o federalismo, que assegura
a independência e autonomia da União, Estados e Distrito Federal, e Municípios. Consagrado na Constituição de 1891, primeira promulgada no Brasil República, o federalismo é consagrado, no atual texto constitucional, dentre as
cláusulas pétreas.
Nesse cenário, é o federalismo que assegura a divisão de competências entre os entes federados, ficando a cargo da União dispor sobre questões
de interessa nacional, enquanto os Estados e Distrito Federal versam sobre as
questões regionais. Os Municípios, por sua vez, tanto no âmbito administrativo quanto legislativo devem atentar para o interesse local. De fato, há uma
descentralização do poder que não fica restrito à órbita federal (TAVARES,
2020, p. 63).
Os problemas vivenciados em virtude do Covid-19, de forma bastante
clara, evidenciam o federalismo no Brasil e a autonomia dos entes federados,
principalmente porque grande parte dos Estados-membros e Municípios,
como amplamente divulgado pelos meios de comunicação, editaram Decretos
para tutelar os interesses regionais e locais, tratando de questões como isolamento social e restrições ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais.
Vale lembrar que a própria Constituição Federal de 1988 assegura aos
entes federados a competência concorrente para legislar sobre a proteção à
saúde, nos termos do art. 24 (BRASIL, 1988).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341, que questionava
a Medida Provisória nº 926, “reafirmou a competência concorrente entre
União, Estados e Municípios [...] para fixação de regras que promovam a saúde” (COSTA, 2020, p. 1).
Nesse cenário percebe-se que o Covid-19 acabou por evidenciar e até
mesmo intensificar a cooperação e coordenação os chefes do Executivo esta-
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dual, demonstrando que o modelo de Estado adotado no Brasil é de cooperação entre os entes federados, ou seja, um modelo democrático (COOPERAÇÃO, 2020, paginação irregular).
Desta feita, não há que se falar em competência exclusiva da União
para legislar sobre medidas sanitárias, o que decorre, repita-se, do disposto no
art. 24 da Constituição Federal de 1988 e também do modelo descentralizado
para a gestão da saúde pública no Brasil. Não obstante, as normas editas as
devem ser harmônicas, não podendo os Estados-membros e os Municípios
editarem normas que contrariem o texto constitucional ou excedam os interesses regionais ou locais.
Não obstante, a sociedade presencia constates divergências entre opiniões emitidas pelos chefes do Executivo Federal e Estaduais, em especial
quanto ao isolamento social para conter a pandemia, evidenciando colisão que
gera insegurança jurídica e coloca em questionamento os limites de atuação
do Presidente da República no exercício da competência administrativa e legislativa (MARRAFON, 2020, p. 1-5).
Destarte, em decorrência da autonomia de que gozam os entes federado, e do modelo de Estado adotado pelo Brasil, normas que visem resguardar os interesses regionais e locais, editadas para conter o avanço da Covid19, possuem amparo constitucional, inclusive prevalecendo às editadas pela
União se apresentarem maior conformação com o Constituição Federal de
1988 (COSTA, 2020, p. 1-4).
2.3.2 Covid-19 e os reflexos nas relações de emprego
O mundo enfrenta, atualmente, a pandemia do Covid-19, que evidenciou, de forma bastante clara, os reflexos no mundo jurídico, mormente nas
relações de trabalho e emprego, principalmente porque a Organização Mundial de Saúde recomenda o isolamento social, o que reflete no fechamento de
inúmeros estabelecimentos comerciais como medida de prevenção para a disseminação do Covid-19 (FIUZA, 2020, p.1).
Nesse cenário muitas empresas suspenderam suas atividades e outras
precisaram adequar-se às exigências do momento, fomentando o home office,
por exemplo, ou dedicando-se ao delivery. São apenas exemplos que demonstram as alternativas adotadas para o enfrentamento da crise. E tais medidas
acabam por refletir na relação de emprego, seja porque alguns empregadores
optaram por férias coletivas, pela antecipação de férias individuais, pela redução da carga horária, dentre outras medidas.
O Estado, no afã de regulamentar essas questões temporárias, até
mesmo porque a legislação vigente não apresenta soluções para muitas questões, e no afã de preservar o emprego, compromisso assumido pelo país em
suas normas internas e também ao ratificar documentos de Direito Internacional, vem editando algumas normas, como a Medidas Provisória nº 927 (dis-
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põe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, e
de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus) e a Medida Provisória nº 936 (instituiu o Programa Emergencial
de Manutenção de Emprego e Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo já citado).
Dentre as disposições legais que veem fomentando diversos questionamentos, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, encontram-se a possibilidade de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, prevista no
art. 7º, da Medida Provisória nº 936/2020, e a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho, regulamentada no art. 8º do mesmo diploma
legal.
Tão logo foram anunciadas as medidas, até mesmo porque a Medida
Provisória nº 936 foi publicada no dia 1º de maio, discussões diversas surgiram
quanto a própria constitucionalidade das medidas, mormente a redução de
salários e a suspensão dos contratos de trabalho.
Para se ter uma ideia, ainda no dia 02 de abril, ou seja, no dia seguinte
à publicação da supracitada Medida Provisória, o partido político Rede Sustentabilidade ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo
Tribunal Federal, que tramita sob o nº 6.363, argumentando, em apertada síntese, que a redução da remuneração do trabalhador somente seria possível mediante negociação coletiva e para assegurar os postos de trabalho. Logo, no
entender do autor da ADI, a possibilidade de acordo individual para redução
da remuneração do trabalhador vai de encontro ao princípio da proteção, pois
os trabalhadores poderão ser compelidos pelos empregadores, sob pena de ficarem desempregados, a flexibilizar os direitos para assegurar o posto de trabalho. Nesse contexto afirmam a importância de não se dispensar os acordos
coletivos (BRASIL, 2020c).
Em decisão liminar o Relator da ADI, Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu a cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao
§ 4º, do art. 11, da Medida Provisória nº 936/2020, para que os acordos individuais que versam sobre a redução da jornada de trabalho e salário, assim
como aqueles que tem por objeto a suspensão temporária do contrato, sejam
comunicados pelos empregadores aos respectivos sindicatos no prazo de até
10 dias corridos, a contar da celebração (BRASIL, 2020c), isso em 10 de abril
de 2020.
Porém, em 17 de abril de 2020 o Tribunal, por maioria dos votos, não
referendou a liminar acima mencionada, ao argumento de que exigir eventual
deflagração de negociação coletiva acaba por frustrar os objetivos dos instrumentos instituídos pela Medida Provisória nº 936/2020 (BRASIL, 2020c). Por
conseguinte, afasta a exigência de manifestação das entidades de classe.
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Em meio a esse cenário diversas são as discussões, principalmente
quanto à mitigação dos direitos fundamentais do empregado, pois se de um
lado há a clara necessidade de se resguardar os direitos sociais, consagrados
ao longo de séculos e reconhecidos no texto da Constituição, de outro deve-se
buscar alternativas para assegurar a própria manutenção dos postos de trabalho. Conciliar esses interesses, contudo, não é tarefa fácil, o que fomenta inclusive debates no âmbito do Poder Judiciário, como se passa a expor.
2.3.3 Judicialização da crise
Desta forma, diante do prolongamento da crise instaurada pela pandemia do Covid-19, muitas questões têm sido levadas à apreciação dos Tribunais do país para apreciação. Como dito alhures, as medidas implementadas
fomentaram debates acerca da constitucionalidade da suspensão de contratos
de trabalho, da redução da jornada e, por conseguinte, dos salários. Tão logo
foi publicada a Medida Provisória, foi o Supremo Tribunal Federal acionado
para analisar a constitucionalidade das medidas implementadas.
Trata-se apenas de um exemplo, pois inúmeras outras questões envolvendo direitos sociais e a crise do Covid-19 fomentam debates envolvendo orçamento, eleições, publicidades, omissões do Poder Executivo, sistema carcerário, programas sociais, dentre outros.
Não se pretende, nesse ponto, esgotar a análise das inúmeras ações
em tramitação, que versam direta ou indiretamente sobre a crise do Covid-19.
O que se busca é demonstrar o papel do Judiciário na efetivação dos direitos
sociais.
Em se tratando de direitos sociais, destaca-se a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 568, ajuizada em 19 de março de 2020, de
autoria da Procuradoria Geral da República. Tal ação tem como relator, no
Supremo Tribunal Federal, o Ministro Alexandre de Moraes e discute a destinação de cerca de RS 32 milhões para o Estado do acre custear ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus (covid
19). São medidas de saúde pública e, portanto, inquestionavelmente versa sobre questões sociais.
Ainda, tem-se a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 662, proposta pela Presidência da República em 24 de março de 2020. Tem
como relator o Ministro Gilmar Mendes, e questiona a ampliação do acesso
do Benefício de Prestação Continuada, alterada por legislação já no curso das
discussões quanto à pandemia.
Aqui cumpre ressaltar que as alterações na legislação previdenciária
buscam ampliar o acesso ao BCP, o que, em momento de crise, é difícil de se
implementar, mormente a mudança na rena per capita familiar para a concessão do benefício assistencial, haja vista os impactos negativos e a necessidade
de se envidar esforços para o enfrentamento da pandemia.
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Nesse ponto, portanto, evidencia-se claramente o conflito entre direitos sociais e a imperiosa necessidade de se conciliar os interesses e, sendo impossível tal conciliação, escolher qual deve prevalecer. Assim, é que foi deferida parcialmente a liminar para suspender a ampliação do BCP, privilegiando
o interesse coletivo em detrimento daqueles que recebem o referido benefício
assistencial.
Tem-se, ainda, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6373, ajuizada em 06 de abril de 2020. Proposta pela Confederação Nacional do Trabalho, e de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, questiona a redução das
contribuições sociais ao “Sistema S”, pelo período de três meses. No caso em
tela não foi deferida liminar, estando a matéria pendente de análise.
De igual forma, tem-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
6371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Ajuizada em 06 de abril de
2020, e de autoria do Partido dos Trabalhadores, a ação questiona o levantamento do saldo de FGTS em razão da calamidade pública, também pendente
de julgamento.
Outra ação que versa sobre aspectos sociais relacionados ao Covid-19
é a Ação de Constitucionalidade por missão nº 3359, ajuizada em 12 de março
de 2020 pelos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Piau e Rio Grande do Norte, tem, como relator, o Ministro Marco Aurélio. A
ação em comento pleiteia ao Governo Federal a suspensão de cortes no Bolsa
Família, enquanto perdurar a calamidade pública em decorrência da pandemia. A liminar, no caso em tela, foi deferida.
Destarte, as ações acima mencionadas decerto não esgotam as questões afetas à pandemia do Covid-19 e os reflexos nos direitos sociais. Contudo,
demonstram não apenas a importância de se resguardar tais direitos, mas,
também, a importância do Judiciário para a sua efetivação. Em tempos de
crise, que reflete na economia do país, conciliar interesses é necessário e,
quando não for possível, como dito alhures, é necessário buscar meios para
que se efetivem os direitos sociais, privilegiando a coletividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se compreender, ao longo do presente estudo, como se encontram efetivados e resguardados os direitos sociais frente à crise instaurada pelo
Covid-19. Inicialmente pode-se afirmar que sendo os direitos fundamentais
valores que além de fundamentais são indisponíveis, não se exaurem. Modificam-se e aperfeiçoam-se no tempo, adaptando-se às exigências de cada época.
E, como direitos de defesa, nos planos jurídicos objetivo e subjetivo, consagram normas de competência negativa para o Estado, bem como as liberdades
positiva e negativa das pessoas, ou seja, liberdade de exercer os direitos fundamentais e liberdade de exigir omissões por parte do Estado, lembrando, antes de tudo, que ao Estado está reservada certa carga de positividade.
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Observou-se que os direitos sociais exigem uma prestação efetiva do
Estado, e que passou por uma evolução significativa, já que, por muito tempo,
acreditou-se que a defesa dos direitos individuais dos cidadãos, então chamados de direitos fundamentais de primeira dimensão, estaria assegurada com a
simples omissão do Estado (ou seja, não os violando), ou, numa concepção e
estágio mais arrojado, com a previsão de instrumentos voltados a impedir a
invasão indevida do Estado na esfera da vida privada das pessoas.
Entretanto, nos dias contemporâneos, é de se ter como impossível, a
título exemplificativo, a garantia do direito de “ir e vir”, especialmente às pessoas pobres ou portadoras de necessidades especiais, por exemplo, sem que o
Estado disponibilize transporte dentro de valores acessíveis e devidamente
adaptados.
Da mesma forma, hoje não estará garantido o direito à liberdade de
pensamento, sem que esteja assegurado a todos os cidadãos o acesso à educação formal de qualidade, assim como também não estará assegurado aos cidadãos o direito de participar conscientemente das decisões políticas na sociedade, se não tiverem acesso a informações verdadeiras e de interesse público.
Logo, chegou-se à conclusão que não bastava assegurar a liberdade e a igualdade, mas se fazia necessário garantir direitos fundamentais outros.
Ou seja, atualmente, não basta o não fazer do Estado, indo muito
além o seu dever, invadindo, de há muito, o campo da positividade, a exigência do atuar, do garantir, de implementar, isso é, efetivamente, promover. Surgiu, portanto, os direitos fundamentais de segunda geração, denominados de
direitos sociais, que estão intrinsecamente relacionados à dignidade da pessoa
humana e à cidadania, e que clamam, para a sua efetivação, de uma atuação
efetiva do Estado, através de políticas públicas.
A Constituição da República de 1988 consagrou os direitos sociais no
título destinado aos "direitos e garantias fundamentais". Não obstante, muito
se questiona acerca da sua efetividade, e isso faz com que também seja questionada a fundamentalidade de tais direitos, ou melhor, o reconhecimento dos
direitos sociais enquanto direito fundamental.
Em meio à pandemia do Covid-19 a efetividade dos direitos sociais
resta questionada, principalmente porque instauram-se situações de conflito,
pois para assegurar o direito social à saúde, por exemplo, e assegurar o enfrentamento da crise na saúde pública, medidas precisam ser adotadas, como a
possibilidade de reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente de salário.
Há, claramente, uma mitigação de direitos fundamentais, principalmente
neste caso de pandemia que o mundo está enfrentando, porque os direitos coletivos estão acima dos direitos individuais, não ferindo o direito de ir e vir do
cidadão, como é o caso da determinação do Estado, para que se cumpra o
isolamento social.

282

Dialogos IV

Tais medidas, porém, são excepcionais. E, tão logo restaurada a normalidade, deve o Estado zelar pela efetivação dos direitos sociais, que representam uma importante evolução da sociedade, conquista que não pode ser
ignorada.
Destarte, conclui-se que nesse momento, em meio a pandemia do Covid-19, a adoção de medidas emergenciais, ainda que mitiguem o exercício de
direitos sociais fundamentais, são aceitáveis, mas que devem ser cessadas tão
logo seja superada a crise relacionada ao coronavírus, dever do Estado de zelar
pelo efetivo cumprimento dos direitos sociais, e de todos os outros direitos
tanto individuais quanto coletivo.
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER DEFICIENTE
E A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA.

Ana Cristina Martins Machado
Clidiane Santiago Fernandes
Júlia Machado

INTRODUÇÃO
A violência de gênero no momento em que nos encontramos de pandemia, tem aumentado consideravelmente, conforme indicam os dados do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2020. Comparados com 2019, os
casos de feminicídios cresceram 22,2% entre março e abril e 7,6% as chamadas para o número 190 por situações de violência doméstica, período em que
todos os estados já haviam adotado o isolamento social.
Ações pontuais dos estados e municípios brasileiros também tem
contribuído para facilitar as denúncias, como é o caso da campanha lançada
no Rio Grande do Sul no dia 10 de junho de 2020 intitulada “máscara
roxa51”.
Atitude semelhante ocorre no Estado de São Paulo que permite que
a mulher peça ajuda através de um decreto de Lei n° 741/21, “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” que permite que as mulheres possam fazer denúncias em repartições públicas através de um X vermelho na palma
de sua mão, a polícia devera ser acionada pelo estabelecimento parceiro,
afim de propiciar o acolhimento e assistência da vítima, resguardando o direito ao sigilo e à privacidade durante todo o processo.
Todavia, apesar de iniciativas como essas terem por objetivo possibilitar o acesso a formas mais variadas e acessíveis de denúncia, esta não
tem atingido àquelas mulheres mais vulneráveis portadoras de deficiência.
Não são raras as vezes em que na maioria dos atendimentos de forma geral,
as necessidads especiais das pessoas com deficiência são negligenciadas
(Sobsey 1995 s/p).
51

A campanha é uma iniciativa do Comitê Gaúcho ElesPorElas, da ONU mulheres e se concretiza a partir de um termo de cooperação assinado em conjunto com órgãos ligados aos
poderes Executivo e Judiciário entidade ligadas á pauta das mulheres. Ao chegar na farmácia
a mulher deve pedir a máscara roxa, que é a senha para que o atendente da farmácia saiba que
se trata de um pedido de ajuda. O atendente dirá que o produto está em falta e pegará alguns
dados para avisá-la quando chegar, após o funcionário da farmácia passará a Polícia Civil as
informações coletadas via WhatsApp para que o órgão tome as medidas necessárias. Dados
do site https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/marcara-roxa.
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A justificativa deste trabalho está pautada na importância de refletir
a respeito de como tem se dado o acolhimento às mulheres vítimas de violência com deficiência nos espaços institucionais através da CNV pois de
acordo com Alves (1992, p. 215), “sem comunicação, as pessoas os grupos,
as organizações e a sociedade não sobrevivem”. Para que não haja uma revitimização da pessoa atendida nas diversas instâncias que fazem parte do
atendimento em rede é necessário que se tenha uma “comunicação que promove maior profundidade no escutar, fomente respeito e empatia” (Rosenberg, 2003, p. 30). Neste sentido a comunicação não violenta (CNV) tem
muito a contribuir. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizaremos a
pesquisa bibliográfica metodológica.
DESENVOLVIMENTO
Os dados quantitativos aqui citados em relação ao feminicídio indicam que não basta apenas “jogar pedras na Geni” é preciso eliminá-la, pois
na nossa sociedade nem o “Zepelim52” é capaz de lhe redimir.
“maldita Geni” está por todo lado, em cada domicílio, em cada esquina e tem
formas variadas podendo até não corresponder às convenções sociais que ditam a normalidade, por isso é necessário extirpá-la do convívio social.
São inúmeras as circunstâncias que levam ao ato de agressão das “Genis, Marias, Joanas” e se estas possuem algum tipo de deficiência a vulnerabilidade é ainda maior. A pauta para as discussões, a respeito da deficiência
na contemporaneidade carrega a marca do movimento feminista pois:
Foi o feminismo quem levantou a bandeira da subjetividade na experiência
do corpo lesado, o significado da transcendência do corpo para a experiencia
da dor, forçando uma discussão não apenas sobre a deficiência, mas sobre o
que significa viver em um corpo doente ou lesado. (DINIZ, 2003, p. 3-4).

O uso da violência implica na violação dos direitos humanos e está
ligada a fatores complexos e de ordem social. Conforme Pequeno, (2007, s/p)
“é fenômeno multicausal, multidimensional, multifacetado e intransparente”.
Via de regra as agressões ocorrem na maior parte dos casos dentro da própria
residência da vítima pelo companheiro. (CORTÊS, 2002, s/p).

52

A canção “Geni e o Zepelim” foi composta por Chico Buarque como parte integrante da sua peça
de teatro musical Ópera do Malandro, encenada pela primeira vez na capital do Rio de Janeiro
em 1978, e um ano depois na cidade de São Paulo, com as duas montagens sob a direção de
Luís Antônio Martinez Corrêa. Ainda em 1979, as composições do espetáculo foram lançadas
pelo autor como um álbum de canção em formato de vinil incluindo a faixa “Geni e o Zepelim”.
Já em 1986, em parceria com a cineasta Ruy Guerra, Chico Buarque transformou a sua peça em
um filme homônimo, cuja trilha sonora já tinha sido gravada um ano antes em 1985. Desde sua
criação, a Ópera do Malandro consolidou-se como uma das referências centrais da cultura
brasileira no século XX demonstrando a versatilidade do Chico Buarque tanto como literato
quanto como musicista. Dados em: http://www.revista.usp.br.
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Segundo Ferri e Gregg (1998), a combinação de gênero e deficiência
acarreta dupla desvantagem para as mulheres tornando-as peculiarmente vulneráveis, e a complexidade aumenta ainda mais quando existe a incorporação
de raça/etnia, classe, orientação sexual, região e religião.
Conforme Mello, (2010), a questão da deficiência se constitui como
um problema de vastas possibilidades no estudo da corporabilidade como um
processo sociocultural. Percebe-se assim, que o problema está enraizado na
cultura pois apesar da implementação da lei 11.340/06 lei Maria da Penha
estar em vigência há 15 anos podemos concluir que “o machismo53não fica de
quarentena”. De acordo com Simone de Beauvoir (1949, p.29), “basta uma
crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam
questionados”.
Para que as mulheres com deficiência vítimas de violência não tenham seus direitos “castrados” e violados, é preciso haver ampla possibilidade
de acessibilidade inclusão nos espaços públicos. O modelo social que traz o
conceito de inclusão, vê a deficiência com outro olhar, aliando a condição da
pessoa e as condições da sociedade onde ela vive. A Lei Brasileira de Inclusão
(LBI 13.146/15) define a pessoa com deficiência como:
Art.2° – Aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O glossário de termos de acessibilidade e inclusão da Câmara dos Deputados Federais define que o termo acessível envolve tanto acessibilidade física como de comunicação. Sendo assim, o colóquio que se estabelece na rede
de atendimento as vítimas de violência que muitas vezes necessita ser presencial precisa de ressignificação. “A violência não se constitui em ato único e
isolado, possui aspectos sociais como falta de políticas públicas e falta de infraestrutura para abrigar as vítimas”. (Saffioti, 1997, s/p).
De acordo com a coordenadora do Grupo Inclusivas (blog do movimento feminista de mulheres com deficiência inclusiva), Vitória Bernardes,
a delegacia especializada de atendimento à mulher de Porto Alegre (RS),
possui rampa que “não obedece às normas técnicas, não há balcão de atendimento para pessoas com deficiência e nem banheiro adaptado”.
O relato declarado deixa evidente o déficit na estrutura física dos espaços de denúncia da violência e isso pode comprometer a interlocução, pois
quando não é dado ao sujeito a possibilidade da palavra, não se está respeitando
sua singularidade, criam-se estereótipos de comportamento submetendo-o aos
padrões do ambiente (BIRMAN, 2011).

53

Para a palavra machismo neste trabalho utilizaremos a definição terceira do dicionário on line
que diz: "comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e
mulheres ". https://dicio.com.br.
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Essa dificuldade pode ser amenizada através das técnicas propostas
pela comunicação não violenta pois “esta nos ajuda a reformular a maneira
pela qual nos expressamos e ouvimos os outros”. (ROSENBERG, 2006, p.24).
Os princípios da CNV, estão plenamente em conformidade com a
prevenção à violência doméstica, com a acessibilidade e a inclusão, sendo que
primam pela honestidade, conexão e bem-estar físico e segundo Rosenberg
(2006) promovem o respeito, a atenção e a empatia.
Dada a universalidade e a abrangência das concepções que envolvem
a comunicação não violenta, sua aplicabilidade se torna viável em qualquer
ambiente
e espaço onde se instaure um diálogo. Em suma quando se trata de atendimento às mulheres com deficiência vítimas de violência é preciso humanizar 54o atendimento
Quando essa humanização acontece por meio da CNV “ela tende a
lembrar que necessitamos de solidariedade de apoio social; é uma lembrança
permanente sobre a vulnerabilidade nossa e dos outros, um alerta contra a
violência”. (CAMPOS, 2005, s/p.)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência contra as mulheres com deficiência possui múltiplas facetas, é preciso estar atento a todos os indícios para que se efetue um atendimento de qualidade. Vimos que através das técnicas da CNV que propõem
uma escuta ativa que envolve estar consciente e atento a comunicação, por
meio da sensibilidade, cuidado e respeito podemos impedir que se configure
uma revitimização das atendidas nos espaços institucionais.
A vulnerabilidade da mulher deficiente a torna mais propensa a atos
de agressão que são “justificados quando as vítimas o aceitam como se fossem
normais” (DODGE,1980, s/p).
Assim sendo, quando as instituições buscam um olhar contextualizado e sem julgamentos em relação ao gênero e aspectos físicos da pessoa que
busca ajuda numa situação de violência, e conseguem “trazer essa prática a
luz da consciência quebram o domínio da mesma sobre nós”. (ROSENBERG
2006, p.315).

54

(...) a humanização é definida como um estado de bem-estar, envolvendo carinho, dedicação, respeito pelo outro, ou seja, considera a pessoas como ser completo e complexo.
https://www.periodicos.ufc.br/rene/article/download/5620/4046.

290

Dialogos IV

REFERÊNCIAS
ACESSIBILIDADE NA Câmara. Glossário de acessibilidade. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/.../acessibilidade/glossarios/glossario.html Acesso em: 20/06/21.
ALVES, A. A comunicação social e a criança. Cadernos do Noroeste, vol.5
n. 1- 2 São Paulo, 1992, p.215- 224.
ARNT, Olga; RODRIGUES, Leticia. Comissão de cidadania e direitos humanos. Atendimento às mulheres com deficiência será monitorado por
grupo de trabalho
ligado à
CCDH. Disponível
em:
https://www.al.rs.gov.br/agenciadenoticias/destaque/tabid/855/IdMateria/312358/Def ault Acesso em: 20/06/21.
ARAUJO, Murilo, C. O tempo, o valor e a prostituta: reflexões sobre “Geni
e Zepelim” de Chico Buarque. Disponível em: https://revista.usp.br.
Acesso em 18/06/21.
BEAUVOIR, Simone, de. O segundo sexo. 2. Ed.-Rio de Janeiro: nova
Fronteira, 2009.
BIRMAN, J. Mal-estar na atualidade: a psicanálise e as no Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,2001.
BLOG. CANAZARES, Ewelin. Proposta de politicas publicas para mulheres com deficiência. Inclusivas, 21 de agosto de 2020, Rio Grande do Sul.
Disponível
em
https://inclusivas.blogspost.com/?m=1
Acesso
em:20/06/21.
CAMPOS G, W, S. Humanização na saúde: um projeto em defesa da vida?
Interface (Bocatu), 2005.
CORTÊS, G, R. Violência doméstica: centro de referência da mulher. Violência doméstica: centro de referência da mulher “Heleieth Saffioti”. Estudo de Sociologia, 17-32, 149-168, (2012).
DICIO, Dicionário Online de português, definições e significados. Disponível em: https://www.dicio.com.br. Acesso em: 18/06/21.
DINIZ, Debora. Modelo social da deficiência: A crítica feminista. Serie
Anis, v. 28, p. 1-8, jul.2003a.

291

Dialogos IV

DODGE, K, A. (1980), Social cognition and childrens´s aggresive beauvoir. Child Development, 51,162-170.
FERRI, Beth, A; GREGG, Noel. Women with Disabilities: Missing Voices.
Women´s Studies International Forum, v. 21, n. 4, p. 429-439, 1998.
FORUM DE SEGURANÇA PÚBLICA. Violência doméstica durante a
pandemia de covid-19-ed.2. Disponível em https://forumsegurança.org.br.
Acesso em 18/06/21.
MACHADO, Ralph. Direitos humanos. Proposta incentiva “sinal vermelho” para combate à violência doméstica. Disponível em: https://www.camara.leg.br Acesso em: 29/06/21.
MELLO, Anahí G; A construção da pessoa na experiência da deficiência:
corpo, gênero, sexualidade, subjetividade e saúde mental. In: MALUF,
Sônia W;
TORNQUIST, Carmem S. (org). Gênero, saúde e aflição: abordagens antropológicas. Florianópolis: letra Contemporâneas, 2010. p. 133-191.
MOLINA, Leandro. Campanha máscara roxa: Mulheres vítimas de violência poderão fazer denúncias em farmácia. Disponível em:
https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/marcara-roxa.
Acesso
em
18/06/21.
PEQUENO, M, J. Direitos humanos e violência. (2007).
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, de
6 de julho de 2015. https://www.planalto.gov.br Acesso em 16/06/2021.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei Maria da Penha, 11.340, de 7 de
agosto de 2006, que dispõe sobre mecanismo para coibir a violência domestica e familiar contra a mulher. Disponível em: https://www.planalto.gov.br Acesso: 16/06/21.
ROLIM, KMC, Campos ACS, Cardoso MVLM L, Silva RM. Sensibilizando os discentes para o cuidado humanizado: vivência do ensinoaprendizagem.
Ver
RedeEnfermNordeste.2004;5(2):79-85.
https://www.periodicos.ufc.br/rene/article/download/5620/4046.
Acesso em:28/06/21.

292

Dialogos IV

ROSENBERG, Marshall. B. Comunicação Não Violenta. Técnicas para
aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Ed. Ágora, São
Paulo, 2006.
SAFFIOTI, H. I. B. (1997). Violência Doméstica ou a lógica do galinheiro. Em Kuptas, M. (Org.) Violência em debate (p.39-57). São Paulo,
Editora Moderna.
SOBSEY, D. Enough is enough, there is no excurse for a hundread Years
of violence Against people with disabilities. In: SOBSEY, D. et al. Violence
and dissability: na annotated bibliography. Baltimore: Paul H. Brookes
Publishing, 1995.

293

Dialogos IV

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA EDUCAÇÃO ESSENCIAL

Cristiane Paulina de Paula Neto Rodrigues
Divina Lúcia Rodrigues Barbacena Monteiro

Introdução
Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças.
(Mantoan)

O princípio que deve nortear a educação é o de que a escola não deve
estar a serviço de qualquer classe, privilégio de herança, dinheiro, credo religioso ou político. A educação deve estar a serviço do indivíduo, do “homem
total”, liberado e pleno. Para tanto, é imprescindível reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las.
Seguindo esse pensamento, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na
superação da exclusão. A construção de sistemas educacionais inclusivos, escolas e classes especiais passam a ser repensadas, implicando mudança estrutural e cultural da escola para que todos os estudantes tenham suas especificidades atendidas. Muitos olhares e questões estão sendo discutidos, para encontrar as melhores formas de atendimento aos estudantes com deficiência,
desde a formação de professores, a conscientização e preparação da comunidade escolar, adaptação curricular, o ambiente físico da escola, enfim, diversas
situações relacionadas à permanência desse aluno dentro da sala de aula no
ensino regular.
Assim, este trabalho traz reflexões sobre no processo de inclusão escolar das pessoas com deficiência nas escolas regulares, estabelecendo como
foco principal a importância da ação conjunta de políticas públicas e a participação de toda comunidade escolar. Ora visto que, este tema é de grande
relevância sócio-educacional e que constitui um desafio para educadores na
busca de encontrar metodologias que possam atender seus estudantes em suas
necessidades educacionais.
É importante ter em vista que o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que “todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas
possam ter” (CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,
1994, p. 4). Mais do que isto, incluir significa oferecer as condições necessárias
para que estas crianças ou adolescentes realmente sejam incluídos em todas,
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ou na maioria, das atividades (atividades em sala, atividades de lazer, brincadeiras, entre outros) propostas pela escola. A inclusão de estudantes com deficiência nas escolas regulares é um grande avanço para a educação do Brasil,
pois contrasta com um passado no qual a exclusão e o preconceito eram naturalizados.
1. O Contexto Social da Inclusão Escolar
Inclusão é sair das escolas dos diferentes e
promover a escola das diferenças. (Mantoan)

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais,
visam políticas promotoras de uma “educação de qualidade para todos”. A
escola historicamente caracterizou-se por uma visão de educação como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas
educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização da escola, evidenciou-se o paradoxo inclusão/exclusão, universalizando o acesso, mas excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Portanto, sob formas distintas, a exclusão
tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração pressupondo a seleção, naturalizando-se o fracasso escolar.
Diante disso, entende-se que educação inclusiva é uma ação política,
cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os
estudantes estarem juntos aprendendo e participando, sem nenhum tipo de
discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção dos direitos humanos, cujo foco principal avança
em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção dentro e fora da escola.
O Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial apresentou a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. As lutas sociais visaram uma construção de políticas públicas promotoras de qualidade para todos os educandos. Dessa forma, a educação especial
se organizou tradicionalmente como Atendimento Educacional Especializado
(AEE), substitutivo ao ensino comum, em que evidenciou diferentes compreensões, terminologias e modalidades levando à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais, fundamentada na concepção de
normalidade/anormalidade. Determinando formas de atendimento clínico-terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio de diagnósticos, são definidas as práticas escolares para estudantes com deficiência.
Um olhar sobre a afetividade e a Inclusão Escolar tem início no Brasil Imperial
com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos,
em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos
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Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX, foi fundado o
Instituto Pestalozzi (1926), instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e, em 1945, foi também criado o
primeiro Atendimento Educacional Especializado para pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff ¹. O atendimento educacional a pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pelas disposições
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº
4.024/61, apontando o direito dos “excepcionais” preferencialmente dentro
do sistema geral de ensino. Alterando a LDBEN de 1961, a Lei nº 5.69/71 em
que definiu o “tratamento especial” para os alunos com “deficiências físicas,
mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular
de matrícula e os superdotados”. Isso acabou reforçando o encaminhamento
dos educandos para as classes e escolas especiais, não promovendo a organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais
especiais.
No ano de 1973, o MEC – Ministério de Educação e Cultura criou o
Centro de Educação Especial – CENESP, órgão responsável pelo gerenciamento da Educação Especial no Brasil, integracionista, impulsionou às pessoas com deficiência e superdotadas ações educacionais. No entanto o acesso
ao ensino regular não foi bem organizado para um atendimento especializado
que considerava as singularidades de aprendizagem dos alunos com deficiências, de maneira que seriam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum. Segundo o Artigo 59, da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, preconiza que os sistemas de ensino assegurem aos alunos a aceleração dos estudos para conclusão do programa escolar.
As informações sobre os estudantes são fundamentais no planejamento de políticas e ações para os avanços da educação inclusiva, informações
estas que o Ministério da Educação (2004) passou a pesquisar através do
Censo Escolar a série/ciclo dos alunos com Necessidade Educacionais Especiais, possibilitando uma análise mais precisa do fluxo escolar, coletando dados dos estudantes com deficiência visual, com baixa visão, surdez, deficiência auditiva, dentre outras categorias, como autismo, síndrome de Down e
surdocegueira, etc.
Desta forma foi ampliado o diagnóstico para a organização da oferta
de atendimento educacional em áreas específicas. Entende-se que a Educação
Inclusiva compreende a construção para todos de uma escola aberta que respeita e valoriza a diversidade com práticas colaborativas, formando redes de
apoio à inclusão promovendo a participação da comunidade. A perspectiva
de uma modalidade transversal, que perpassa todos os níveis, etapas e moda-
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lidades da educação e que beneficia todos os educandos e o respeito às diferenças, contribui para uma construção de um país de todos. Resumindo, uma
política que deve ocupar-se com a desinstitucionalização da exclusão.
1.1. Declaração de Salamanca
Somos diferentes, mas não queremos ser transformados em desiguais. As
nossas vidas só precisam ser acrescidas de recursos especiais. (Peça de teatro:
Vozes da Consciência, BH)

Em 1994, em Salamanca, na Espanha, os delegados da Conferência
Mundial de Educação Especial, representando 88 governos e 25 organizações
internacionais em assembleia, reafirmaram o compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino que tratava sobre princípios, políticas e práticas nas áreas das necessidades educativas especiais das
Nações Unidas, ou seja, “Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para pessoas deficientes”. Nessa Conferência, os Estados asseguram que
a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema educacional a conhecida Declaração de Salamanca.
A Declaração de Salamanca passou a influenciar a formulação das
políticas públicas da educação inclusiva, construindo padrões homogêneos de
participação e aprendizagem através da Política Nacional de Educação Especial, que orientando o processo de “integração institucional” que condiciona
o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que possuem condições
de acompanhar e desenvolver atividades curriculares programadas do ensino
comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Portanto a Declaração
de Salamanca, segundo o Documento Subsidiário à Política de Inclusão
(2007) destaca: A preparação adequada de todo pessoal da educação constitui
um fator-chave na promoção do progresso em direção às escolas inclusivas.
Dessa forma, resultou em um documento sinalizador de uma nova época na
educação de crianças com necessidades especiais, em vários países do mundo.
O grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. (PNE – Lei nº 10.172/2001)

A Educação Inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e avança em relação à ideia de equidade
formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão
dentro e fora da escola. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos
sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume
espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da
escola na superação da exclusão.
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A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais
inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada,
implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os
estudantes tenham suas especificidades atendidas.
Diante disso, é importante considerar o papel dos professores na construção da escola inclusiva, pois a consolidação de tudo o que preconiza os
documentos oficiais depende da ação consciente das pessoas que lidam diretamente com a realidade escolar.
1.2. A Educação Inclusiva
A Educação Inclusiva compreende a construção de uma escola aberta
a todos, que respeita e valoriza a diversidade, que desenvolve práticas colaborativas, constrói redes de apoio à inclusão, promove e amplia a participação
de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de
uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas abarquem a diversidade. Essa compreensão significa
criar escolas de qualidade para todos, que atendam efetivamente a todas as
crianças e adolescentes das comunidades, pondo fim ao processo de exclusão
de pessoas com deficiências na educação. É uma abordagem humanística e
democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivo
o desenvolvimento da autonomia, a satisfação pessoal e a inserção social de
todos. Essa concepção de educação inclusiva ganhou maior notoriedade a partir de 1994, como vimos anteriormente, a partir da Declaração de Salamanca.
Segundo INCLUSÃO (pg.9, 2005).
Nessa Conferência participaram oitenta e oito governos e vinte cinco organizações internacionais, que reconheceram a necessidade e urgência de que
o ensino chegasse a todas as crianças, jovens e adultos com necessidades
educacionais especiais no âmbito da escola regular.

Nessa perspectiva, articular as temáticas educação e inclusão torna-se
uma tarefa indispensável, é necessário que existam diálogos na sociedade para
que de fato a inclusão esteja presente nas políticas públicas e isso seja materializado por meio da acessibilidade em todas as esferas sociais. Não é possível
falar de inclusão se nem mesmo os espaços públicos estão preparados para que
pessoas com deficiência possam circular com segurança e autonomia.
A escola é um espaço privilegiado para que essa temática seja discutida, posta em prática e levada à sociedade como uma necessidade. Por meio
da escola, de uma educação voltada para a inclusão é que podemos vislumbrar
um mundo no qual a equidade seja um objetivo comum.
Sob esse prisma, acerca da escola inclusiva, remetem-nos buscar alternativas de diferenciação pedagógica, possibilitando a todos o direito social
de aprendizagem. Isso requer a transformação das práticas pedagógicas
quando dimensionadas em práticas avaliativas, a fim de que estas não constituam um mecanismo de seleção classificatória na fabricação de sucessos e de
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fracassos escolares, mas possibilitem a orientação da prática docente, na tentativa constante de aprimorar as práticas educativas e reduzir as desigualdades
e os preconceitos. Segundo o Art. 3º da Conferência Mundial de Educação
para Todos (JOMTIEN, pg.1, 1990), quando propõe como objetivo universalizar o acesso à educação e promover a equidade orientada no sentido de que
A Educação Básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens, e
adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade,
bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. Para que a
educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a todas as crianças,
jovens e adultos,a oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de
qualidade da aprendizagem.

Entende-se que para tornar efetivo o direito de todos à educação, é
necessária a transformação dos sistemas educacionais para promoção do
acesso e da qualidade. Assim a atenção à diversidade e à inclusão de estudantes com deficiência, se efetiva a partir de uma mudança na gestão da educação,
no cumprimento da legislação, na formação de professores e na eliminação de
barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e nas comunicações, entre
outras. Isso envolve a ação conjunta de toda a comunidade escolar e não somente do corpo docente. Por esse motivo, a constituição de uma equipe interdisciplinar, que permita pensar o trabalho educativo desde os diversos campos
do conhecimento, é fundamental para compor uma prática inclusiva junto aos
professores. Na verdade, propostas correntes nessa área referem-se ao auxílio
de um professor especialista e a necessidade de uma equipe de apoio pedagógico. Contudo, o princípio fundamental da escola inclusiva é que todos os alunos devem aprender juntos, independentes de suas dificuldades ou talentos,
deficiência, origem sócio-econômica ou cultural.
Enfim, a inclusão reforça a ideia de que as diferenças sejam aceitas e
respeitadas, no entanto, para que aconteça de fato são necessárias mudanças
sociais, como esforço mútuo de todos os profissionais da educação na busca
pelo aprimoramento da prática educativa, cabendo ao educador compreender
e respeitar a diversidade, possibilitando a inclusão educacional e social através
de ações efetivas.
Considerações Finais
Este trabalho teve como objetivo discorrer sobre o tema da Educação
Inclusiva. Houve breve exposição sobre alguns aspectos relacionados ao processo, até chegarmos aos dias de hoje, em que a inclusão é uma realidade presente na legislação. Podemos afirmar que se trata de uma conquista de direitos
e o propósito de possibilitar o acesso de pessoas com deficiência à escolar regular, rompendo com a exclusão e segregação é uma construção que se dará
por meio da ação consciente de toda a comunidade escolar. Assim, famílias,
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estudantes e docentes têm um papel fundamental na construção de uma sociedade inclusiva, isso deve começar por meio de uma educação que tenha
como objetivo a formação de pessoas solidárias.
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A SALA DE AULA INVERTIDA E A VALORIZAÇÃO DO
PROTAGONISMO ESTUDANTIL NO ENSINO
DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Jonilson Lima da Silva Albino
Lindsai Santos Amaral Batista
Marcelo Santos Freitas
Márcio Ponciano dos Santos
Introdução
O ensino de Ciências da Natureza tem se tornado, juntamente com o
de Língua Portuguesa e Matemática, uma prioridade nas redes de educação,
devido a sua inserção nas avaliações externas, a exemplo do PISA e SAEB.
No entanto, esta ainda é, geralmente, ensinada somente pela verbalização docente, com ensino de conceitos e verificação da aprendizagem através de avaliações escritas, situação didático-pedagógica ainda muito comum no meio
educacional em que, contraditoriamente, se diz planejar e ensinar para o desenvolvimento de habilidades e competências correlacionadas, enquanto possibilidades necessárias à formação integral e protagonismo do estudante. A
escola nessa perspectiva educativa precisa continuar sendo estudada e discutida enquanto instituição social que tem como principal função formar estudantes para a vivência contemporânea necessária ao atual modelo de sociedade, cujo advento das tecnologias digitais tem se tornado indissociável das
ações cotidianas mais comuns.
Na atualidade muita são as estratégias de ensino colocadas como tentativas diretas para a promoção do desenvolvimento de aprendizagens pelas
diferentes metodologias de ensino trabalhadas em situações diversas no processo educativo escolar. No entanto, diante dessas muitas buscas na tentativa
de acertos e melhorias ao processo de ensino e promoção das aprendizagens,
percebe-se que a sala de aula invertida configura-se como uma metodologia
de ensino que tende a potencializar o planejamento feito pelo professor e a
realização e apresentação de atividades pelos estudantes, que tendem a facilitar diferentes leituras e compreensões necessárias a formação integral de estudantes no contexto da educação escolar contemporânea, dependendo das diferentes condições em que o processo de ensino se desenvolve.
Este estudo reflexivo tem como objetivo apresentar ideias e possíveis
reflexões dialógicas sobre a sala de aula invertida enquanto metodologia ativa
de ensino e aprendizagem, e a valorização do protagonismo estudantil no processo de ensino de Ciências Naturais. Para essa proposta discorre-se sobre três
tópicos: um olhar docente sobre o ensino de Ciências da Natureza; a sala de
aula invertida e ensino de Ciências da Natureza na escola pública; a área de
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Ciências da Natureza e a Sala de Aula Invertida como propulsoras do protagonismo estudantil e diálogos no Ensino de Ciências da Natureza numa perspectiva interdisciplinar. A partir dessa abordagem dialogada, traz-se também
as considerações e referenciais que colocam a temática noutras possibilidades
formativas aos professores e estudantes no contexto escolar, em constante reconstrução na contemporaneidade educacional.
Refletir e discutir sobre o processo representativo da educação escolar
na contemporaneidade é uma das alternativas possíveis e necessárias à formação docente para o aprimoramento dos processos de ensino e para a garantia
de ocorrência da aprendizagem. Por essa análise, percebe-se que se fazem urgentes e necessárias mudanças nas práticas educativas desde o planejamento
das ações pedagógicas até a escolha de metodologias de ensino que potencializem e orientem o envolvimento dos estudantes e o desenvolvimento de
aprendizagens significativas, diretamente relacionadas às vivências cotidianas
deles em seus contextos socioambientais e culturais.
Na contemporaneidade, os processos de ensino, ainda muito centralizados nas ações e voz ativa majoritariamente dos professores, exigem uma
maior e constante reflexão sobre o que é apresentado e feito na escola, em
especial nas aulas de Ciências da Natureza que, pelas características e possibilidades da área, podem ser desenvolvidas de maneira que haja a devida valorização do necessário protagonismo juvenil no ambiente escolar e também
fora dele.
Esse fazer pedagógico exemplifica as aulas-laboratórios em contramão às aulas-auditório, ainda muito vivas e presentes nos diferentes espaços
escolares, sustentadas pela transmissão de informações pela verbalização feita
pelos professores, o que é ainda muito presente e valorizado, ainda que de
forma inconsciente por pais, estudantes e até mesmo pelos professores e/ou
gestão escolar.
Para além da supervalorização prática das aulas tradicionais, geralmente livresca, por vezes sem uma fundamentação mais específica, quase sempre, sem um planejamento escrito registrado como um norte para um processo
de ensino e aprendizagens esperadas, sustentada pelas verdades expressas verbalmente pelo professor na sala de aula, quase nunca noutros espaços, até
mesmo nas aulas de Ciências da Natureza, continua sendo um marco reflexivo, colocado entre o que deve ser ensinado e o que se espera como resultados
para o desenvolvimento de diferentes aprendizagens.
Um olhar docente sobre o ensino de Ciências da Natureza
Historicamente o ensino de Ciências Naturais, ao longo de sua jovem
trajetória como componente curricular no ensino fundamental foi marcado
por aspectos tradicionalistas, tendo a figura emblemática do professor como
protagonista do processo de ensino, negando o protagonismo discente, onde
o mesmo alocava o aprendiz como objeto do processo de ensino e não como
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sujeito ativo e participativo dentro desse processo. A docência no tocante ao
ensino de Ciência dentro dessa prática, o discente apenas ouvia a matéria, respondia exercícios e decorava fórmulas, perguntas e respostas em questionários
exaustivos que posteriormente eram aferidos através de testes e provas. Nesse
modelo educacional o livro didático configurava-se como um guia e como soberano no que diz respeito a fontes de informações. Dentro dessa perspectiva,
o ensino de Ciências era sinônimo de transmissão de um número exacerbado
de conteúdos e informações muitas vezes descontextualizados, estabelecendo
assim, uma dicotomia entre teoria e prática e com pouca participação discente,
negando o seu protagonismo.
Essa prática educacional foi fortemente denunciada por Paulo Freire,
caracterizando assim o que o mesmo chamou de educação bancária, um modelo de educação instrucional, baseado em aulas expositivas e na memorização excessiva de conteúdos, o qual apresenta uma relação vertical entre professor e alunos, favorecendo, uma postura passiva, não questionadora e pouco
participativa por parte desses estudantes. Em contraposição a este modelo,
Freire (2007, p. 47) enfatiza que,
Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagação, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico
e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de
transferir conhecimento.

Sabemos que o processo de ensino e aprendizagem sofreu e vem sofrendo constantes e significantes influências e transformações ao longo do
tempo, no que se refere a metodologia, formação de professores e tendências
pedagógicas que influenciam para a formação de um cidadão crítico e interligado com o conhecimento e letramento científico numa sociedade cada vez
mais globalizada e tecnológica. A efetivação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s – no final da década de 1990 como uma referencial prático e
metodológico, pode ser apontado como um divisor de águas para a concretização de novos e múltiplos olhares para o ensino de Ciências Naturais. Essas
transformações nos convidam a realizar constantes e significativas reflexões
relacionadas às nossas ações no chão da sala de aula na promoção do protagonismo discente nas aulas de Ciências da Natureza.
Nesse ínterim, vale ressaltar que os conteúdos lecionados em Ciências
da Natureza traz em seu bojo características aguçadoras da curiosidade dos
educandos, o interesse pelo ambiente onde eles vivem, conduzindo assim o
aprendiz a assumir uma postura não-neutra e cada vez mais politizada e questionadora, capaz de transformar o seu entorno. É preciso refletir que diante de
tantas transformações metodológicas e tecnológicas ocorrendo ao mesmo
tempo na escola, como é possível dar conta para que o ensino aprendizagem
supere suas atuais dificuldades e avance para a educação que queremos?
Diante desse novo cenário educacional, respaldado nas normativas
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é "[...] um documento de
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caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais” (BRASIL, 2018, p. 5) que devem ser garantidas aos estudantes da educação básica, apresenta como uma de suas competências gerais o
pensamento científico, crítico e criativo. Ela estabelece as novas relações de
aprendizagens, dando a entender que o educando deve ser protagonista na
sociedade em que vive. Daí a importância de uma prática pedagógica acentuada na “pedagogia do ‘por que’”, estabelecendo assim, uma postura questionadora que ultrapasse os limites da intelectualidade e gere um cidadão capaz
de conhecer e lutar pelos seus direitos dentro das questões éticas e morais
como também promover o desenvolvimento afetivo estabelecendo a criação
de uma autoimagem positiva no educando. Esse novo modelo de escola deve
se preocupar com a formação de indivíduos criativos e independentes, que
pensam por si mesmos, capazes de identificar as perguntas com que o futuro
os desafiará a respondê-lo.
Sendo assim, podemos afirmar que uma prática docente, na área de
Ciências da Natureza, pautada em metodologias que proporcionem aos discentes a oportunidade de exercitarem sua criatividade e independência tem o
potencial de promover, consequentemente, uma aprendizagem significativa.
Desta forma, o ensino de ciências deve criar mecanismos para que os educandos busquem, através do processo de investigação, as respostas, estabeleçam
hipóteses e formulem novos questionamentos. Esse deve ser o objetivo intrínseco e específico da ciência enquanto área do conhecimento estreitamente relacionada aos desafios contemporâneos. Nesse ínterim, Driver et al. (1999, p.
36), enfatizam que,
[...] aprender ciências não é uma questão de simplesmente ampliar o conhecimento dos jovens sobre os fenômenos – uma prática talvez mais apropriadamente denominada estudo da natureza – nem de desenvolver e organizar
o raciocínio do senso comum dos jovens. Aprender ciências requer mais do
que desafiar as ideias anteriores dos alunos mediante eventos discrepantes.
Aprender ciências envolve a introdução das crianças e adolescentes a uma
forma diferente de pensar sobre o mundo natural e de explicá-lo; tornandose socializado, em maior ou menor grau, nas práticas da comunidade científica, com seus objetivos específicos, suas maneiras de ver o mundo e suas
formas de dar suporte às assertivas do conhecimento.

Ensinar Ciências precisa estar amplamente entendido que não é apenas transmitir conteúdos e fórmulas. É ensinar a resolver problemas que estão
relacionados ao nosso cotidiano e, para isso, é preciso ajudar os educandos a
desenvolver habilidades investigativas. O ensino de Ciências deve exercer uma
postura sistematizadora do conhecimento, aproveitando as experiências já
existentes e as adquiridas, consolidando assim a aprendizagem significativa,
uma vez que, educar para a contemporaneidade significa, além de dominar e
transcender os recursos tecnológicos, deve estimular a capacidade de questionar, de analisar criticamente e de tomar decisões.
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A sala de aula invertida e ensino de Ciências da Natureza
na Educação Básica
Pensar e planejar a proposta de sala de aula invertida para o ensino
de Ciências da Natureza é uma possibilidade que se faz necessária em um
processo de ensino que intenciona focar no estudante, colocando-o na condição de protagonista e responsável pelo desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias ao cotidiano vivido fora da escola. A formação política
em muito contribui nesse processo formativo necessário ao estudante protagonista.
Pensar e planejar a sala de aula invertida exige, inicialmente do professor e posteriormente de toda a comunidade escolar, conhecimento dessa
proposta metodológica, com foco na valorização dos conhecimentos prévios
dos estudantes, já desenvolvidos noutras muitas experiências formativas, algumas delas não escolares, o que favorece a inter-relação entre o que a escola
ensina e o que se vive socialmente fora do ambiente escolar.
O ensino de Ciências da Natureza, que traz como metodologia a sala
de aula invertida, tende a melhor direcionar e explorar a autonomia e protagonismo do estudante, já que a mesma incentiva os alunos a “aprender a
aprender”. Nessa prática educativa a participação do estudante pode e deve
ser previamente orientada pelo professor, com as devidas considerações que
contribuem para o desenvolvimento significativo de diferentes aprendizagens
correlacionadas às vivências e experiências vividas por eles.
Para Bergmann e Sams (2018), não há como iniciar nesta metodologia sem antes dedicar tempo na preparação do aluno para aprender autonomamente. Espera-se que, nessa condição, o estudante, através do seu protagonismo, estruturado num planejamento e organização de ideias e práticas,
possa produzir diferentes conhecimentos que alinhem e estruturem práticas
futuras em sua dinâmica de vida biológica e sociocultural.
Com a estruturação do processo de ensino por sala de aula invertida
a sala de aula deixa de ser e ter aquele ainda tradicional ambiente sinônimo
de auditório e, pela orientação didática docente, assim como pela criatividade
do estudante, pode se transformar em sala de aula laboratório, estimulando e
facilitando a participação ativa dos estudantes, na qual eles irão ter oportunidade de debater o tema, perguntar e tirar dúvidas, realizar experimentos e fazer outras atividades que, sozinho, ele teria mais dificuldade. Ao professor é
concedido mais tempo para se aproximar e observar a aprendizagem do estudante já que, ao invés dele estar fazendo preleções, estará respondendo perguntas, tirando dúvidas, estimulando debates e orientando experimentos
(BERGMANN; SAMS, 2018).
A sala de aula invertida evidencia o protagonismo discente a partir
do momento em que o professor, em parceria com os estudantes, constrói um
planejamento participativo, prevendo diversas situações de interações entre
estes e diferentes recursos materiais, apoiados pela orientação/mediação do
307

Dialogos IV

professor para o desenvolvimento de habilidades e competências representativas de produção de conhecimentos visando a resolução de problemas. Essas
situações de ensino e aprendizagem visam explorar a criatividade dos estudantes e a aplicação dos conhecimentos adquiridos tanto nos momentos de estudo
individuais como coletivos, provocando e estimulando-os. Essa forma de ensinar e aprender corrobora com o que traz
O ensino de Ciências exige uma abordagem pedagógica inovadora, capaz de
entender a complexidade do processo ensino aprendizagem que vai além da
memorização excessiva do conteúdo. A abordagem tradicional utilizada no
ensino de Ciências não desenvolve no estudante o pensamento crítico e nem
tão pouco, as habilidades para a resolução de problemas reais da sociedade.
(SEGURA; KALHIL, 2018, p. 87).

Com o apresentado, percebe-se como necessário às aulas de Ciências
da Natureza, o uso de metodologias estratégicas que coloquem os estudantes
como sujeitos ativos no processo de (re)construção dos diferentes saberes, relacionados à vida biológica, histórica e cultural. Nesse processo é preciso valorizar os conhecimentos já desenvolvidos pelos estudantes, principalmente os
saberes comunitários. O ato de ensinar deve considerar os conhecimentos prévios dos estudantes e também as contradições que eles enfrentam e apresentam
no processo de aprendizagem, além de melhor organizar o planejamento da
aula, dando ênfase ao processo metodológico e avaliativo com foco nos objetivos apresentados e, preferencialmente, discutidos com os estudantes, para
que estes percebam o propósito das aulas e atividades propostas e realizadas.
O processo de ensino deve proporcionar aos estudantes a leitura crítico-reflexiva e elaboração de respostas com foco na comparação e interpretação de situações investigativas relacionadas aos seus conhecimentos anteriormente (re)construídos. Tais atividades, quando planejadas com propósitos claros, enfatizando o uso da sala de aula invertida enquanto prática interativa e
integradora, ganham espaço na atuação docente e discente, potencializando a
formação crítica/política dos estudantes.
Por esse pensar político pedagógico, diretamente relacionado ao ensino de Ciências Naturais, nota-se que as intervenções docentes precisam ser
planejadas e apresentadas para os estudantes com foco nos objetivos estabelecidos que direcionam o desenvolvimento de fazeres além da mera reprodução
e de diferentes aprendizagens e participações. Assim pensando, o ensinar Ciências Naturais, deve/precisa colocar o estudante como sujeito do processo,
agente do meio, que está diretamente relacionando-se e dependendo da Natureza em sua complexidade e integração. Por essa compreensão também se
percebe a importância direta relevância da investigação para a sala de aula
investida, principalmente quando os processos e fenômenos observados não
oferecem riscos e podem ser realizados sem a presença e colaboração dos professores de Ciências da Natureza.
Por essa compreensão entende que:
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Os experimentos em um curso de Ciências no Ensino Fundamental não podem se resumir a alguns poucos momentos durante o ano. Eles devem fazer
parte das atividades rotineiras das aulas, mesmo se não houver um espaço
físico especial reservado, como um laboratório didático (BIZZO, 2009, p.
50).

A promoção do ensino e a garantia da aprendizagem na área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, por sala de aula invertida, enquanto metodologia ativa de ensino se apresenta como possibilidade necessária ao ambiente escolar. Nesse processo, cabe ao pedagógico escolar, principalmente aos professores e coordenação pedagógica, quando há esse coordenar na escola, realizar estudos e planejamentos que deem conta dessa análise
e intervenção necessárias como a experimentação e a investigação. Experimentar é, antes de tudo, identificar problemas e elaborar formas de abordálos. Em outras palavras: os experimentos estão muito mais ligados à capacidade de formular perguntas do que propriamente à possibilidade de elaborar
respostas (BIZZO, 2009, p. 50).
O uso excessivo do livro didática de Ciências da Natureza sem a devida orientação satisfatória para o uso didático-pedagógico necessário à
(re)produção de conhecimentos usuais e diretamente correlacionados à vida
em sua complexidade é também um aspecto que precisa ser sempre repensado
e discutido no ensino de Ciências da Natureza por sala de aula invertida. Pensar diferentes possibilidades de uso do livro didático de Ciências da Natureza
é também uma estratégia que se faz necessária ao processo de ensino de Ciências da Natureza na escola contemporânea.
O processo de ensino escolar na contemporaneidade exige a presença
viva e ativa dos estudantes em parceria com o professor, sujeito histórico que
planeja e orienta práticas facilitadoras e necessárias as aprendizes que ocorrem
no ambiente escolar. No ensino de Ciências da Natureza é também de grande
relevância as contribuições pedagógicas do professor, outro sujeito protagonista muito presente e necessário à educação escolar para a promoção do protagonismo dos estudantes.
A área de Ciências da Natureza e a Sala de Aula Invertida como propulsoras
do protagonismo estudantil
Trazer a discussão do protagonismo estudantil para as Ciências da
Natureza não foi uma escolha aleatória. Desde a fase da Educação Infantil, o
ensino nesta área traz, no bojo de sua prática, uma forte tendência à realização
de atividades práticas e experimentos pelos alunos e professores. A experiência da germinação do feijão plantado no algodão, da exposição das plantas ao
sol para observar sua necessidade de luz e calor, observação do ciclo de vida
das borboletas são exemplos de atividades que, há muitos anos, vêm sendo
realizadas nas escolas, desde as séries iniciais e que, a depender de sua condução e mediação, podem conduzir os estudantes ao desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática e postura protagonistas.
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Não são recentes os chamamentos à reformulação das práticas pedagógicas na direção de uma educação que torne o estudante protagonista de
sua aprendizagem. Os documentos oficiais regulamentadores e norteadores
da educação brasileira preconizam que as práticas pedagógicas busquem conduzir os estudantes ao protagonismo em suas aprendizagens. Trazemos como
exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica que, desde
2013, já denunciavam o abismo conceitual sobre as metodologias de ensino e
aprendizagem, dizendo que
[...] enquanto a escola se prende às características de metodologias tradicionais, com relação ao ensino e à aprendizagem como ações concebidas separadamente, as características de seus estudantes requerem outros processos
e procedimentos, em que aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar
ocorrem de modo indissociável. Os estudantes, entre outras características,
aprendem a receber informação com rapidez, gostam do processo paralelo,
de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, preferem fazer seus gráficos antes
de ler o texto, enquanto os docentes creem que acompanham a era digital
apenas porque digitam e imprimem textos, têm e-mail, não percebendo que
os estudantes nasceram na era digital. (BRASIL, 2013, p. 25)

O mesmo documento ressalta, ainda, a importância da aquisição do
conhecimento científico e destaca o domínio de tais saberes como condição
sine qua non para o exercício da cidadania. Recomenda ainda que, desde a
educação infantil, sejam priorizadas as estratégias que reconheçam “a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena” (BRASIL, 2013, p. 93),
continuando sua defesa até o ensino médio, quando traz a pesquisa como princípio pedagógico norteador das práticas cotidianas, de forma que se possibilite
ao estudante tornar-se “protagonista na busca de informações e de saberes,
quer sejam do senso comum, escolares ou científicos” (BRASIL, 2013, p. 164).
No entanto, ainda que se fale em protagonismo do aluno há muito
tempo, ainda faz-se necessário esclarecer de que forma ele se concretiza no
cotidiano escolar. Na tentativa de negociar o tal significado, trazemos da teoria da aprendizagem significativa a predisposição para relacionar aquilo que
já se sabe, ou os conhecimentos prévios, com os novos conhecimentos (MOREIRA, 2006).
Para Albino, Batista e Morais (2021), nem toda estratégia utilizada
na escola leva o estudante a aprender de maneira significativa. Há uma ilusão
de que, se a atividade envolve ludicidade ou manuseio de materiais concretos
pelo estudante, por si só, torna o aluno protagonista e já promove uma aprendizagem significativa. No entanto, protagonizar o aprendizado não significa
apenas realizar com primazia o que lhe é indicado. Se a atividade, ainda que
lúdica e prática, exigir do aluno apenas a memorização e reprodução, não ultrapassa as barreiras do ensino bancário, no qual o professor deposita o conteúdo e intenciona sacar exatamente aquilo que depositou (FREIRE, 1987).
Freire ainda diz que, neste formato de educação, “a única margem de ação
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que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (p. 58). Em suma, não há postura protagonista quando o que se
espera do estudante é apenas arquivamento e reprodução.
Sob esta ótica, o ensino de Ciências, levando-se em consideração a
importância do seu papel na sociedade já que as aprendizagens dessa área trazem relevantes contribuições ao avanço tecnológico no mundo, não pode se
dar de maneira bancária. Suas práticas pedagógicas devem ser repensadas e,
enquanto campo fértil para a pesquisa e inovação que a área por si só se constitui, buscar desenvolver nos estudantes competências que os habilitem a tomar decisões emancipadoras, através de exercícios cotidianos de conhecimento, compreensão, discernimento, análise, aplicação, avaliação e, principalmente, a criação (BERGMANN, 2018; FAVA, 2018). É neste ponto que o
ensino de Ciências pode convergir com a Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) no desenvolvimento do protagonismo do aluno.
Esta metodologia ativa, cujos primeiros registros foram sistematizados e divulgados pelos professores Jonathan Bergmann e Aaron Sams, surgiu
por uma necessidade desses professores de Química da Woodland Park High
School, localizada no Colorado (EUA), em otimizar o tempo de sala de aula,
fazendo com que este fosse utilizado em atividades que evocam a utilização
de processos cognitivos superiores.
A ideia de fazer com que os estudantes, em momentos extraclasse,
sejam incubidos de realizar as atividades que lhes exijam apenas competências
relacionadas ao conhecer e lembrar, pode ajudar os alunos no desenvolvimento de competências adicionais, referentes à autorresponsabilização, autonomia e protagonismo mediante a sua própria aprendizagem. Em contrapartida, o tempo em sala de aula, antes utilizado quase integralmente para as preleções sobre os conteúdos e realização de atividades voltadas à memorização,
fica dedicado às atividades relacionadas diretamente ao que Fava (2018) denomina como aprendizado ativo e experimental, que “ocorre quando os alunos estão envolvidos na manipulação, na aplicação e na avaliação de ideias e
conceitos” (FAVA, 2018, p. 158), através dos quais serão desenvolvidas habilidades de modelação, aplicação, resolução de problemas, prototipação, além
do desenvolvimento de competências relacionadas à cooperação, colaboração, liderança, iniciativa, autonomia, comunicação etc. Faz-se indispensável
que, para que isso seja possível, os materiais e estratégias utilizadas sejam potencialmente significativas, ou seja, permitam ao estudante relacionar aquilo
que já sabe com o novo conhecimento e tenha uma postura ativa, e não apenas
receptiva, em todas as práticas implementadas em sala de aula.
Retomando os exemplos apresentados no primeiro parágrafo desta
seção, certamente os experimentos do feijão plantado no algodão e da observação do ciclo de vida das borboletas, em tempos recentes, serviam apenas
para confirmar aquilo que o professor havia ensinado através de uma aula,
geralmente expositiva, onde somente ele, parafraseando Freire (1987) dizia a
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palavra e os educandos a escutavam docilmente. A estes cabia apenas o papel
de confirmar aquilo que o professor disse, e devolver-lhe tal conhecimento,
exatamente como veio, sem nenhuma intervenção, reformulação ou mesmo
reflexão sobre este em uma sabatina ou mesmo na prova escrita, dias ou semanas depois, sendo esta a única finalidade prática do conteúdo estudado.
Nota-se, a partir desse exemplo que, como defendem Pozo e Crespo
(2009), a escola precisa reconhecer que as maneiras de ensinar e aprender mudam e evoluem, tal qual a sociedade. Portanto, urge repensar os processos e
reflexões que norteiam o ensino e a aprendizagem, já que um sistema educacional pautado na memorização mecânica e reprodução não atende mais às
necessidades atuais, que requerem cidadãos que aprendam de maneira significativa e, a partir desta, tornem-se críticos, criativos, atuantes e éticos, ou seja,
protagonistas de suas aprendizagens, escolares e além destas.
Diálogos no Ensino de Ciências da Natureza numa
perspectiva interdisciplinar
O panorama educacional vem passando por mudanças e reformulações que têm por objetivo adequar o ensino às normativas abordadas pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), regulamentada pela lei 9.394/96.
Mesmo sendo uma normatização, na lei, não é apresentado, tão explicitamente na seção que aborda sobre o ensino fundamental, como este documento
está vinculado ao ensino fundamental e quais as ações previstas.
Nesse sentido, estaremos elencando algumas abordagens que articulam a BNCC e o Ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental.
Com base nos documentos legais (Lei 9.394/96 e a BNCC), elencaremos os
discursos e prerrogativas para entender e aplicar as orientações indicadas nesses documentos oficiais, especialmente na BNCC.
O diálogo proposto nesta pesquisa tem proximidade com o trabalho
de Ferreira e Santos (2018), que apresenta a implementação da BNCC nas
escolas públicas de Sergipe, só que a abordagem enfatizou o ensino médio na
disciplina de Química e Matemática. Assim, estaremos destacando abordagens do ensino de Ciências no ensino fundamental e sua ligação com outras
áreas do conhecimento, privilegiando o protagonismo estudantil no processo
de construção da aprendizagem.
A proposta implementada pela BNCC, apresenta o ensino de ciências
naturais desde as primeiras séries dessa etapa da educação básica (ensino fundamental anos iniciais e finais), onde os estudantes devem ter contato com
ações experimentais que possam construir contextos que estabeleçam sentido
e significado dos conteúdos dessa área de ensino. Desde o 1º ano do ensino
fundamental, se faz necessário apresentar experimentos que possam retratar o
contexto real e, até, o vivencial de cada comunidade, para que seja possível
entender os conhecimentos escolares por meio de exemplos que possibilitem
uma maior proximidade com o contexto/convívio do estudante. Assim,
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[...] pressupõe organizar as situações de aprendizagem partindo de questões
que sejam desafiadoras e, reconhecendo a diversidade cultural, estimulem o
interesse e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões e propor intervenções (BRASIL, 2018, p. 322).

Ao se pensar nessa forma de abordagem no ensino, temos destaque
para as metodologias ativas, que são formas, métodos, estratégias que possam
mediar as ações pedagógicas em sala de aula. Nesse sentido, Bacich e Moran
(2018, p. 42), especificam que as “[...] metodologias ativas são estratégias de
ensino centrada na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida”.
Assim, pensar o ensino pressupõe uma intencionalidade e, consequentemente, um resultado que é o aprendizado. As abordagens trazidas pela
BNCC remetem à interações entre as áreas do conhecimento. Nessa esfera, a
interdisciplinaridade é um dos pontos fortes quando pensamos em abordar os
conteúdos de ciências para essa etapa da educação básica. Segundo Ferreira e
Santos (2018. p. 7)
[...] percebe-se que as propostas de ensino na BNCC exploram oportunidades de cunho cultural, entende-se nessa perspectiva, que o resultado final de
práticas que valorizem a pluralidade e a diversidade cultural promoverá no
aluno um novo olhar de mundo, como também, aumento nas habilidades e
competências no ensino [...].

O Capítulo III, Art. 210 da Constituição Federal brasileira de 1998,
propõe que: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental,
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1998). Nessa perspectiva, a
área de Ciências tem um compromisso com o letramento científico que “[...]
envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e
tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e
processuais das ciências (BRASIL, 2018, p. 321).
O letramento, tanto no campo da Ciência da Natureza, quanto da
Matemática e Linguagem, são ações que devem estar presente no ensino fundamental e que acompanhará o estudante no decorrer de sua vida escolar.
“Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o
mundo, importante ao exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2018, p. 321).
Assim, buscar formas que possam mediar situações construtivas em
sala de aula ou fora dela, é de fundamental importância para a construção das
ligações cognitivas entre conteúdo e significado. Um exemplo que retrata a
preocupação com a associação entre o significado e o conteúdo, é o Laboratório de Ensino de Matemática - LEM (LORENZATO, 2009) que é uma possibilidade de criar sentido e significado para determinados conteúdos matemáticos. “O LEM, mesmo em condições desfavoráveis, pode tornar o trabalho
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altamente gratificante para o professor e a aprendizagem compreensiva e agradável para o aluno, se o professor possuir conhecimento, crença e engenhosidade” (LORENZATO, 2009, p. 7).
Estabelecer um elo entre o que muitas vezes é estudado de forma
abstrata é o ponto chave para possibilitar aulas atrativas e que estabeleçam
sentido e significado para quem estiver estudando. Lorenzato (2009) enfatiza
que o uso de recursos didáticos manipuláveis associados ao conteúdo possibilita uma aprendizagem que pode chegar a ser significativa, que segundo Moreira (2006, p. 14-15), é
[...] um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira
substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura
cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova informação interage com uma
estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de ‘conceito
subsunçor’ ou, simplesmente ‘subsunçor’55, existente na estrutura cognitiva
de quem aprende.

Uso dos subsunçores estabelece sentido, pois o estudante ancora o
novo conhecimento em substratos existentes na esfera cognitiva de seu aprendizado. Assim, o ensino com significado
[...] pressupõe organizar as situações de aprendizagem partindo de questões
que sejam desafiadoras e, reconhecendo a diversidade cultural, estimulem o
interesse e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões e propor intervenções (BRASIL, 2018, p. 322).

Assim, valorizar o processo de articulação entre conteúdo e significado, abordar contexto que permitam inserir o estudante na sociedade, mostrar que os conteúdos trabalhados em sala de aula estão além de uma simples
resolução de uma prova ou atividades. Cada realidade necessita de intervenções que possam criar ligações com os conhecimentos já armazenados, pois,
desta forma, os substratos, indicados por Moreira (2006), podem estabelecer
elo entre o que o estudante já conhece e o novo conhecimento a ser construído.
Considerações finais
A sala de aula invertida é conhecida e aqui também colocada como
metodologia ativa, possível e necessária ao contexto escolar que valoriza e explora o desenvolvimento do protagonismo do estudante. Por essa percepção,
observando-se as características e vantagens da sala de aula invertida, enquanto metodologia ativa de ensino-aprendizagem, necessária e possível, enquanto promoção de (re) produção de diferentes conhecimentos a partir da
integração de experiências vivenciais e conhecimentos prévios dos estudantes,
enquanto possibilidades para a (re)construção de aprendizagens significativas.
55

O “subsunçor” é um conceito, uma ideia, uma proposição já existentes na estrutura cognitiva,
capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo que esta adquira significado
para o indivíduo (ou seja, que ele tenha condições de atribuir significados a essa informação (MOREIRA, 2006, p.15)).
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Partindo do pressuposto de que o ensino de ciências deve utilizar a
investigação como uma de suas principais estratégias, a discussão aqui apresentada chega ao seu objetivo que visava discutir a metodologia ativa sala de
aula invertida enquanto promotora de aprendizagens significativas mediante
a otimização do uso do tempo em sala de aula, desenvolvimento da autonomia do estudante e oportunização de exercício do protagonismo deste mediante suas aprendizagens.
Observou-se também que os documentos norteadores da educação
brasileira trazem em seus textos a necessidade de se rever o formato de aula
em que somente o professor faz preleções e aos estudantes resta o papel de
reprodução. Autonomia, protagonismo, iniciativa, criatividade, autoria, criticidade e capacidade de reflexão são competências que só podem ser desenvolvidas se devidamente vivenciadas, e a escola é o local privilegiado de oportunização de tais vivências. Somente reproduzir o que foi dito pelo professor não
possibilita o desenvolvimento dessas competências no estudante.
É esperado que a pesquisa contribua para que se perceba como o uso
da sala de aula invertida, enquanto metodologia ativa, explorando o protagonismo estudantil, de forma planejada e organizada, favorece o desenvolvimento da aprendizagem de forma significativa, possibilitando aos estudantes
desenvolverem e fazerem usos de novos conhecimentos, que representam e se
relacionam com situações cotidianas.
Mas, para que se chegue a tais resultados, é exigido do professor uma
mudança de postura em relação ao ser e fazer docente no ambiente escolar.
Nesse contexto, o professor sai da condição de ser “aquele que sabe tudo” e
que tem a obrigação de “ensinar pela transferência do conhecimento pela verbalização” e torna-se um mediador, articulador, provocador, orientador e propositor. A sala de aula invertida permite ao estudante o fazer e experimentar
durante a aula, possibilitando-lhe a construção do conhecimento em conjunto
com seus pares, no ambiente escolar. Em contrapartida, as atividades relacionadas às tarefas cognitivas mais fáceis (acessar os conhecimentos básicos, lembrar, entender etc.) são realizadas em outro ambiente, geralmente em casa, no
tempo do próprio aluno.
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ALFABETIZAÇÃO E MULTILETRAMENTOS
Thays Xavier Campos de Miranda
INTRODUÇÃO
A Alfabetização é um tema bastante discutido e estudado por diferentes
estudiosos da educação. Por ser a fase de iniciação da criança ao maravilhoso
mundo da leitura em que possibilitará a criatividade, a criação do lúdico e do
fantástico. Diferentemente do que se pensavam anos atrás, a criança tem a
capacidade de ser iniciada na alfabetização nos primeiros anos escolares.
Segundo Magda Soares (2020) em seu livro Alfabetização e letramento “... o
que funciona na alfabetização seria o ensino integrado das múltiplas dimensões
da aprendizagem da língua escrita” (SOARES, 2020, p.135, grifo da autora).
Assim,
o antigo “jardim de infância” em que era composto basicamente de
brincadeiras infantis foi substituído por uma iniciação da criança ao universo
das letras. Antes se pensava que crianças não possuíam maturidade intelectual
para serem alfabetizadas, porém nos dias atuais já se considera que ela, antes
de entrar na escola, foi iniciada na leitura, pois é exposta a todo tempo a
diferentes gêneros textuais. Os pais quando lêem para a criança um livro de
conto de fadas, a criança quando pega um celular e acessa os sites que deseja,
quando manuseia um livrinho, quando observa um panfleto de propaganda
na rua. A criança ao ser envolvida por diferentes gêneros textuais, em seu
cotidiano, já está sendo iniciada ao “caráter multimodal dos textos e a
multiplicidade de sua significação” (LORENZI e DE PÁDUA, 2012, p.39).
Assim, a escola tem que procurar ser uma extensão do universo da criança.
Destarte, se mostra de grande importância o professor, ciente de seu papel de
educador, buscar uma alfabetização por meio do letramento. Já que, segundo
Magda Soares (2020)
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das
atuais concepções psicológicas, lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e
escrita, a entrada da criança (e também do adulto alfabetizado) no mundo
da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição
do sistema convencional de escrita – a alfabetização- e pelo desenvolvimento
de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas
práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. (SOARES,
2020, p.44 e 45, grifo da autora)

Dentro de sala de aula é importa que haja motivação e convívio de
aluno e professor em um processo de aprendizagem mútua. GARCEZ (2006)
em seu artigo A organização da fala-em-interação social: controle social,
reprodução de conhecimento, construção conjunta de conhecimento faz
uma oposição entre construção e reprodução de conhecimento. Este linguista

318

Dialogos IV

critica a organização canônica da interação de sala de aula convencional regido pela sequência Iniciação – Resposta – Avaliação (IRA) possuidor de um
caráter esperado, avaliativo e restritivo características presentes em sala de
aula na qual se utiliza a reprodução do conhecimento. O autor se mostra a
favor da produção de conhecimento na fala-em-interação na sala de aula em
que a aprendizagem se mostra mais aberta devido a seu caráter de surpresa,
de novidade, de inovação. Seguindo este pensamento Magda Soares (2020,
p.45) relata a importância de se desenvolver no discente, competências de leitura e escrita e a importância dos gêneros textuais e a compreensão da escrita.
De acordo com a pesquisadora, “na educação infantil, tanto devem estar presentes atividades de introdução da criança ao sistema alfabético e suas convenções – alfabetização- quanto devem estar presentes as práticas de uso social
da leitura e da escrita – letramento”. (SOARES, 2020, p.140)
Pensar a alfabetização, nos dias atuais, é ter consciência da mudança
de mentalidade em relação ao papel da escola. Segundo Magda Soares (2020),
[...] nesse contexto de falsos pressupostos sociais, culturais e linguísticos, a
escola atua, na área da alfabetização, como se esta fosse uma aprendizagem
“neutra”, despida de qualquer caráter político. Aprender a ler e a escrever,
para a escola, parece apenas significar a aquisição de um “instrumento” para
a futura obtenção de conhecimentos; a escola desconhece a alfabetização
como forma de pensamento, processo de construção do saber e meio de conquista de poder político. (SOARES, 2020, p. 25, grifo do autor).

Nota-se, desta forma, a importância da atuação e produção de conhecimento entre aluno e professor para que haja uma formação educacional
e política. SCHULZ (2007) relaciona a produção e construção conjunta de
conhecimento por meio da participação, ou seja, os discentes têm que desempenhar o papel de protagonistas de sua aprendizagem. Garcez (2006) coaduna
com o pensamento de Schultz (2007) ao afirmar que construção e participação
de conhecimento estão intimamente relacionadas. De acordo com estes autores, o conhecimento construído não precisa ser necessariamente algo novo
para todos, mas sim, que haja engajamento efetivo dos participantes em um
visível trabalho conjunto. O professor deve proporcionar momentos em sala
de aula em que haja maior interação entre os alunos no engajamento da produção conjunta de conhecimento. Ele deve prover aos discentes oportunidades de aprendizagem por meio de atividades desafiadoras em que peçam ajuda
e não que se engajem com as ofertas de ajuda proporcionadas pelo professor.
Segundo Pedro M. Garcez e Paola Guimarães Salimen (2011) “... aprender
está mais relacionado à ação de pedir ajuda do que à ação de oferecer ajuda”.
(GARCEZ e SALIMEN, 2011, p. 106). Diante destas concepções deve-se basear a alfabetização de forma que a sala de aula, desde as series iniciais, seja
um ambiente que promova a liberdade de estudantes e professores interagirem
de forma a criar um ambiente que propicie a reflexão, criticidade, interatividade e conexão do ambiente escolar com o seu entorno. Assim, se mostra de
grande importância que os docentes adéquem suas aulas no sentido de haver
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uma evolução no domínio dos gêneros textuais trabalhados na escola. Segundo Mikhail Bakhtin (2003) em sua obra Estética da Criação Verbal,
Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e
sutil a situação singular da comunicação; em suma, realizamos de modo
mais acabado o nosso livre projeto de discurso. (BAKHTIN, 2003, p.285)

Segundo Anair Valênia Martins Dias (2012) em seu artigo Hipercontos Multissemióticos, as Tecnologias de Comunicação e Informação
(TICS) tem contribuído para educação dos alunos, pois elas “trouxeram para
o ambiente escolar, textos multimodais e multissemióticos que unem imagens
estáticas (e em movimento), com áudios, cores e links” (DIAS, 2012, p.95). O
trabalho dentro de sala de aula, destas tecnologias, propicia aos discentes uma
maior identificação e entusiasmo pelo aprendizado. Assim, se mostra importante que professores e alunos ao interagir-se busquem uma aprendizagem em
que os gêneros textuais sejam trabalhados em sintonia com a alfabetização no
intuito de transformarem leitores críticos e realmente integrados no mundo
que os cerca.
Aprendizagens por meio dos multiletramentos
É importante analisar como a alfabetização visando os multiletramentos é importante para os alunos da educação infantil, pois proporcionará um
aprendizado que desenvolverá a consciência social e crítica no discente. O trabalho com gêneros textuais se mostra importante na medida em que propicia
ao aluno aprender de forma contextualizada e dinâmica. Destarte, segundo
Magda Soares (2020) com relação à leitura, esta deve ser trabalhada:
[...] que a leitura seja precedida de perguntas de previsão, a partir do título,
das ilustrações, que seja propositadamente interrompida, em pontos pré-escolhidos, por perguntas de compreensão, de inferências, que seja acompanhada, ao termino, por confronto com as previsões inicialmente feitas, por
avaliação de fatos, personagens, seus comportamentos e suas atitudes. (SOARES, 2020, p.143)

Assim como o uso de novos gêneros textuais que estão surgindo com
a evolução e acesso às tecnologias de informação e comunicação (TICs) notase a dificuldade que professores e alunos estão enfrentando para se adequarem
a esta nova realidade de ensino. Este novo modo de aprender e ensinar tem
se mostrado um desafio. Pois, segundo MELO, DE OLIVEIRA e VALEZI
(2012),
A convivência, portanto, com os multiletramentos advindos das novas relações sócio-históricas e dos instrumentos multissemióticos que essas relações
materializam impulsiona a escola, especialmente a disciplina de língua portuguesa, a desenvolver capacidades de linguagem com diferentes semioses,
como as imagens estáticas ou em movimento, as cores, os sons, os efeitos
computacionais etc. Paralelamente a esse novo movimento dentro do universo de textos e de gêneros que as interações sociais permitem, temos ainda
as diferentes culturas e ideologias que atravessam as práticas de linguagem e
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que também devem ser consideradas no espaço da sala de aula. (MELO, DE
OLIVEIRA, VALEZI, 2012, p.152)

Acrescenta MARTINELLI (2005),
O educador, em suas ações, não pode enclausurar-se nos conhecimentos de
áreas restritas, mas tem por prioridade articular os diferentes saberes para
que a sua leitura de realidade seja, ao mesmo tempo, a mais completa possível e sempre incompleta, admitindo as possíveis mudanças, acasos, imprevistos e também os efeitos retroativos das próprias ações. (MARTINELLI,
2005, p.84)

Desta forma se mostra importante trabalhar as novas tecnologias de
informação e comunicação nos ambientes escolares e a capacitação de professores e novas políticas públicas relacionadas ao ensino são necessárias. Segundo as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996. Art. 1º § 2º “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. Destarte, a inserção das
tecnologias, nas salas de aula, se revela significativa e premente uma vez que
segundo Lorenzi e Pádua, “alfabetização com vistas aos multiletramentos precisa levar em conta o caráter multimodal dos textos e a multiplicidade de sua
significação. (LORENZI e PÁDUA, 2012, p.39).
É fundamental que o docente tenha a consciência de que seus alunos
possuem diferentes realidades e é importante que saiba trabalhar dentro de
sala de aula a diversidade cultural e ideológica. Segundo Magda Soares (2020)
crianças de classes sociais diferentes tem percepções diferentes das funções
com que a língua é usada na escola. Assim, é importante que o professor perceba que existe:
[...] uma explicação linguística para o fracasso das crianças das camadas populares na escola: enquanto as crianças das classes favorecidas vêem essa
instituição como um espaço e um tempo de aprendizagem, já que, para elas,
a língua é aí usada predominantemente com a função representativa, as crianças das camadas populares a veem como um espaço e tempo de “modelagem” de seus comportamentos sociais, pois, para elas, a língua tem, na escola, uma função predominantemente reguladora. (SOARES, 2020, p.100,
grifo do autor).

Assim, o docente deve adquirir uma percepção apurada para saber
trabalhar com os alunos tendo em conta as suas especificidades culturais, sociais e políticas.
Diante do exposto, a criança enquanto absorve a escrita com as atribuições que a escola confere a ela que seria uma interlocução artificial, ela
perde a escrita como situação real de interlocução. Desta forma, é importante
que o docente trabalhe, dentro de sala de aula, textos que demonstrem situações reais de comunicação. Assim, o discente compreenderá que existem diferentes tipos de linguagem dependendo da situação, ou seja, do contexto de
comunicação. De acordo com Marcos Bagno (2013) no seu livro intitulado
Preconceito lingüístico: o que é e como se faz, o autor enfatiza: “Cada um de
nós, professor ou não precisa elevar o grau da própria autoestima linguística:
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recusar com veemência os velhos argumentos que visem menosprezar o saber
lingüístico individual de cada um de nós. (BAGNO, 2013, p.140).
É importante observar que as metodologias ativas auxiliam na
elaboração do currículo escolar, de forma que este cumpra seu objetivo
perante à Base Nacional Comum Curricular - BNCC: desenvolver as
aprendizagens essenciais nos estudantes ao longo da educação básica.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular,
[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

Desta forma, o uso de diferentes gêneros como os jogos, por exemplo,
promovem o desenvolvimento de competências significativas para o
aprendizado do aluno. Deve-se ter em mente que o docente no momento de
aplicar estas metodologias ativas tem que ter critérios para saber identificar de
que maneira este recurso desenvolve o conteúdo curricular, proporciona o
desenvolvimento de competências e o engajamento do discente. Desta forma,
professores e alunos se sentem desafiados e o aprendizado é mútuo.
Utilizar metodologias ativas, na sala de aula, se mostra muito
importante uma vez que promove o desenvolvimento de habilidades e
competências que serão fundamentais para a formação do aluno. Desta forma,
na alfabetização é primordial o desenvolvimento de práticas que estimulem a
criticidade dos alunos e como a busca da aprendizagem por meio da pesquisa.
De acordo com a BNCC: A etapa da Educação Infantil:
Campo de experiências “escuta, fala, pensamento e imaginação”
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Bebês (zero a 1
ano e 6 meses)

(EI01EF07)
Conhecer e manipular
materiais impressos e
audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a
3 anos e 11 meses)

(EI02EF07)
Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus
usos sociais.
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Crianças pequenas (4 anos
a 5 anos e 11 meses)

(EI03EF07)
Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores
conhecidos, recorrendo
a estratégias de observação gráfica e/ou de
leitura.
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(EI01EF08)
Participar de situações de escuta de
textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos,
anúncios etc.).

(EI02EF08)
Manipular textos e
participar de situações
de escuta para ampliar
seu contato com diferentes gêneros textuais
(parlendas, histórias
de aventura, tirinhas,
cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).

(EI03EF08)
Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um
adulto e/ou para sua
própria leitura (partindo
de seu repertório sobre
esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).

É importante propor atividades como jogos, pesquisas, projetos que
farão com que o aluno, além de desenvolver habilidades cognitivas utilizando
seu conhecimento prévio proporcionando novas conexões e com isso construir
seu aprendizado, como também saber se adaptar às diferentes situações que
lhe é proposto trabalhando individualmente e também em grupo em um
processo de constante aprendizado e troca de conhecimento com seus pares.
É primordial fazer com que os alunos percebam como se mostra
diferente o texto que eles possuem impresso de um texto encontrado na web.
O texto que encontramos nos livros é estático, ao contrario dos textos virtuais
que são cheios de bicolagens das semioses: do som, da imagem e da escrita
por meio de textos, fotografias, desenhos, pinturas, animações, vídeos, jogos,
dentre outros. Tal atividade promove um processo de ensino conectado com
as necessidades atuais e para a produção de saberes plurais, coletivos e
interativos. Ao fazer os alunos identificarem a diferença existente entre os dois
ambientes: o virtual (textos em movimento) e do livro (texto estático), em um
trabalho interdisciplinar, o professor pode pedir que seus alunos observem na
rua o gênero textual propaganda e peça que um familiar anote o texto. A
criança levará para sala de aula e com a ajuda do docente de informática, do
professor e dos alunos montarão uma página da web postando o gênero
textual identificado: a propaganda. É importante pensar que o conhecimento
só se forma com as interações sociais e é por meio de um trabalho
multidisciplinar e interdisciplinar que se promove alunos críticos, conectados
com o mundo e com as múltiplas possibilidades de aprendizado que o
ambiente virtual promove. O professor tem que buscar formar cidadãos
conscientes e conectados com o mundo sendo que o papel da escola é fazer
com que estes alunos, ao transpor os muros da instituição de ensino, possam
perceber que ela é uma extensão de sua vida e não algo sem praticidade e
desconectado de sua realidade.
O aperfeiçoamento constante do docente na busca de se adaptar a
nova realidade tecnológica e de adequá-la de acordo com a realidade de sua
escola e alunato é uma necessidade que precisa ser conscientizada e assumida.
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Um novo espaço se abre para aulas em que os multiletramentos são uma
realidade na busca da construção de cidadãos críticos e integrados
socialmente.
A Alfabetização na era das TICS
O docente deve ter consciência que alfabetizar não é uma tradução
do oral para o escrito e sim de algo mais complexo, pois não se fala como
escreve e muito menos não se escreve como fala. Assim, Magda Soares (2020)
esclarece,
[...] o processo de alfabetização deve levar à aprendizagem não de uma mera
tradução do oral para o escrito, e deste para aquele, mas à aprendizagem de
uma peculiar e muitas vezes idiossincrática relação fonemas-grafemas, de
um outro código, que tem, em relação ao código oral, especificidade morfológica e sintática, autonomia de recursos de articulação do texto e estratégias
próprias de expressão/compreensão. (SOARES, 2020, p.18)

O professor deve procurar utilizar, em suas aulas de alfabetização,
jogos, brincadeiras, materiais multimodais que motivem e deixem os alunos
entusiasmados com a aprendizagem.
Pensar a alfabetização nos tempos de grandes mudanças tecnológicas
e consequentemente de mentalidade é ter a noção de que
O texto, tal como o conhecemos e utilizamos, é extrapolado; livros didáticos
“engessados” e práticas descontextualizadas dão lugar à hipermídia; a capacidade de criação é desafiada; ler e escrever deixa de ser o fim, para ser o
meio de produzir saberes e, além disso, compartilhá-los numa relação dialógica. As tecnologias devem ser objeto de ensino e não ferramenta de ensino.
(LORENZI, PÁDUA, 2012, p.39, grifo do autor).

Apesar das mídias digitais estarem tão presentes na vida de estudantes
fora do ambiente acadêmico pode-se notar a insegurança de professores no
uso destas novas tecnologias em sala de aula. Segundo Araújo (2013), entre
os estudantes circula Facebook, Twitter, YouTube, blogs, redes sociais, MSN,
WhatsApp, fórum dentre outros. Essas expressões não só designam os textos
digitais que alunos produzem e lêem todos os dias, como também apontam
para novas formas de socialização no meio digital. Segundo este autor “... o
trabalho pedagógico só alcança o seu objetivo quando as situações didáticas
planejadas ajudam os alunos a atribuírem sentido às atividades que fazem”.
(ARAÚJO, 2013, p.90). A escola por sua vez, seleciona e convalida outros
textos que não os praticados nas redes sociais. Ainda segundo Araújo
[...] a língua não pode estar associada à figura de uma senhora carrancuda
que está pronta a atacar com sua bengala aquele que se descuidar, cometendo o menor deslize lingüístico, mas a um espaço acolhedor no qual os
homens criam e recriam contratos sociais de usos diversos, sempre de acordo
com os gêneros dos discursos praticados. (ARAÚJO, 2013, p.101)

Barton & Lee (2015) em sua obra Linguagem online: textos e práticas digitais relatam as transformações que o advento das novas tecnologias
apresentam na vida das pessoas. De acordo com estes pesquisadores textos
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estão se tornando cada vez mais multimodais e interativos, novas relações de
fala e escrita estão sendo formadas, mais gêneros híbridos são identificados na
Web, a questão de autor e autoria está mudada. Ressaltam a crescente participação de novos encontros multilíngües, ou seja, pessoas que costumavam
ser monolíngües agora inevitavelmente se deparam e trabalham com línguas
diferentes quando participam de espaços online. Nota-se práticas translinguísticas sendo adotadas na internet, já que as línguas que antes estavam presentes
na língua falada estão sendo escritas. É notório que a escola precisa aprender
a olhar a língua não como uma forma homogênia, mas sim de interação social
procurando abordar o uso das novas tecnologias de forma eficiente, ética e
responsável, com vista a explorar seu potencial educativo.
Ao analisar a relação das mídias digitais na vida das pessoas e demonstrar como transformaram o modo de perceber o mundo, Barton & Lee
(2015) demonstram a importância das transformações produzidas pela internet. Nesta perspectiva é de se estranhar que professores, muitas vezes, deixem
de utilizar tal mecanismo nas suas salas de aula ou por achar que é uma ameaça à língua materna e/ou estrangeira ou por estarem despreparados para utilizarem os recursos do computador. Muitas vezes, as telas entram na escola e
são encaradas como algo que vai invadir e ameaçar os docentes com novidades e modos de promover a interação
Segundo Araújo (2013), não basta ter uma boa idéia, é necessário ao
produtor de textos digitais que ele aprenda a ser um designer de sua própria
escrita, cuidando dos aspectos multimodais que a produção de texto em ambientes web demanda. Em seu livro, Barton & Lee (2015) argumentam que há
novas relações de linguagem e imagem em desenvolvimento. A linguagem
não está substituindo a imagem, mas estão sendo criadas novas formas desses
modos trabalharem juntos e que em conjunto são poderosas formas de significado. De acordo com Araújo (2013) a prática escolar dos letramentos da escrita deve ser incorporada aos letramentos visuais, pois a imagem, se usada
adequadamente na composição dos textos, passa a ser um signo tão importante quanto os recursos verbais.
Com a inserção de textos digitais a escola estará proporcionando ao
seu aluno o desenvolvimento lúdico, criativo e reflexivo. Segundo Baton &
Lee (2015), com as novas participações e diálogos online, as pessoas estão se
tornando mais conscientes da linguagem e mais tolerantes quanto a sua variedade exibindo metaconsciência linguística. Acrescenta Araújo (2013), refletindo acerca do âmbito escolar
A inserção de textos digitais na escola pode ser, sem dúvida, uma ação que
visa à inclusão desses sujeitos não apenas no universo digital, garantindo a
eles o direito de exercerem a sua subjetividade como cidadãos de um tempo
em que a leitura e a escrita também são práticas ambientadas nas telas de
suportes digitais e não somente nos cadernos escolares, por exemplo.(ARAÚJO, 2013, p.108)
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Nos ambientes online segundo Barton & Lee (2013) as pessoas aprendem de maneiras novas e diferentes, refletem e fazem projetos intencionais
sobre sua aprendizagem. Participar de atividades na Web em rápida mutação
envolve aperfeiçoamento constante, desta forma é muito importante que a escola e os docentes envolvam seus alunos em atividades de escrita e leitura mediadas pelas telas dos computadores. Tais atividades vão proporcionar aulas
mais dinâmicas, interativas enfim, mais próximas do mundo real do aluno.
Nesta perspectiva, é mister citar Araújo (2013) quando este considera que a
escola deve permitir a entrada das telas em seu cotidiano, zelando pela disciplina na sala de aula e elaborando usos criativos destes meios tecnológicos. O
pesquisador acrescenta que o docente precisa ensinar a ler e a navegar simultaneamente no impresso e no computador, para que o aluno possa extrair o
máximo de benefícios da leitura e escrita.
CONSIDERAÇÔES FINAIS
Assim, pesquisadores como Magda Soares (2020), Rojo e Moura
(2012), Araújo (2013) e Barton e Lee (2015) demonstram, em suas pesquisas,
a necessidade da escola proporcionar aulas mais interativas e dinâmicas que
estejam de acordo com as realidades atuais e que despertem no aluno uma
consciência crítica, social e cidadã. Desta forma, a mudança de mentalidade
de professores e dirigentes escolares para uma alfabetização que faça da tecnologia sua aliada no intuito de promoverem aulas mais criativas e lúdicas é
essencial. A inserção de textos digitais, chamado de hipertextos por Araújo
(2013), nas escolas é uma necessidade que se mostra urgente uma vez que eles
se encontram na vida das pessoas e de estudantes inseridos no mundo globalizado. Estar à parte desta evolução tecnológica que invade nossas casas,
nosso trabalho enfim, nossa vida seria retroceder no tempo e deixar de se beneficiar dos novos paradigmas que são criados e recriados. A internet proporcionou um novo modo de pensar texto e escrita ao criar novos letramentos.
Desta forma, é primordial pensarmos uma educação inserida nestes misteriosos e infinitos recursos que as novas mídias nos proporcionam.
Araújo (2013) procura destacar em seu artigo a importância do professor desenvolver em seu aluno um letramento digital crítico quanto ao uso
das redes sociais. O autor reflete sobre a necessidade das escolas serem beneficiadas por políticas públicas para se tornarem mais íntimas desses suportes
de escrita a fim de poder ajudar, orientar e educar as crianças e jovens quanto
ao uso seguro, eficaz e cidadão das novas tecnologias e suas práticas textuais.
Enfim, pensar a educação, nos novos tempos é se desvencilhar de
amarras e preconceitos e deixar que as novas formas de ensinar entrem nas
escolas por meio da capacitação de docentes uma vez que eles precisam se
familiarizar com este novo modo de educar. As novas tecnologias invadiram
nossa vida cotidiana, e a educação precisa acompanhar este novo modo de
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pensar a educação para que ela esteja em consonância com o mundo que se
apresenta diante de nós.
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PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO:
ANÁLISE DA (IN)EFICÁCIA SOB
O ENFOQUE DA ADPF N° 347/DF
Okemir Santos da Conceição
Rafael Corado da Silva Batista

INTRODUÇÃO
O sistema penitenciário brasileiro nos últimos anos se mostrou ineficaz para sua principal finalidade que é a ressocialização de seus apenados. A
pena aplicada aos presos tem sido cumprida de maneira desumana e com total
desrespeito as leis especiais penais e as garantias estabelecidas na Constituição
Federal de 1988.
O exercício da justiça pública, o chamado poder-dever é uma atribuição do Estado. Razão pela qual, não se pode haver pena, sem que haja um
processo baseado no contraditório e na ampla defesa realizado por um juiz
competente representado assim o Estado.
Assim, muito se discute na doutrina o modo como o apenado é tratado nos estabelecimentos prisionais brasileiros. Destarte, destaca-se nas discussões, a privatização dos presídios. Tal privatização resume-se na experiência de delegar atividades administrativas internas das prisões a empresas privadas.
Neste sentido a presente pesquisa buscará investigar a (in)eficácia da
privatização dos presídios no ordenamento jurídico brasileiro, diante dos caos
carcerário. Sob essa análise, será analisada a arguição de descumprimento de
preceito fundamental n° 347 do distrito federal, a qual buscou o estado de
coisa inconstitucionalidade do sistema penitenciário.
Para que haja melhor compreensão da presente temática, o primeiro
capítulo será abordado o contexto histórico acerca do direito de punir, e dos
modelos penitenciários brasileiros bem como acerca das penas e prisões nas
fases que marcaram a história do direito penal.
No segundo capítulo será apresentado à realidade carcerária brasileira
no que tange ao tratamento destinado aos presos. Através de dados do Banco
Nacional de Monitoramento de Prisões 2018, será verificado o número de presos atualmente do Brasil, bem como em quais condições se encontram. Ainda
serão analisados quais são os direitos assegurados pela Constituição Federal
de 1988 e pela lei de Execução Penal sob o prisma da efetiva aplicabilidade na
prática.
E por fim, no terceiro e último capítulo será abordado acerca das premissas da Arguição de preceito Fundamental n°347 do Distrito Federal.
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Apontando os motivos que levaram seu ajuizamento e de quais pedidos foram
deferidos pelo Supremo Tribunal Federal como forma de minimizar os efeitos
da precariedade do cárcere brasileiro.
A ideia de privatização do sistema prisional chegou ao Brasil em
1992, com uma proposta do conselheiro Edmundo Oliveira, presentada ao
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A ideia de delegar a
particulares funções antes exercidas de forma exclusiva pelo Estado foi uma
hipótese de solução para os problemas da superlotação carcerária. No entanto
resta analisar se tal delegação tem eficácia no ordenamento jurídico do país.
A presente pesquisa se valerá especialmente da metodologia bibliográfica, haja vista o tema envolver a (in)eficácia da privatização dos estabelecimentos prisionais, sem, contudo, abandonar as metodologias qualitativa e
exploratória.
BREVE HISTÓRICO ACERCA DO DIREITO DE PUNIR E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO
A história do direito de punir e da aplicação das penas é tão antiga
quanto à história da humanidade. O mundo passou por grandes acontecimentos e fases que marcaram toda evolução do direito penal.
Em nosso ordenamento jurídico, cabe ao Estado o direito de punir,
mas nem sempre foi assim na história das penas. Houve uma época em que
as sanções eram aplicadas pelos próprios ofendidos, bem diferente dos dias
atuais em que o Estado é detentor do jus puniendi, ou seja, é competente em
criar condições de eficácia e garantia da jurisdição (MARCÃO, 2017).
Logo, não se pode iniciar a presente temática acerca da privatização
do sistema penitenciário brasileiro sem dar destaque as fases históricas que
marcaram as penas em todo mundo e as prisões no nosso ordenamento jurídico.
1.0
DIREITO DE PUNIR: FASES QUE MARCARAM
A HISTÓRIA DO DIREITO PENAL
As penas passaram por um longo processo evolutivo até os dias atuais. A ideia de pena, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo começou
nos tempos bíblicos, quando após serem ludibriados pela serpente a comer o
fruto proibido, Adão e Eva cometeram a primeira desobediência. Como consequência disso, foram obrigados a deixar o local onde habitavam, o Jardim
do Éden. Assim foram condenados a viver para sempre a vergonha do pecado,
levando o degrado a morte e o sofrimento.
Nota-se que o primeiro momento do surgimento das penas e punições, nasceu quando Eva, com a anuência de Adão, comeu o fruto proibido,
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mesmo estando proibida por Deus. Ambos praticaram aquela que seria a primeira transgressão da humanidade (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012).
Com a evolução das civilizações, o direito de punir sofreu inúmeras
transformações, mais precisamente com o surgimento dos Estados. Destacase na história do direito penal, a pena sendo compreendida em 3 (três) períodos, iniciando- se com Vingança Privada e a Vingança Divina, que em decorrência de uma sociedade desorganizada o direito de punir era exercido por
particulares, o da Vingança Pública, fase em que o Estado é detentor e responsável na aplicação das penas, e o Período Humanitário, com a aplicação de
penas mais humanas, como será visto de forma detalhada nos próximos tópicos (CORDEIRO, 2014).

Vingança Privada
A Vingança Privada é considerada a mais antiga fase da aplicação da
pena. Na época não havia sociedade organizada, assim, não existia um órgão
hierárquico a ser detentor do direito de punir. Os primórdios das civilizações
se reuniam em clãs e tribos e se achavam no direito de aplicar as penas como
bem entendessem as pessoas que viessem a ofendê-los, ou cometessem alguma
infração. Dessa forma, uma vez ocasionado o dano, a própria vítima ou seus
familiares tratavam de aplicar as penas que assim entendessem.
Conforme destaca Capez e Bonfim (2004) se a infração fosse cometida por uma pessoa do mesmo grupo, a punição era o banimento, também
conhecido como perda da paz, sem importar na culpa do acusado. Nesta situação, o infrator e sua família, ficavam desprotegidos de todo resguardo que
era garantido aos demais membros, já que a pena ultrapassava a dimensão do
infrator.
O direito de punir era baseado no instinto do agredido, logo, na maioria das vezes eram desproporcionais e desmedidos já que não existia base ou
leis comuns destinadas ao delito cometido. Não há que se falar em princípios
como o da proporcionalidade, humanidade e personalidade da pena, não havia senso algum de justiça (CAPEZ; BONFIM, 2004).
Esse modo tão desproporcional de punir, não tinha como permanecer
por muito tempo. Surge então, com a evolução da espécie humana, uma forma
de limitar o direito de represália, criando a pena do Talião, a qual consistia na
ideia de equivalência: “olho por olho, dente por dente”. Surgiu no Código de
Hamurabi, Rei da Babilônia, em XXIII a. C. posteriormente estendendo-se
para outras legislações, a qual consistia em penas proporcionais aos delitos
(GARUTTI; OLIVEIRA, 2012).
Conforme analisa Cordeiro (2014) essa nova configuração penal, não
fez desaparecer a vingança privada, apenas passou a ser aplicada com maior
conformidade e proporcionalidade as infrações, afastando assim a mera libe-
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ralidade na aplicação. Neste sentido, a pena passou a ser individualizada, recaindo toda culpa na pessoa que cometesse o crime, excluindo punições aos
familiares, viu-se também um período em que a indenização passou a ser aplicada como forma alternativa para as punições e como meio para evitar barbaridades.
Desta forma, o período da vingança privada, teve dois momentos importantes, o primeiro em que o ofendido aplicava a pena ao ofensor sem nenhum parâmetro de justiça e proporcionalidade, marcado pela total discricionariedade. E outro momento, em que as penas foram ajustadas conforme o
delito praticado.
Vingança Divina
Diferentemente da fase da Vingança Privada, neste período, as infrações cometidas por um individuo eram consideradas como ofensas à divindade. As consequências da ofensa ultrapassavam a pessoa do ofendido, sendo
uma afronta direta aos Deuses.
As penas impostas ao infrator serviam para purificar sua alma e para
aplacar a ira Divina. A partir daí penas como a do sacrifício humano era aplicada, no intuito de que a paz fosse mantida entre os povos, adotando três medidas, a satisfação dos deuses maculados, a punição do ofensor e a advertência
a população como forma de lição para que atos considerados como criminosos
não fossem mais praticados (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012).
Na fase da vingança divina, a punição era considerada como a própria
vontade dos deuses, e após a fundação de Roma, em 753 a.C., o crime também
passou a ser considerado como ofensa a divindade. Esse direito de punir era
adotado pelos gregos, babilônios, hindus, romanos, persas, egípcios, e pelos
chineses. Tendo forte influência na medida de decisões e aplicação das penas
(CORDEIRO, 2014).
A separação da religião e Estado só ocorreu após a instalação da República romana, em 509 a.C., portanto, dois séculos depois de sua fundação.
Neste sentido a pena deixa de ser aplicada por um particular e passa a ser
aplicada pelo ente Estatal, ocorrendo assim o fim da vingança privada. E,
como consequência da influência do direito romano sobre inúmeros outros
povos, aos poucos a vingança privada foi desaparecendo por definitivo (CORDEIRO, 2014).
Vingança Pública
Grandes mudanças surgem com a fase da vingança pública. Neste cenário destaca-se o poder público como detentor das penas impostas aos infratores. O direito de punir era exercido através do Soberano, aplicado de acordo
os interesses particulares, sem levar em conta o bem social.
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Conforme analisa Cordeiro (2014), no período das trevas, no início
da Idade Média, o soberano era considerado o representante do Deus na Terra
e exercia poder inquestionável e absoluto. O direito de punir, nesta fase, pertencia com exclusividade ao rei, que tinha todo o poder de vida e morte de
seus súditos. Aquele que desobedecesse a uma normal legal era tido como inimigo do próprio rei.
A prisão na Roma Antiga e na Grécia Antiga, não possuía caráter de
pena, o objetivo do recolhimento, era apenas para que o infrator ficasse sob
custódia até o julgamento, de modo a evitar que outro delito fosse cometido
ou que houvesse fuga, já que na maioria das sentenças era determinada a pena
de morte (CORDEIRO, 2014).
Conforme analisa Garutti e Oliveira (2012) as punições não perderam
a característica da crueldade e desumanidade, embora, ainda, conservasse a
lei do Talião, todavia não mais aos critérios da vitima ofendida. A pena de
morte, prática comum desde as primeiras civilizações, não se restringia apenas
ao réu, mas atingia a todos de sua família. Não só a pena de morte se fazia
presente, haviam também açoitamentos, mutilações, os inúmeros suplícios físicos e os desterros.
Nesta fase da vingança pública, as sociedades começaram a se desenvolver e organizar-se, deste modo, a tutela penal deixa de desconsiderar situações particulares, passando a ser exercida pelos soberanos. Tendo em vista
que as fases da vingança privada e divina foram marcadas por crueldade e
desumanidade na aplicação das punições, o Estado passou a chamar para si a
responsabilidade pelo direito punitivo (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012).
Ocorre que em verdade, as penalidades não tiveram nenhuma proteção social, como fora proposta pelo Estado, tendo ainda, caráter de crueldade
no direito de punir conforme destaca Cordeiro (2014, p. 16):
No final do século XVIII e no início do século XIX, eram aplicadas penas
de grande suplício que constituíam um verdadeiro espetáculo onde os métodos mais cruéis de tortura eram impostos aos condenados, que eram execrados publicamente, completamente destituídos de sua dignidade, humilhados
num ato público onde o povo era ao mesmo tempo espectador e partícipe.
Nesse teatro de terror, incluíam-se os açoites, o esquartejamento, queimaduras, cortes de partes do corpo, culminando com a morte de suplicado, a qual
poderia levar horas ou mesmo dias para finalmente acontecer. A morte era
prolongada até não mais restar nenhum outro modo de impor sofrimento ao
condenado.

As crueldades nas penas serviam também como forma de alerta aos
súditos, já que o descumprimento da lei ocasionava uma punição totalmente
desumana. Além do mais, como se não bastassem tamanha arbitrariedade, os
condenados eram expostos a toda população, sendo torturados em praça pública, onde todos assistiam de camarote as devastadoras punições. Este período sofre modificações significativas com o surgimento de uma nova fase,
a da humanização das penas, a qual abre um novo cenário social.
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Período Humanitário
O Estado aplicava punições tão cruéis, que ocasionou revolta em toda
sociedade. Isso fez com que as pessoas fossem tratadas de forma mais humana, retirando a característica impiedosa inerente às penas até então aplicadas.
O Período humanitário, também chamado de séculos das luzes, iniciou-se no século XVIII. Este período trouxe profundas modificações para inúmeras áreas do saber: as ciências, as artes, a filosofia, não tendo o direito permanecido indiferente nesta verdadeira revolução mundial do bem (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012)
Para Cordeiro (2014) a pena também perdeu o caráter religioso da
Idade Média e Idade Moderna, passando a representar uma punição da própria sociedade às pessoas que infringissem uma lei. O iluminismo trazia assim
uma pretensão de reforma, era o direito de punir, sem, exageros ou abusos.
Neste período Humanitário, o Soberano não era mais o detentor do
poder, como ocorria na fase da vingança pública. Este período marca o Estado
social, ou seja, o corpo político representante do povo era responsável pelos
movimentos iluministas (CORDEIRO, 2014).
Cordeiro (2014) afirma que com este cenário do século XVIII e início
do século XIX, a prisão passou a ser o próprio direito de punir, sendo aplicada
a quase todos os delitos. Isso fazia com que a tortura e as crueldades se afastassem das punições.
É notório que grandes mudanças ocorreram a cada fase do direito de
punir. Desde a forma da punição privada, sendo aplicada pelo próprio ofendido ao ofensor com total desproporcionalidade e crueldade, até a fase da humanização das penas, que trouxe penas mais justas, objetivando uma punição
mais branda e ressocializadora.

Garantismo Penal
A teoria do garantismo penal foi criada por Luigi Ferrajoli e possui
uma visão garantidora que envolve a escolha de bens jurídicos a serem protegidos, englobando na elaboração da lei penal, o respeito pelas normas. O garantismo trata-se de leis positivadas no nosso ordenamento bem como na premissa de um Estado Democrático de Direito.
Conforme destaca Ferrajoli (2002, p. 684):
(...) “garantismo" designa um modelo normativo de direito: precisamente,
no que diz respeito ao direito penal, o modelo de “estrita legalidade”, SG,
próprio do Estado de direito, que sob o plano epistemológico se caracteriza
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como um sistema cognitivo ou de poder mínimo, sob o plano político se
caracteriza como uma técnica de tutela idônea a minimizar a violência e a
máxima a Liberdade e, sob o plano jurídico, como um sistema de vínculos
impostos à função punitiva do Estado em garantia dos direitos dos cidadãos.
É, conseqüentemente, "garantista" todo sistema penal que se conforma normativamente com tal modelo e que o satisfaz efetivamente. (grifo nosso)

A proteção do garantismo abrange planos para uma justa satisfação a
legalidade da norma penal. Primeiro, o poder mínimo em que seja utilizada a
norma penal quando outros ramos do direito não forem suficientes para solução do conflito, segundo, uma tutela penal adequada para que se garanta justiça à liberdade, e por fim, o respeito do Estado, como detentor do poder punitivo, aos direitos e garantias do cidadão.
Para Capez (2007) o garantismo é um sistema que representa a estrita
legalidade, trata-se, portanto da reserva absoluta de lei, que é uma norma dirigida ao legislador. A mera legalidade, que nada mais é que a norma dirigida
aos juízes, aos quais prescreve a aplicação das leis e como essas são formuladas.
Como o garantismo penal trata da proteção às normas penais em conformidade com a legalidade, princípios compõe a teoria garantista, como o da
retributividade, contrária a abolição; princípio da legalidade, não há crime
sem lei anterior que o defina; princípio da necessidade, somente buscar o Direito Penal em último caso, tentando resolver o conflito através de outras matérias do direito; princípio da lesividade em que se deve lesar um bem jurídico
ou apresentar perigo (PEDROSA, 2017).
Conforme dispõe Pedrosa (2017) ainda destaca-se no garantismo penal o princípio da jurisdicionalidade, o processo está relacionado com as penas
criminais que devem ser impostas conforme disciplina a constituição; princípio acusatório, julgador é distinto do acusador; princípio do encargo da prova,
o réu não deve provar sua inocência, todavia é a acusação que deve provar sua
responsabilidade criminal; princípio do contraditório, a partir do processo o
réu tem direito de saber de que lhe é acusado e que ele tem direito de se defender das devidas acusações.
As Constituições são parâmetros de racionalidade, de justiça e de legitimidade da intervenção punitiva, é, na prática, largamente desatendido, seja
ao se considerar a legislação penal ordinária, seja ao se considerar a jurisdição,
ou pior ainda, as práticas administrativas e policialescas (FERRAJOLI, 2002).
Neste sentido, a teoria do garantismo penal, visualiza a lei como instrumento garantidor da dignidade da pessoa humana, garantindo o máximo
de liberdade ao indivíduo e o mínimo de prejuízo possível ao indivíduo que
venha a cometer um delito. Abrange garantias constitucionais com a finalidade de tornar a aplicação da sanção penal, a mais justa possível.
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1.1 SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: PERÍODO COLONIAL, IMPERIAL E REPÚBLICANO.
As prisões também passam por intensas modificações na história do
sistema penitenciário brasileiro. Começou a ser tratada a partir do Código Penal de 1891 durante a fase imperial, com isso as fases importantes se destacaram na história do Brasil Colonial, Imperial até o Brasil República.
Até o ano de 1830, não existia um Código Penal próprio no Brasil.
Nesta fase do Brasil Colônia, as penas se sustentavam através das Ordenações
Filipinas, que, em seu livro V, elencava crimes e penas. Dentre elas se destacavam a pena de morte, degredo para as galés e outros lugares, penas corporais
(como açoite, mutilação, queimaduras), confisco de bens, multa e ainda penas
como humilhação pública do réu (DI SANTIS; ENGBRUCH, 2017).
Conforme preceitua Di Santis e Engbruch (2017) nesta época não
existia a pena privativa de liberdade, o século XVII as Ordenações não tratavam da temática e os seguinte. Nesta época, portanto, as prisões eram apenas
locais de custódia.
Somente na fase do Brasil Imperial em 1830 que a pena privativa de
liberdade foi implantada com o Código Criminal de 1823, deste modo destacase que:
(...) As instituições carcerárias no Brasil neste período eram de competência
dos governos provinciais, o que acabava por oscilar, por pressão dos interesses das elites dominantes locais, a ambiguidade entre as formas punitivas
tradicionais e privatizadas e os atrativos da modernidade em que queriam se
reconhecer. Ao longo do século XIX, um dos traços característicos da modernidade consistia em demonstrar através de instituições públicas que se
materializavam em prédios de custos muito elevados, tanto teatros quanto
prisões. (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012, p. 22).

A elite predominante do século interferia de forma significativa na
atuação dos presídios, os quais sempre atendiam seus interesses. A realidade
no novo Código Penal de 1890 não foi diferente, enquanto a maioria dos crimes previa pena de prisão, agregadas à realização de trabalho dentro das penitenciárias, não existia estabelecimentos desse tipo para o cumprimento.
Com a Proclamação da República em 1889, uma nova ordem política
surge mudando também a legislação penal do império para o novo código penal de 1890. A proposta desse Código foi uma tentativa de supressão das lacunas que a proposta anterior possuía, Abolindo a pena de morte e outras que
foram substituindas por penas mais brandas havendo a criação do regime penitenciário de caráter correcional. Momento em que a instituição prisional se
constitui como espaço para aplicação e execução da pena (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012)
Com o passar dos anos e a consequente mudança social, novos códigos penais e processuais foram instituídos no Brasil, as penas e o processo de
execução foram modificados e ajustados a realidade social, com propósito de
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ressocializar os apenados em relevância aos princípios e garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana. No entanto a realidade do sistema
prisional atual é um verdadeiro caos, como será visto no próximo capítulo.
2.TRATAMENTO DESTINADO AOS APENADOS NO BRASIL
A aplicação das penas sofre grandes violações no que se refere às garantias constitucionais asseguradas ao apenado, tendo em vista, dentre outros
motivos, as péssimas condições do sistema penitenciário brasileiro. As condições dos estabelecimentos prisionais são extremamente precárias e destoam
dos direitos garantidos ao condenado.
A lei de execução penal, que será tratada de forma mais detalhada no
próximo tópico, adota a teoria da prevenção especial positiva, em que garante
que o apenado deva ser ressocializado antes de retornar ao âmbito social (MURARO, 2017).
Ainda, analisa Muraro (2017) que na verdade ocorre uma total impossibilidade de ressocialização através da pena em um sistema prisional totalmente decaído. Na prática, o que se ver é um total desrespeito aos direitos
fundamentais garantidos pela Constituição Federal, a exemplo do disposto no
artigo 5°, inciso III, que assegura a não submissão a penas cruéis ou tratamento degradante.
2.1 NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Inúmeros direitos e garantias fundamentais foram consagrados de
forma inovadora pelo texto Constitucional de 1988. Além de elencá-las de
forma direta, a Carta Magna permite a verificação de outros direitos e garantias fundamentais, através de tratados internacionais, de princípios ou de leis.
O artigo 5°, caput, estabelece que “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes...” (BRASIL, 1988,
on-line).
Vale ressaltar que o apenado, por estar em situação peculiar, fica condicionado a limitações dos direitos previstos na carta magna, mas não perde a
condição de pessoa humana.
Neste sentido destacam-se alguns incisos do artigo 5° da Constituição
Federal que garantem proteção e respeito das garantias do apenado:
Artigo 5° (...) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal; XL - a lei penal não retroagirá, salvo
para beneficiar o réu; XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; XLVII - não haverá
penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84,
XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e)
337

DIÁLOGOS IV
cruéis; XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; XLIX - é
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação; LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; LVII - ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; LXIII - o
preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; LXIV - o preso
tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial; LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária; LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; (BRASIL,
1988, on-line, grifo nosso)

Extrai-se apenas com o artigo supracitado, um rol de diferentes garantias fundamentais a pessoa presa. Nota-se, portanto, grande proteção
acerca da pena destinada a quem comete delito, vez que se proíbe a imposição
de crueldade e desumanidade como forma de punição. Diante disso, há uma
limitação do poder estatal, coibindo possíveis arbitrariedades.
A respeito da individualização da pena consagrada pelo texto constitucional, pode-se dividir entre a individualização judicial e e ecutória. A judicial ocorre com a sentença penal condenatória, neste caso o juiz deverá analisar as circunstâncias judiciais que delimitarão a fixação da pena, sob pena de
nulidade (NUNES, 2013).
Sobre a individualização executória da pena, compreende-se que:
A individualização e ecutória, portanto, significa tratar cada um dos condenados de conformidade com o crime praticado, seu se o e a sua idade. evidente que quem cometeu um crime de estupro, por exemplo, não pode ser
tratado da mesma forma de quem praticou um pequeno furto. A administração prisional e sua equipe de psicólogos e assistentes sociais tem um papel
preponderante na tarefa de realizar essa individualização. Individualizar a
pena não significa tratar com desigualdade os presos do ponto de vista material, mas sim, de forma perseguir a sua reintegração social (NUNES, 2013,
p.90).

Verifica-se assim que cada comportamento do preso deve ser analisado de forma individualizada, vez que sua conduta dentro do sistema carcerário irá eventualmente provocar a concessão de benefícios, conforme a situação comportamental de cada um.
A Carta Magna estabelece que nenhuma pena será passada da pessoa
do acusado, trata-se, portanto, do princípio da intranscendência da pena,
transcendência mínima ou da pessoalidade. De outra visão, um tanto mais
realista do sistema penal, e iste a intranscend ncia dos efeitos penais, pois, de
alguma forma, a pena criminal imputada ao condenado sempre afeta outras
pessoas como os pais, cônjuge e filhos do detento, por exemplo (ROIG, 2017).
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De acordo Roing (2017) no momento da execução da pena o princípio da transcendência mínima sofre violação quando estabelece proibição e
restrição de visitas como forma de sanção disciplinar. Isso porque não somente o detento possui o direito de receber seus visitantes e assistência da família, mas os próprios visitantes também possuem direito de estar com seus
parentes e amigos presos e com eles manter laços afetivos.
Outra garantia constitucional destinada ao apenado é da individualização da pena. Assim, de acordo com a personalidade e antecedentes de cada
condenado, seu tratamento terá uma classificação legal. Quando o juiz considerando as circunstâncias judiciais e legais, define a pena em concreto
(BRITO, 2018).
Verificou-se que a Constituição Federal abarcou diferentes e importantes direitos a pessoa condenada. Isso foi efetivado pela Lei de Execução
Penal de forma a estabelecer o mais digno tratamento possível ao preso conforme detalhado abaixo.
2.2 NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
Instituída em 11 de julho de 1984, a lei 7.210 tem por objetivo efetivar
as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para
a harmônica integração social do condenado e do internado (BRASIL, 1984,
on-line).
Antes de adentrar acerca do tratamento destinado a pessoa presa, é
relevante abordar acerca da persecução penal. Trata-se, portanto, da somatória de atividades no processo penal, que se divide em três fases: a primeira,
investigativa realizada pela autoridade policial; a segunda, processual perante
o órgão jurisdicional, e a terceira, objeto da presente análise, fase executória
(SILVA; CRALCEV, 2017).
A fase investigativa consiste na apuração de fato que configure infração penal e respectiva autoria, para servir de base à ação penal ou às providências cautelares cabendo à polícia judiciária, exercida pelas autoridades policiais, a atividade destinada à apuração das infrações penais e da autoria por
meio do inquérito policial, preliminar ou preparatório da ação penal. (BRASIL, 1941, on-line)
A Polícia Judiciária tem a função precípua de apurar as infrações penais e a sua autoria por meio do inquérito policial, procedimento administrativo com característica inquisitiva, que serve, em regra, de base à pretensão
punitiva do Estado formulada pelo Ministério Público, titular da ação penal
pública (SILVA; CRALCEV, 2017).
Conforme Silva e Cralcev (2017), a fase executória, por sua vez, consiste na aplicação da pena ou medida de segurança fixada na sentença. Assim,
é de total responsabilidade do Estado tendo este que honrar com a assistência
necessária ao condenado. Um dos objetivos é melhorar a convivência em sociedade no momento da reintegração após o cumprimento de sentença.
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Vale mencionar alguns princípios que norteiam a execução penal.
Um deles é o princípio da legalidade, já estabelecido na Constituição Federal
no artigo 5°, inciso XXXIX, e no artigo. 1° do Código enal, que dispõe “não
haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal.” Ele ainda se materializa na própria Lei de Execução Penal, no artigo
45: “não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão
legal ou regulamentar”. (BRASIL, on-line, 1988).
A previsão trata de um instrumento de contenção da discricionariedade da administração penitenciária e do arbítrio judicial, sempre que acionados de maneira lesiva aos direitos fundamentais do apenado. Supõe não apenas sanções e faltas que estejam previstas em lei, mas que sejam interpretadas
de forma restrita, evitando que o princípio se torne sem sentido (ROIG, 2017).
O princípio da jurisdicionalidade por sua vez provê a execução da
pena com um processo, mais que isso, um devido processo legal. Exige-se que
um juiz de direito conduza o processo de execução. Assim, compreende-se
que:
Por natureza, o órgão encarregado da manutenção da justiça e garantia dos
direitos é o Judiciário. Portanto, desde o momento em que se reconhecem
direitos ao condenado, e os mesmos direitos que são dados aos homens em
liberdade, salvo os perdidos ou restringidos pela condenação, tais direitos
devem ser respeitados, exigência que dá um forte sentido de juridicidade à
execução penal (BRITO, 2018, p.67)

Percebe-se que desde a jurisdição, o condenado deve ser tratado com
todas as garantias estabelecidas em lei. O que também ocorre com a execução
penal, momento em que os direitos devam alcançar a todos indistintamente.
Desde o início das prisões como forma de punição, a figura do apenado tem sido alvo de diferentes pontos de vista. Mantida pelo discurso positivista etiológico, difundiu-se, inicialmente, a percepção do preso como objeto
(res) da execução penal. Ao longo do tempo esta concepção foi paulatinamente substituída pela incorporação da pessoa presa relação jur dica penitenciária, passando a ser encarada como sujeito de direitos (ROIG, 2017).
Diante disso, nota-se a importância do princípio da não marginalização das pessoas presas ou internadas. A constituição Federal dispõe no artigo
3°, incisos III e IV, dois grandes objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro o de erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; segundo, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, on-line, 1988).
De acordo Roig (2017) estes objetivos também protegem as pessoas
privadas da liberdade, vedando não apenas a discriminação em relação às pessoas livres, mas entre as próprias pessoas apenadas. O encarceramento não
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retira das pessoas presas ou internadas seus direitos fundamentais; pelo contrário, sua peculiar situação exige-se maior tutela, discriminação positiva e segurança por parte do Estado.
Para Mirabete (2006) na Lei de Execução Penal estão explicitadas
duas finalidades. Primeiramente, prevenir que delitos aconteçam, já que a lei
estabelece que as sentenças e decisões criminais sejam corretamente efetivadas.
Posteriormente, garantir ao apenado condições para uma integração
social harmônica, sendo submetidos às medidas de segurança capazes de devolver o apenado à sociedade de modo que ele não volte a delinquir.
A execução penal se desenvolve perante o juízo de execução, sendo,
portanto, jurisdicional. Quando a sentença condenatória transita em julgado,
surge entre o condenado e o Estado uma relação jurídica, com direitos, expectativas de direitos e legítimos interesses, de parte a parte, inclusive no que se
refere aos incidentes da execução. Como em qualquer relação jurídica, os conflitos, para serem dirimidos, demandam a intervenção jurisdicional. (MARCÃO, 2016)
Assim dispõe a lei no artigo 41, os direitos dos apenados:
Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário;
II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para
o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis
com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; X
- visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo
quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial
com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer
autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por
meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação
que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI – atestado de pena
a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade
judiciária competente. (BRASIL, 1984, on- line, grifo nosso)

Como visto, a lei garante direitos essenciais e fundamentais para que
ocorra uma digna condição de vida nos estabelecimentos prisionais. Tais direitos visam propiciar condições para que o apenado volte à sociedade com
menor probabilidade de cometer novo delito.
Para Thamara Santos (2018), no que tange o direito de visitação, deverá ser verificado as peculiaridades de cada preso, como as necessidades individuais, logística e a infraestrutura do estabelecimento prisional, bem como
as datas comemorativas nacionais.
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Infelizmente, verifica-se que a realidade do sistema penitenciário brasileiro é a bastante preocupante, de forma que a infraestrutura dos presídios é
precária, impossibilitando que o direito de visitas seja garantido. Destina-se
para tal fim um ambiente especial, diferente do pátio de sol ou das celas, com
a finalidade de proporcionar as atividades sociais do apenado (SANTOS,
2018).
Conforme dados do Levantamento Nacional de Informações penitenciárias: INFOPEN 2018 – Mulheres, verificou-se que os presídios femininos
têm a média nacional de 1 (um) a cada 2 (dois) locais apropriados para recebimentos de visitas de familiares, cônjuge e amigos; já nos presídios mistos,
dispõe de 3 (três) a cada 10 (dez) ambientes. Essa análise também foi feita nos
estabelecimentos prisionais masculinos, visto que apenas 34% garantem esse
direito de visitação dos presos (SANTOS, 2018).
Nota-se, portanto, que embora a lei demonstre cuidado e preocupação em proporcionar condições dignas nos estabelecimentos prisionais, a prática demonstra grande desrespeito, já que não se consegue efetivar garantias
básicas do preso.
O rol dos direitos é apenas exemplificativo, pois a Constituição estabelece a garantia da dignidade da pessoa humana como fundamento. Isso
compreende que os presos também são detentores de todos os direitos e tais
direitos não se esgotam no mencionado artigo. É permitido assim, tudo aquilo
que a lei não proíbe (MARCÃO, 2016).
Além dos direitos, os apenados possuem obrigações a serem cumpridas nos presídios. Conforme dispõe o artigo 39 da referida Lei:
Art. 39. Constituem deveres do condenado: I - comportamento disciplinado
e cumprimento fiel da sentença; II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; III - urbanidade e respeito no trato
com os demais condenados; IV - conduta oposta aos movimentos individuais
ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina; V - execução
do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; VI - submissão à sanção disciplinar imposta; VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores; VIII indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua
manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;
IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; X - conservação dos objetos de uso pessoal (BRASIL, 1984, on- line)

Por isso, a lei ainda estabelece sanções a serem aplicadas quando um
dever for descumprido pelo apenado. São as denominadas faltas disciplinares,
que se classificam em leves, médias e graves. Tanto a Lei de Execução Penal
quando a Constituição Federal de 1988, trás inúmeras garantias a pessoa
presa. Ocorre que muitos desses direitos são violados diariamente diante de
um sistema carcerário falido e do descaso do Estado, o que será melhor discutido no próximo tópico
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3.0 REALIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO
Conforme se destacou nos primeiros tópicos deste capítulo, os presos
possuem garantias resguardadas por nossa legislação, em especial pela Constituição Federal de 1988. No entanto, existe uma grande diferença entre o que
a lei estabelece e a realidade enfrentada pelos apenados.
Um dos grandes problemas enfrentados no Brasil é a superlotação dos
presídios. De acordo dados do Banco Nacional de monitoramento de prisões
2018, até o dia 06 de agosto de 2018, haviam 602.217 (seiscentas e duas mil,
duzentos e dezessete) pessoas cadastradas no sistema do BNMP, como privadas de liberdade, incluídas as prisões civis e internações como medidas de segurança, distribuídas nas unidades da Federação. (BNMP, 2018).
Vale ressaltar que os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul não
conseguiram finalizar a alimentação de cadastro do BNMP – 2018, em tempo
hábil para sua publicação. Desta forma, conclui-se que atualmente existe uma
maior quantidade de encarcerados no país.
Conforme Brito (2018) os estabelecimentos penais deverão possuir lotação compatível com a sua estrutura e finalidade, nada mais é do que uma
evidência de qualquer construção habitável de um ser humano. Óbvio pensar
que deverá ser obedecida a capacidade de acolhimento conforme as condições
mínimas de salubridade exigidas em lei. No entanto, isso vem sendo ignorado
por vários Estados da Federação.
Entende-se que a superlotação dos presídios e o crescimento da população carcerária constituem desafios para o inteiro sistema penal de justiça,
seja referente aos direitos humanos, seja pela gestão eficaz dos institutos penitenciários, incita-se assim os governos dos Estados-membros a tomar todas as
medidas apropriadas em sede de revisão de suas legislações e das suas práticas
relativas superlotação dos cárceres do crescimento exagerado de presos
(ROIG, 2017).
De acordo BNMP (2018), as pessoas presas exclusivamente por processos criminais sem condenação e, desconsideradas as internações conforme
medida de segurança, chega-se à conclusão que 266.416 pessoas presas se encontram no regime fechado, 86.766 pessoas no regime semiaberto e 6.339 pessoas no regime aberto, cumprindo esta pena em casa do albergado.
O banco de dados refere-se à pessoa privada de liberdade custodiada
em casa penal do sistema penitenciário. Os regimes fechado, semiaberto e fechado não representam o quantitativo de pessoas que efetivamente estão cumprindo penas nesses regimes, pois a inoperância de vagas e casas penais, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, tem feito com que as pessoas apenadas nesses regimes passem a cumprir a pena sob monitoramento eletrônico
ou em prisão domiciliar. (BNMP, 2018).
Destaca Roig (2017, p.292) que:
(...) defere ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária a
estipulação do limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo
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a sua natureza e peculiaridades, sob pena de desafiarmos as leis da Física.
Rotineiramente são divulgadas notícias de rebeliões propagadas em presídios superlotados, que excedem sua capacidade em até cinco vezes, verdadeiros “depósitos de seres humanos”. Ainda assim, são poucas as decisões
judiciais a interditar estabelecimentos e cobrar posturas administrativas das
autoridades competentes (grifo nosso).

Nota-se, portanto um verdadeiro descaso do Estado com a triste situação carcerária do país. É sensato pensar que a superlotação contribui de
forma significativa para as rebeliões, vez que a situação degradante em que se
vive os apenados estimula a revolta e a ira de cada um.
A Resolução n° 6/2003, do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, que dispõe sobre as diretrizes básicas de Política Criminal,
estabelece que: “Art. 6º. São diretrizes referentes à administração penitenciária – construção preferencial de unidades, com no máximo 500 vagas, buscando–se evitar a permanência de presos condenados e provisórios em delegacias de polícia” (BRASIL, 2003, on-line)
A capacidade ideal para comportar detentos em um estabelecimento
não são tão claras pela lei. O que sugere é a capacidade máxima, o número de
500 presos para que a ressocialização não seja prejudicada. Esse limite é estabelecido apenas aos estabelecimentos fechados, os demais regimes deverão
atender entre 50 e 300 presos, ou seja, capacidade bem inferior à citada
(BRITO 2018).
Para Roig (2017) a falta de privacidade produzida pela superlotação,
impede que o preso desenvolva a sua personalidade. O cárcere, por si só, já
fortemente despersonalizante devido à ruptura das esferas de autogestão,
como a privacidade em higienizar-se, violação que, estruturalmente, se manifesta na desagregação das barreiras que habitualmente separam as três esferas
fundamentais, quais sejam, o dormir, divertir-se e trabalhar.
O sistema possui um número de vagas absolutamente retórico, visto
que serve apenas para impedir a progressão, e nunca para impedir o encarceramento. No momento de conceder ao preso um direito, por exemplo, não
existem vagas. Em contrapartida, sempre haverá vagas no momento de aprisioná-lo, seja pela condenação, seja pela regressão. Poderá sempre haver superlotação de um estabelecimento em regime fechado, mas surpreendentemente essa superlotação não pode existir nos demais estabelecimentos semiabertos ou aberto (BRITO, 2018).
Outro fator relevante a ser mencionado é a quantidade de presos que
falecem nos estabelecimentos prisionais. Considerando dados extraídos entre
outubro de 2017 a agosto de 2018, sendo a data de referência do levantamento
do Banco Nacional de monitoramento de prisões, foi um total de 109 detentos,
lembrando, mais uma vez, que não inclui-se na somatória os estados de São
Paulo e Rio Grande do Sul, podendo assim ter quantidade maior mortos.
(BNMP, 2018)
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Tão grave quanto o quadro de mortes nos sistemas prisionais e a superlotação a solução apresentada pela classe da opinião pública e da política:
a abertura de novas vagas. A superlotação sem d vida uma das causas e efeito
de políticas alucinadas que produzem aprisionamento e depois buscam meios
de repará-lo. Não há promoção de liberdade, segurança, tão pouco legalidade,
a única reinvindicação é a certeza da pena. (ROIG, 2017)
Para Roig (2017) construir mais vagas nas prisões não resolverá o funcionamento decaído e precário, do mesmo modo que não afastará suas características específicas. A construção de inúmeras unidades penitenciárias medida cara e procrastinadora, que deixa justamente de enfrentar a natureza estrutural e metódica do sistema carcerário brasileiro.
Assim, nota-se que o Brasil enfrenta um total caos no sistema penal.
Embora inúmeras diretrizes garantidoras da dignidade da pessoa humana sejam claras e objetivas quanto ao tratamento destinado ao detento, a realidade
é outra.
Destarte, é importante uma análise minuciosa acerca do instituto da
privatização dos presídios, sob enfoque da arguição de descumprimento de
preceito fundamental n°347/DF, como forma de entender a grande problemática do presente tema.
3.1ANÁLISE DA PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO SOB ENFOQUE DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 347 DO DISTRITO FEDERAL
Diante da crise do sistema carcerário brasileiro, muito se tem discutido sobre qual seria a melhor forma para garantir que os direitos fundamentais
do preso saíssem do papel e fossem efetivados. Nesta perspectiva será analisada a ADPF/DF n°347, bem como a experiência da privatização.
A privatização dos presídios consiste em delegar funções ao ente particular do que seria de atribuição do Estado. Neste norte seria a contratação
pelo Estado de um presídio já construído, onde a administração da unidade
seria realizada pela empresa privada com fiscalização Estatal (CORDEIRO,
2014).
3.2
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL N° 347 DO DISTRITO FEDERAL
Antes de adentrar acerca da temática contida na ADPF n°347/DF,
faz-se necessárias algumas considerações sobre a ação. Interposta no Supremo
Tribunal Federal, a ação autônoma tem como finalidade reparar prejuízo ou
evitar o descumprimento do preceito fundamental resultante de comissão ou
omissão por parte do poder público.
Desta maneira, ajuizada pelo Partido Político Socialismo e Liberdade
(PSOL) em 2015, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental de nº
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347 postula o reconhecimento da violação dos direitos fundamentais da população carcerária brasileira. A ação postula o reconhecimento do “estado de
coisas inconstitucional” a qual vive o atual sistema carcerário por atos de
omissão e comissão praticados pelo poder público, que ferem os direitos fundamentais dos apenados.
Neste sentido, a ação dispõe que:
As prisões brasileiras são, em geral, verdadeiros infernos dantescos, com celas superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e
de produtos higiênicos básicos. Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos são frequentes, praticadas por outros detentos
ou por agentes do próprio Estado. As instituições prisionais são comumente
dominadas por facções criminosas, que impõem nas cadeias o seu reino de
terror, às vezes com a cumplicidade do Poder Público. Faltam assistência
judiciária adequada aos presos, acesso à educação, à saúde e ao trabalho. O
controle estatal sobre o cumprimento das penas deixa muito a desejar e não
é incomum que se encontrem, em mutirões carcerários, presos que já deveriam ter sido soltos há anos. Neste cenário revoltante, não é de se admirar
a frequência com que ocorrem rebeliões e motins nas prisões, cada vez mais
violentos (BRASIL, 2015, on-line, grifo nosso).

Diante disso, a ação leva ao Supremo Tribunal Federal (STF) a realidade carcerária. Realidade muito discutida em face da violação dos direitos
fundamentais da pessoa encarcerada. Além de expor a crise, traz exigências
para que providências sejam tomadas na prática da execução da pena.
Uma delas é a possibilidade de análise de todas as medidas alternativas a prisão antes mesmo de condenar a pena em regime fechado. A pena em
regime fechado deverá servir como meio de ressocialização do preso, a exemplo de local digno para que os seus direitos sejam garantidos pelo Estado, direcionando à assistência de saúde física e psicológica. A ideia é de que não
deixe apenas a lei tratar do assunto, é preciso que esse dispositivo legal seja
efetivado. (BRASIL, 2015, on-line)
Nesse sentido, é importante mencionar que o caos carcerário é absurdamente desumano ao ponto chamar a atenção da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Dessa maneira verifica-se que:
A situação chegou ao ponto de motivar intervenções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro a cumprir medidas provisórias para garantir a erradicação das situações de risco e providenciar a proteção à vida e à integridade pessoal, psíquica e moral de pessoas
privadas de liberdade em várias penitenciárias do país. Foi o caso do Centro
Penitenciário Professor Aníbal Bruno, de Recife/PE,9 da Penitenciária Urso
Branco, de Porto Velho/ RO, do Complexo doTatuapé, de São Paulo/SP,11
da Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, de Araraquara/ SP,12 e do
Complexo de Pedrinhas, de São Luiz/MA.13 A Comissão Interamericana,
por sua vez, concedeu medidas cautelares contra o Estado Brasileiro para
salvaguardar a vida e a integridade pessoal dos internos do Presídio Central
de Porto Alegre/ RS (BRASIL,2015,on-line)
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Não bastou o Estado ser condenado a realizar medidas rápidas de
proteção à integridade do preso. O caos nas penitenciárias brasileiras, ainda
ocorre como o exemplo dos Estados brasileiros acima mencionados, diante da
vistoria com maior tratamento desumano, o descaso é perceptível em todo
país.
Outro pedido da ação em comento é de que fosse realizada de forma
mais contenciosa a aplicação na prática do artigo 319 do Código de Processo
Penal, que dispõe acerca das medidas cautelares diversas a prisão. (BRASIL,
2015, on-line).
A audiência de custódia do preso preventivo, perante o juiz, foi outro
pedido formulado pelo PSOL. Buscou-se, para tanto, nada mais que o cumprimento do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Esse foi um dos pedidos julgados procedente, decidindo assim, por outorgar aos Juízes e Tribunais o comando para que passem a realizar audiências em 24h (vinte e quatro horas) contatos do momento
da prisão (BRASIL, 2015, on- line).
Foi requerido ainda, que o Conselho Nacional de Justiça providenciasse mutirões nas penitenciárias para verificação da execução penal de todos
os presos. A finalidade é que seja averiguada a ocorrência de presos em situações irregulares. Havendo irregularidades quanto aos quesitos temporais para
concessão de benefícios ao apenado, pediu-se que os juízes da execução penal
progridam a pena do apenado (BRASIL, 2015, on-line)
Por ultimo, foi solicitado que a União liberasse o valor contido no
Fundo Penitenciário Nacional para que não mais haja o retardamento ou a
inexecução de parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária,
o que foi também deferido pela suprema corte. (BRASIL, 2015, on-line)
Em síntese, os requerimentos baseiam-se em verdadeiras súplicas
para que seja considerada a precária situação do cárcere em total desrespeito
aos direitos constitucionais do apenado, considerando assim o estado de coisa
inconstitucional o sistema penitenciário brasileiro, o que foi reconhecido por
todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora tenha ocorrido o
reconhecimento da corte, de oito liminares, apenas duas foram deferidas,
quais sejam: a audiência de custódia e a liberação do saldo cumulado no
Fundo Penitenciário Nacional, para utilização do que de fato foi destinado.
(BRASIL, 2015, on-line)
Após análise da Arguição de Preceito Fundamental n° 347/DF percebeu-se que, embora tenha pleiteado o reconhecimento da inconstitucionalidade do sistema carcerário e essa ser reconhecida pelo Supremo, poucas medidas foram deferidas.
A exposição detalhada e documentada de todos os fatores que ocasionam o caos penitenciário não foi suficiente para que medidas mais conclusi-
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vas fossem feitas pleiteando cumprir com a efetivação dos direitos fundamentais do preso. Neste sentido, vale mencionar outra possibilidade para mudança
do cenário penitenciário atual, que é a privatização dos presídios.
3.3
PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS: (IN) EFICÁCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
A privatização dos presídios nada mais é do que a delegação de atividades administrativas internas das prisões a empresas privadas. Significa a utilização de meios privados através de empresas ara fins públicos. Existem diversos questionamentos se essa delegação seria a melhor solução para mudança da justiça na execução penal.
Sobre o surgimento da ideia de privatização Cordeiro (2014, p.43) diz
que:
A ideia de prisão privada encontra seu antecedente mais remoto no início
da civilização, quando as tribos primitivas prendiam o inimigo em cavernas,
para a proteção da família e da própria tribo. (...) Como exemplo remoto da
prisão privada na história antiga, a masmorra, utilizada pelos hebreus.

Nesta época não existia uma sociedade politicamente organizada,
muito menos a noção de Estado. A privação de liberdade no começo da civilização humana tinha apenas uma finalidade custodiar, não constituindo em
pena na atual acepção da palavra.
Inicialmente, em meados da década de 80, nos Estados Unidos da
América, a política de privatização de prisões torna-se uma realidade no combate à crise generalizada do sistema penitenciário das sociedades capitalistas
do Ocidente. Após a década de 80, outros países como Inglaterra, França, Canadá e Austrália, também adotam a forma de privatização como meio de combate a crise do sistema penitenciário (MINHOTO 2000).
Conforme dispõe Minhoto (2000) o exemplo de maior relevância é os
Estados Unidos. A incapacidade do Estado em encarar o veloz crescimento
da população carcerária de 1974 a 1984 propiciou um movimento favorável à
privatização de presídios. O aumento de vagas nas prisões deu ensejo a uma
crescente intervenção judicial na atuação dos departamentos de administração
prisional nas esferas do governo americano, para que diminuíssem o número
de presos ou ampliassem sua capacidade de alojamento.
O Brasil, por sua vez, passa pelo mesmo problema de crescimento populacional carcerário enfrentado pelos EUA. Diante de tudo que se foi abordado ao longo deste artigo, pode-se dizer que com maiores agravantes em decorrência dos estabelecimentos insalubres e precários das penitenciárias brasileiras. Embora a privatização nos países do Ocidente tenham trazido melhorias nas condições de vida dos apenados, resta saber se essa seria também a
solução para caos no Brasil.
Pois bem, este modelo de privatização chegou ao país em 1992, com
a proposta feita pelo conselheiro Edmundo Oliveira. A defesa apresentada ao
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Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária de que o modelo de
privatização seria a forma mais inteligente e rápida para os problemas da superlotação carcerária, além de proporcionar a ressocialização dos presos e
como, consequência, a garantia de que as regras contidas em nosso ordenamento jurídico fossem cumpridas (CORDEIRO, 2014).
No entanto, a nova forma de gerenciamento foi experimentada pela
primeira vez no Brasil em 12/11/1999, na Penitenciária Industrial de Guarapuava-PR, que custou ao Estado R$ 5.323,360, 00 (cinco milhões trezentos e
vinte três mil e trezentos e sessenta reais), possuindo capacidade para 240 presos. A maioria dos detentos trabalhavam e recebiam salário mínimo, sendo
que 25% do salário era destinado ao Fundo Penitenciário do Paraná (CORDEIRO, 2014).
Conforme menciona Cordeiro (2014) o contrato da privatização foi
realizado com a empresa Humanitas – Administração Prisional Privada- S/C
LTDA, contratada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Paraná.
Com o novo modelo de privatização a reincidência era apontada
como sendo de 6%, enquanto no restante do país esse índice chegava a 70%.
Embora isso tenha melhorado o funcionamento das penitenciárias, ao fim do
contrato, em 2006, não houve interesse de renovação por parte do Governador
Roberto Requião. Passaram-se os estabelecimentos prisionais novamente ao
controle exclusivo do Estado.
A comprovação de que a experiência teve significativas melhoras no
Estado do Paraná fez com que o novo modelo se expandisse por vários Estados do país, dentre eles:
A penitenciária Industrial Regional do Cariri-CE, em Juazeiro do NorteCE, em 2001 com capacidade para abrigar 544 presos, as Penitenciárias Industrial de Sobral e IPPOO II no Ceará, em 2002 com capacidade para abrigar 500 detentos, Os sistema penitenciário de Cogestão na Bahia, onde o
sistema contava com: o Conjunto Penal de Valença em 2003, conjunto Penal de Juazeiro em 2005, Conjunto Penal de Serrinha, Conjunto Penal de
Itabuana e o Conjunto Penal de Lauro de Freitas em 2006, O Sistema Penitenciário de Cogestão no Amazonas, Complexo Penitenciário Unidade
prisional do Puraquequara, Instituto Penal Antônio Trindade, presídio de
segurança máxima, com capacidade para 496 presos, e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, com capacidade para 450 presos no regime fechado
e 138 vagas no regime semiaberto. O sistema penitenciário de parceria público-privada em Pernambuco, Complexo Penitenciário de Itaquitinga,
que contará com cinco presídios, todos independentes, sendo dois para apenados cumprindo pena no semiaberto e três para presos no regime fechado,
num total de 3.126 vagas. O Espírito Santo, através do Sistema penitenitenciário de cogestão no espírito santo, em 2005, o Estado do Espírito Santo
também adota o modelo de cogestão em 04 de seus estabelecimentos prisionais (...) sendo eles: a Penitenciária de Segurança Média de Colatina, a Penitenciária de Segurança Máxima (PSMA) de Viana, a Unidade Prisional
de Guarapari e a Unidade Prisional de Serra, O Estado de Minas Gerais,
através do Sistema Penitenciário de Parceria Público-Privada nas cidades
de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, (...) de
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modo a criar mais de 3.040 vagas no sistema prisional de Minas Gerais,
tanto para presos cumprindo pena no regime fechado quanto no semiaberto
e por fim o Sistema Penitenciário de Cogestão em Santa Catarina, no qual
o Estado possui três estabelecimentos penais, quais sejam a Penitenciária
de Joinville e dois Centros de Observação Criminológicos e Triagem.
(CORDEIRO, 2014, p. 134, grifo nosso).

No ano de 2007 a ex-secretária nacional da Justiça, Elizabeth Sussekind, relatou em uma entrevista a revista época que existe uma maior eficácia de cumprimento da Lei de Execução Penal nos presídios privados. E ainda
destaca que:
(...) Um agente penitenciário corrupto se for público, no máximo é transferido. Se for privado, é demitido na hora. Há quem diga que custam mais,
mas isso só acontece porque oferecem mais. Fui secretária e cansei de entregar alvará de soltura a quem ficou preso por quatro anos e saiu da cadeia
sem saber assinar o nome. Eles colocavam a digital no alvará porque o Estado foi incapaz de alfabetizá-los. (FERNANDES, 2007, on-line)

Os comentários demonstram que a privatização realmente funciona e
é sem dúvida mais eficaz do que o Estado sozinho administrando. A corrupção poderá ocorrer em ambos os modelos de administração, no entanto, o tratamento que recebe o agente corrupto é completamente diferente, por isso, na
visão da ex- secretária a privatização funciona. Embora se tenha visto numerosas vantagens na delegação do Estado às empresas privadas, existem críticas
quanto ao inovador modelo.
Para Sedrez (2008) a privatização dos presídios seria uma forma do
Estado passar a sua responsabilidade constitucional para uma organização privada, sendo essa totalmente encarregada da aplicação da pena de forma coercitiva. Entende-se ainda que a privatização, por ter seu funcionamento baseado pelo giro de lucros, seria ainda mais fácil à formação de organização criminosa dentro e fora das penitenciárias.
Embora os legisladores tenham tentado privatizar todo o sistema penitenciário brasileiro, essa ideia ainda é vista com resistência pela Ordem dos
Advogados do Brasil e pelo Ministério Público. Alguns estados, portanto, em
razão de não existir qualquer impedimento legal para à participação de empresas privadas no funcionamento dos presídios adotam as parcerias terceirizadas de alguns serviços e também através de parcerias público-privadas
(CORDEIRO, 2014).
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária veio reforçar o posicionamento quando editou a Resolução de n°8, a qual rejeita
qualquer proposta relacionada à privatização do sistema penitenciário brasileiro, desta forma dispõe:
Art. 1º – Recomendar a rejeição de quaisquer propostas tendentes à privatização
do Sistema Penitenciário Brasileiro. Art. 2º - Considerar admissível que os serviços penitenciários não relacionados à segurança, à administração e ao gerenciamento de unidades, bem como à disciplina, ao efetivo acompanhamento e à avaliação da individualização da execução penal, possam ser exe-
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cutados por empresa privada. Parágrafo único: Os serviços técnicos relacionados ao acompanhamento e à avaliação da individualização da execução
penal, assim compreendidos os relativos à assistência jurídica; médica, psicológica e social, por se inserirem em atividades administrativas destinadas
a instruir decisões judiciais, sob nenhuma hipótese ou pretexto deverão ser
realizadas por empresas privadas, de forma direta ou delegada, uma vez que
compõem requisitos da avaliação do mérito dos condenados (BRASIL,
2002, on-line, grifo nosso).

Conforme teor da resolução, a administração de estabelecimentos penitenciários por empresas privadas, nos modelos existentes em dia atuais, perdeu sua razão de ser. Na visão do CNPCP, com a privatização dos presídios
brasileiros ocorrerá a lógica de mercado, como uma citação a atividade negocial. Contudo, o entendimento não possui plena eficácia, já que continua em
plena expansão a construção de estabelecimentos prisionais administrados por
particulares (CORDEIRO, 2014).
Isto posto, se mostra clara a necessidade de revisão da maneira como
funcionam as prisões brasileiras. A ADPF/DF n°347, discutida no tópico
acima, demonstrou a precariedade do sistema prisional, fato esse que há muito
tempo faz parte do no país. Destarte, a ideia de privatização, por sua vez, se
mostra pertinente como a solução para o terror vivenciado na execução da
pena brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa analisou a in(eficácia) da privatização dos presídios no Brasil, sob enfoque da ADPF/DF n° 347 e frente aos princípios assegurados ao apenado pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal.
Para tanto, o primeiro capítulo foi destinado ao estudo de um breve
histórico acerca do direito de punir, com as fases que marcaram a história do
direito penal. Analisou-se a fase da vingança privada, considerada a mais antiga fase da aplicação da pena, onde não havia uma sociedade organizada. A
fase da vingança divina, período em que se as infrações cometidas por um
indivíduo eram consideradas como ofensa a divindade.
Ainda, o primeiro capítulo analisou-se a fase da vingança pública e
do período humanitário, dando destaque ao poder público como detentor das
penas impostas aos infratores. E, por fim, o mencionado capítulo trouxe a fase
do garantismo penal, uma visão protetora, que envolve a escolha de bens jurídicos a serem protegidos, tratando-se, portanto, da positivação de leis no Estado Democrático de Direito.
Sobre o sistema penitenciário brasileiro, concluiu-se que com as crescentes mudanças sociais e evolução no processo de execução, grandes acontecimentos na evolução do cárcere ocorreram, desde o período colonial, imperial até o republicano.
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No que se refere ao tratamento destinado aos apenados no Brasil, verificou-se a aplicação da Lei de Execução Penal e da efetivação das garantias
constitucionais a eles direcionados. Assim, concluiu-se que não faltam normas
e garantias para a satisfação dos direitos da pessoa presa, existem inúmeros
dispositivos legais que garantem dignidade, bom tratamento e um ótimo plano
de ressocialização. O que falta é que tudo isso seja posto em prática, pois a
maioria desses direitos não são respeitados o maior exemplo disso é a crise do
sistema carcerário atual.
Através de dados coletados pelo Banco Nacional de monitoramento
de prisões 2018, até o dia 06 de agosto de 2018, haviam 602.217 (seiscentas e
duas mil, duzentos e dezessete) presas no país. Entendeu-se que isso, sem dúvidas, ocasiona a superlotação das penitenciárias e, por consequência, traz
péssimas condições de habitação, fator esse que impossibilita a ressocialização
do detento.
Diante do caos desse sistema penitenciário falido foi analisada a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347 do Distrito Federal e concluiu-se que, embora tenha tido somente dois pedidos deferidos
pelo STF, quais sejam, a audiência de custódia e da liberação do fundo de
financiamento penitenciário para destinação do seu fim, isso pouco mudará o
caos dos estabelecimentos prisionais.
Em contrapartida, a respeito da privatização dos presídios, que consiste em delegar funções administrativas a empresas privadas, conclui-se que
diante das experiências ocorridas no Brasil como a exemplo do Estado do Paraná, a reincidência diminuiu cerca de 70% em comparação com outras penitenciárias administradas com exclusividade pelo Estado.
Não apenas a reincidência foi positiva nos modelos privados dos estabelecimentos penais, como também houve melhoria nas condições de vida
da pessoa encarcerada, como celas dignas que proporcionaram o bom convívio com outros apenados, e a possibilidade de exercer atividades laborais dentro dos presídios. A ideia é fazer com que o apenado se identifique com uma
profissão, e ao final do cumprimento da sentença, seja reintegrado a sociedade
com novos propósitos de vida.
Diante do exposto conclui-se que embora seja uma análise polêmica
no ramo jurídico e político do Brasil, não se pode mais fechar os olhos para
toda desumanidade enfrentada pelos presos e pela tortura sofrida pelos familiares que sofrem por saberem a situação decadente que vive seu ente querido.
Sendo assim, a melhor solução para o enfrentamento da luta pelos direitos
fundamentais da pessoa presa é a privatização dos presídios brasileiros.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO
DE PARINTINS - AM.
José Lopes Simas Junior
Maildson Araújo Fonseca
Yuri Expósito Nicot

INTRODUÇÃO
Compreender a importância da qualificação do professor de Educação Física, atuando com alunos com deficiência e quais estratégias são utilizadas, foi o ponto de partida do seguinte artigo. A Educação Física em sua
amplitude de conhecimento permite reestruturar os parâmetros tradicionais e
pensar em novos caminhos educacionais provenientes dos contextos sociais,
culturais e da saúde frente a uma nova realidade em que a sociedade se encontra podendo se adaptar à realidade de cada indivíduo. A prática da Educação
Física perante a esse artigo vem pensando quais estratégias são utilizadas para
incluir pessoas com deficiência no meio da prática corporal na escola. Sabendo-se que todos têm os mesmos direitos perante as leis para participar das
aulas.
Pessoas com deficiência têm os mesmo direitos e igualdades estabelecidos nos direitos humanos, como a inclusão social e cidadania participativa
plena e efetiva estabelecido nas diretrizes gerais como critérios básicos assegurar, promover e proteger. (CONGRESSO NACIONAL art. 1, 2006).
A deficiência pode ser definida como perda ou anormalidade de uma
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera
incapacidade para o desempenho de atividade, que pode ser adquirida
geneticamente ou após um acidente. Pode-se dizer que a deficiência são danos
na estrutura do corpo do indivíduo, acarretando falhas no desempenho motor
e cognitivo.
Este estudo foi realizado em uma escola na cidade de Parintins-AM,
sendo entrevistados dois professores de Educação física da referida escola, levando-se em conta a natureza do problema optou-se por uma pesquisa de
campo e de cunho qualitativa, pois permite analisa interpreta fatos sociais explorando um conjunto de opiniões e interpretações sobre o tema. Foi utilizado
um roteiro de entrevista semiestruturada aplicado para os participantes da
pesquisa. Neste instrumento, o entrevistador tem a liberdade de introduzir perguntas ou fazer intervenções que visam abrir o campo de explanação do entrevistado ou aprofundar o nível de informações ou opiniões (BANKS, 2009).
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Atualmente encontra-se um grande número de alunos com deficiência em escolas públicas, pensando nisso o professor deve desenvolver estratégias que consiga que esses alunos possam participar de suas aulas práticas sem
que aja exclusão dos mesmos ensinando a todos a respeitar as diferenças e as
limitações do próximo assim afirma Ferreira (2012) “professor [...] deverá resinificar sua prática educativa, pensar em um currículo, em um planejamento
e uma avaliação que valorize a diversidade e respeite a diferença”.
O estudo justifica-se primeiramente como um interesse do grupo,
pois a inclusão de pessoas com deficiência vem sendo um tema amplamente
debatido na sociedade e observou-se que atualmente existe um grande número
de alunos com deficiência matriculados no município de Parintins. Segundo
Caputo e Ferreira (2000, p.49) “a inclusão tem sido objeto de preocupação dos
profissionais de Educação Física; dos órgãos governamentais e universidades
no que diz respeito a formação de recursos humanos para atuar junto a esse
público”. E isso instigou o grupo a pesquisar se na escola acontece à inclusão
desses alunos durante as aulas práticas.
Objetivamos nessa pesquisa: Conhecer as estratégias utilizadas pelo
professor de Educação Física para a inclusão de alunos com deficiência. Ao
pensar em alunos com deficiência matriculados nas escolas públicas nos questiona a pensar: Quais estratégias utilizadas pelo professor de Educação física
para a inclusão dos alunos com deficiência em suas aulas práticas?
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa foi realizada com dois professores de Educação Física de
uma escola pública da rede estadual localizada na zona urbana no munícipio
de Parintins-AM. Este estabelecimento de ensino tem como público alvo estudantes do ensino médio pelos turnos matutino e vespertino (integral) contando ao todo 393 alunos segundo censo 2019, onde se encontram também 3
alunos com deficiência.
Dentro de seu corpo técnico-administrativo destacamos uma gestora,
uma pedagoga, professores concursados e contratados, além de duas merendeiras, duas pessoas para serviços gerais.
A escola funciona com 14 salas de aula, possui sala dos professores,
laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado(AEE), uma biblioteca,
uma quadra poliesportiva descoberta, uma área de cozinha, uma área para
refeição, banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, secretaria, sala de gestão e um auditório.
O tempo de docência dos professores entrevistados variam entre três
8 a 10 anos de profissão e na escola a dois anos como professores de Educação
Física, tendo na escola 12 alunos com deficiência. Os professores relataram
que buscam incluir esses alunos em suas aulas utilizando suas estratégias que
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são realizadas conforme os materiais que lhe são oferecidos, porém, os mesmos relataram sobre as dificuldades encontradas ao tentar incluir esses alunos
em suas aulas práticas, seja tanto pela falta da infraestrutura inadequada da
escola, como a falta de materiais pedagógicos, falta de interesse ou até mesmo
o medo dos alunos de participarem das aulas tanto com o medo de se machucarem ou não conseguirem realizar as atividade e sofrem preconceito durante
as aulas, e a pouca qualificação na área para se trabalhar com deficiência.
Deficiência
Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde- CIF (WHO, 2001), citado por (GREGUOL, 2017, p. 03), “a deficiência pode ser definida como uma limitação em um domínio funcional que
emerge da interação entre a capacidade intrínseca da pessoa, o ambiente e
fatores pessoais”.
De acordo com Houaiss (2004, p. 212), “a deficiência é a perda de
quantidade ou qualidade; falta, carência, insuficiência de uma função psíquica
ou intelectual, ausência de funcionamento de um órgão”.
A Deficiência pode ser definida como: visual, auditiva, física, intelectual, autismo, condutas típicas, deficiência múltipla.
A deficiência acaba acarretando reações preconceituosas na sociedade, onde a falta de conhecimento em geral faz com que a deficiência seja
vista como uma doença crômica ou puma problema (MACIEL, 2000).
Estratégias Utilizadas para inclusão de alunos com deficiência.
Durante as entrevistas podemos perceber nas falas dos professores que
os mesmos se contradizem ao dizerem logo no inicio que tem estratégias para
se trabalhar com esses alunos, demonstraram possuir pouco conhecimento
teórico sobre a importância da inclusão de alunos com deficiência em suas
aulas, foi observado nas falas dos mesmos são que não estão capacitados para
construir estratégias adequadas para se trabalhar com alunos com deficiência
ao se tratar do movimento do corpo em trazer benefícios para os alunos
com ou sem deficiência além de não traçarem metas pra desenvolver objetivos
e valores. Para investigarmos esse problema, levantamos a seguinte hipótese:
as literaturas podem ajudar esses professores a compreender a dimensão inclusiva da pratica pedagógica da Educação Física Escolar. Todos professores
de Educação Física devem ter responsabilidades dentro de sua pratica pedagógica, na sua relação professor-aluno, principalmente os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como para toda a sociedade, visto que
possuímos um conhecimento sistematizado que pode ser muito útil para a criação de uma práxis educativa.
A formação de professores precisa abarcar a ideia de que o processo
educativo é a passagem da desigualdade a igualdade, por isso, os passos da
pratica social podem ser útil para desenvolver reflexões entre teoria e a pratica
pedagógica. Saviane(2000).
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Nesse contexto, ao fazer a pergunta: QUAIS ESTRATÉGIAS
VOCÊ UTILIZA PARA INCLUIR ESSES ALUNOS EM SUAS AULAS?
Os mesmos responderam:
Professora da escola (2019) “Não tenho estratégia definida,
para os alunos com baixa visão nas aulas práticas já nas aulas teóricas tento aumenta a fonte. E o surdo tem um interprete e assim fica mais fácil. Já na aula prática todos participam na parte principal os alunos ditos sem deficiência
aprendem as línguas de sinais por ele”. (Professora da escola).

Como se pode observar segundo a fala da professora que a mesma
não tem estratégias definidas para se trabalhar a inclusão de alunos com deficiência nas aulas práticas, onde a mesma conta com a ajuda do professor
acompanhante do aluno com deficiência para ajudá-la durante a aula teórica
na prática um aluno ajuda o outro a mesma ainda ressalta que assim os outros
alunos conseguem aprender as línguas de sinais.
Já o professor entrevistado não conseguiu responder à pergunta pois
o mesmo relatou que somente nas aulas teóricas que mesmo tenta relacionar
temas relevantes em suas aulas para poder fazer inclusão dos alunos.
Professor da escola (2019) “tento influencia bastante a prática esportiva no
dia a dia dos alunos, já nas teóricas usa apenas tema relevantes para incluir
os alunos nas aulas”.

Neste sentido, ao depararmos com as respostas dos mesmos buscamos uma estratégia relevante que se pode utilizar para auxiliar os professores
na inclusão dos alunos em suas aulas, é a troca de experiência entre indivíduos
do âmbito escolar, podendo assim facilitar a aprendizagem de todos (BIANCONI, MUNSTER, 2009).
Como destacado essas contribuições da literatura são importantes por
que elas nos fornecem contribuições teóricas que podem nos ajudar a alcançar
profundas mudanças na práxis escolar nas aulas de Educação Física e trazer
benefícios para todos estudantes com ou sem deficiência, no sentido de desenvolver uma dimensão reflexiva e atuante na sociedade fundamentado em uma
integração da pratica social e pedagógica do ensino.
E para que haja inclusão, sugerem-se estudos sobre o tema abordado,
como cita STRAPASSON (2007), [...] existem lacunas no conhecimento relativo à temática que abrange indivíduos com deficiência, suas famílias, suas
escolas e suas comunidades.
A estratégia principal que o professor poderia utilizar seria conhecer
a deficiência dos alunos, pois poderiam inclui-los na prática onde tenham mais
habilidades, e se sentirem mais motivados e aptos a praticarem a atividade
física, pois as pessoas com deficiência perceberiam que têm habilidade de realiza tal movimento e até mesmo seria mais fácil o acesso a socialização dos
indivíduos, e adquirirem o gosto pela prática, porém nunca se esquecendo de
mostrá-lo e ensiná-lo algo novo.
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Formação do profissional de Educação Física
Ainda durante a entrevista perguntamos os mesmos, se passaram por
capacitação para se trabalhar com pessoas com deficiência e os mesmos relataram que somente em uma disciplina durante a faculdade e palestras, onde
dar a se entender sobre falhas que ainda existe na formação durante a graduação, onde apenas uma disciplina não conseguiu suprir a necessidade de aprendizagem para se trabalhar com pessoas com deficiência.
A formação do profissional é de suma importância para se trabalhar
com pessoas em geral, pois têm que ter cuidado e conhecimento do movimento em que está sendo realizado na hora da realização da prática e oferecer
para as mesmas diversas práticas motoras onde beneficie os envolvidos como
o todo. Gaio (2008) chama atenção para a formação do profissional em Educação Física baseado nos princípios da motricidade humana, “[...] onde todos
sem exceção possam e devem beneficiar o corpo em movimento [...]”.
O professor ao pensar em uma estratégia de como incluir os alunos
em suas aulas, primeiramente devem pensa em todos os alunos, quais benefícios irá trazer sua aula para os alunos, não somente os alunos com deficiência
mas para todos, como transformar suas aulas em algo prazeroso e que todos
participem e respeite as diferenças, onde atualmente muitos jovens até crianças são movidos através de desafios, que teste ultrapassar seus limites. De
acordo com Brotti (2015) “[...] proporciona benefícios trazendo com que a
pessoa com deficiência teste seu limite e seu potencial prevenido enfermidade
secundarias aquela determinada deficiência, e promovendo toda integração
tanto individual e social do mesmo”.
Os benefícios da Educação Física na escola devem beneficiar a saúde
musculoesquelética, saúde cardiovascular, redução adiposidades em jovens
com sobre peso, pressão sanguínea, melhora nos níveis de lipídios, diminuição
da ansiedade e sintomas de depressão (DARIO, 2015).
Segundo Ferreira (2012) “a missão do professor é ensinar o esporte
tal como ele é, mas adaptando e criando formas para que na escola todos possam participar e se divertir, não reproduzindo nas escolas exclusão e a segregação de pessoas [...]”.
O professor ao se trabalhar com pessoas teve pensar no aluno como
todo como irá beneficiar as práticas corporais na vida dos praticantes. Para
Rodrigues (2012), “as práticas corporais como parte do modo de viver podem
ser pensadas em um sentido hegemônico, caracterizado pela produção do sujeito saudável, físico e psíquico, contudo, tais práticas estão fortemente vinculadas a uma concepção técnica do corpo que prioriza a saúde nos níveis físico
e psíquico”. Em contrapartida, Cadavid (2012) frisa que as práticas corporais
não têm como finalidade prescrever atividades institucionalizadas, mas representam uma forma de favorecer vivências que despertam emoções e auto reconhecimento aos que estão envolvidos.
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Dificuldades entradas nas escolas.
Ao perguntar dos mesmos quais as dificuldades encontradas para incluir os alunos em suas aulas, responderam que a maiorias das vezes é a falta
da infraestrutura adequada e materiais pedagógicos que são escassos para se
trabalhar com esses alunos ou até mesmo vestuários para os alunos depois das
aulas práticas. Os mesmos ainda relataram que uma das dificuldades são os
alunos que se restringem em participar das aulas práticas, principalmente os
alunos com baixa visão com medo de se machucar ou não conseguir realizar
de forma correta as atividades e sofrerem preconceito por seus colegas durante
as aulas. De acordo com Chicon e Rodrigues (2013, p. 130) “é importante que
todos ouçam o aluno com deficiência, conheçam suas dificuldades, seus desejos, seus anseios e possam com ele dialogar, colocando também suas dificuldades, desejos e anseios”.
Segundo Oliveira (2013, pg. 3) “é preciso que o professor esteja preparado para enfrentar possíveis obstáculos e preconceito viabilizando uma
educação para todos, respeitando individualidades”.
Durante a pesquisa foi detectado que existe alunos com deficiência
estão matriculadas em escolas públicas, e que esses indivíduos devem e são
incluídos nas aulas de Educação Física, todos os alunos têm os diretos de serem incluídos nas aulas de Educação Física e segundo a Lei LDBEN (1996)
todos têm direito a educação.
Para crianças e adolescentes que tem poucas oportunidades de realizar a prática corporal no seu dia a dia a Educação Física escolar se tornar
crucia para o desenvolvimento dos mesmos, sendo que Educação Física na
escola ainda está longe de incluir todos os alunos, visto que são poucas experiências motoras oferecidas para pessoas com deficiência vivenciarem. (GREGUOU, 2017, p. 19).
SUJEITOS PARTICIPANTES
Participou do estudo dois professores de uma escola Estadual na zona
urbana do município de Parintins da educação básica de escolas públicas práticas corporais com alunos com alunos com deficiência matriculados na escola.
CONCLUSÃO
O presente estudo teve como tema A inclusão de alunos com deficiência nas aulas de educação física em uma escola no município de Parintinsam. Que teve como ponto de partida e discursão quais estratégias estão sendo
utilizadas para a inclusão desses alunos nas aulas práticas e se os professores
estão capacitados para administrar as aulas sem que aja exclusão dos alunos.
De acordo com objetivo do estudo, pode se chegar à conclusão de que
os professores estão capacitados, mas não habilitados para administrar as aulas para alunos com todas deficiências, que faça que todos se sintam inclusos
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durante a prática, porém que os mesmos buscam estratégias em que lhe ajudem a administrar suas aulas, com pouco conhecimento teórico da área.
De acordo com as respostas dos professores, pode se perceber que não
possuem uma compreensão da dimensão reflexiva da educação em suas práticas, não desenvolveram objetivos e valores pedagógicos a serem alcançados
nas aulas de Educação Física incluindo alunos com deficiência de acordo com
a realidade de Parintins. A inclusão acontece quando o aluno quer participar,
e muitas vezes somente na aula teórica, pois os alunos tem medo de se machucar ou até mesmo sofre preconceito por outros alunos, onde uma das estratégias do professor poderia ser o trabalho de quebrar o preconceito que
ainda existe na sociedade lutando contra as dificuldades da profissão.
Uma forma de conseguir solucionar a inclusão dos alunos dentro das
escolas, é a formação do professor que ainda na graduação é muito curta relacionada a administrar aulas para pessoas com deficiência, onde os mesmos
precisam buscar capacitação e conhecimento teórico na área para que consiga
incluir seus alunos nas aulas práticas, pois não existe teoria sem prática, muito
menos prática sem teoria, que possamos refletir a realidade e alcançar possíveis mudanças desenvolvendo a consciência de nosso papel em realizar atividades dinâmicas no seio da práxis da Educação física inclusiva escolar que a
mesma consiga desenvolver valores e que todos respeitem as diferenças e limitações de cada individuo, pois se o professor tiver uma boa estratégia suas
aulas se tonaram mais atraentes e não se tornaram notórias.
Ao se pensar no objetivo do estudo, pode se dizer que não conseguimos chegar no resultado esperado, pois perante as dificuldade os professores
não tem uma estratégia definida, apesar de tentarem incluí os alunos em suas
aulas, muitos dos mesmos não participam com medo, então pensamos que se
melhorasse a formação do profissional ainda na graduação com mais aulas
teóricas e práticas ou mesmo mais formação continuada, o nosso objetivo seria o esperado, onde os professores saberiam utilizar estratégias para incluir
alunos com deficiência em suas aulas.
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ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO COMO PRINCÍPIO
ESTRUTURANTE E A DEFESA DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA
Arnaldo Rodrigues Neto

1. ESTADO DEMOCRÁTICO COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ESTRUTURANTE DO DIREITO ADMINISTRATIVO
Para que se possa compreender corretamente o tema proposto, necessário se faz uma digressão a fim de que ele seja realmente compreendido em
sua integralidade.
A partir da década de 1940, em especial, após término da segunda
grande guerra, novas necessidades no seio da sociedade foram surgindo e, de
igual forma, o Direito precisou evoluir no sentido de sua consolidação por
meio de um sistema normativo constitucional administrativo, denominadas
matrizes constitucionais.
Essas matrizes surgem por meio de sistemas de constituição que possuem especificidades particulares à administração pública. Tendo a possibilidade de serem conceituadas como normas constitucionais que formam o regime jurídico-administrativo. Através delas, foi possível iniciar a construção
da concepção de regime jurídico-administrativo, mais adequada e relacionada
à estrutura normativa, acompanhada pela construção normativo-axiológica
dos princípios estruturantes.
A partir desta leitura, procurou-se a superação do tradicional paradigma que legitimava o regime jurídico-administrativo no interesse de todos,
que surgia de um sistema de poderes verticais e sem simetria da Administração
Pública.
Desse modo, por meio dos fundamentos estruturantes buscou-se a lógica do arranjo normativo constitucional, baseado no Estado constitucional
de Direito, evidenciando três princípios de cunho estruturantes:
a. Dignidade da pessoa humana;
b. Estado democrático de Direito; e
c. Princípio Republicano
Canotilho (2003, p. 1173-1174) define os princípios estruturantes
como “traves-mestras jurídico-constitucionais do estatuto jurídico do político”, as diretrizes normativas fundamentais, constitutivas e indicativas “das
ideias diretivas básicas de toda a ordem constitucional”.
Assim, os princípios estruturantes concretizam outros princípios e regras, capazes de iluminar “o seu sentido jurídico-constitucional e político-
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constitucional, formando, ao mesmo tempo, com eles, um sistema interno”
(CANOTILHO, 2003, p. 1173-1174).
De outro modo, a discussão do Estado democrático direito como
princípio estruturante baseia-se no paradigma que surge da administração pública democrática com a participação social nas decisões e na eficiência da
máquina pública.
2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO COMO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL ESTRUTURANTE
Existem muitas teorias democráticas que tentam explicar como se deu
o contexto sociopolítico atual, ainda mais agravado com a pandemia do COVID-19. Esse fato afasta as abordagens mais críticas, restando apenas as relações mais teóricas, relevantes ao debate acerca do regime jurídico-administrativo que se volta o presente estudo.
Como mencionado anteriormente, a partir da segunda guerra mundial, foi possível observar o surgimento de movimentos que buscavam constitucionalizar o Direito Administrativo, tratando de um refinamento maior dos
instrumentos de combate e transformação social. Como expoentes desses movimentos com mais pertinência ao presente estudo, destacam-se:
a. Teorias democráticas segundo Paulo Bonavides (2003): procuram
explicar o complexo contexto sociopolítico atual, através de uma discussão
abrangente;
b. Componente ideológico-constitucional: instrumento que auxilia no
compromisso com a transformação social, para Bonavides esse instrumento
deve ser colocado ao lado do estado social como preceitos à democracia, liberdade e desenvolvimento. Sendo a escravização da mídia pelo capital um
ponto que merece atenção na teoria do autor, pois, é um dos empecilhos que
impedem o alcance de uma democracia participativa.
c. Para Bonavides (2003), o Estado social e democrático de direito,
na sua construção, necessita da quebra com as práticas de exclusão características do neoliberalismo, entrave à democracia material.
d. Os movimentos da abertura globalizante são necessários por causa
de suas pretensões de construção de um novo modelo de globalização, uma
globalização conscientizada universalmente com respeito às diferenças e à dignidade humana: “Uma utopia possível onde as tecnologias não sirvam para
escravizar as pessoas e alimentar o mercado voraz, mas que sejam instrumentos libertários e emancipatórios do ser humano” (SANTOS, 2001).
Diante disso, evidencia-se que, após a leitura global do aspecto político e sociológico, é necessário ao aplicador do direito analisar as teorias da
democracia atuais, para que ao final seja possível debater sobre o Estado Democrático de Direito e seu conteúdo normativo-constitucional.
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3. TEORIAS DA DEMOCRACIA
Ao tratar das Teorias da Democracia nota-se que a convergência doutrinária se pauta na concordância de que se trata de “um quadro em constante
construção”, restando a definição de modelos e concepções teóricas para cada
doutrinador. Desse modo, acredita-se que a divisão de Canotilho é a melhor
em razões didáticas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Teoria democrático-pluralista
Teoria elitista da democracia
Teoria da democracia do “ordo-liberalismo”
Teoria normativa da democracia liberal
Teoria normativa da democracia republicana
Teoria normativa da democracia deliberativa
Teoria normativa da democracia discursiva
Teoria normativa da democracia corporativista
Concepção minimalista de democracia e
Democracia eletrônica

A teoria pluralista acredita que o processo de formação da vontade
democrática não está no povo, nem na noção de um indivíduo abstrato, como
na teoria liberal, está em grupos resultantes das interações sociais. Sendo as
decisões políticas o reflexo e a resposta aos interesses de tais grupos. Quanto
às críticas, tem se a relevância do fato de os grupos não possuírem igualdade
na influência política.
A teoria elitista da democracia parte de um preceito de democracia
que a tem como meio de obter apoio da população, através da dominação para
o exercício do poder, o momento em que os governados podem decidir através
do voto “qual elite concorrente que deveria exercer o poder” (CANOTILHO,
2003).
As críticas a esta teoria se pautam na contraposição a outros modelos
de participação popular ativa na escolha de decisões políticas. Além disso, vai
de frente aos preceitos do Estado Social e democrático de direito, baseado no
conjunto de princípios e direitos fundamentais (individuais e sociais).
Já a teoria normativa da democracia republicana baseia-se na “dimensão constitutiva da vontade democrática”, convertendo a democracia em um
“compromisso ético-político”. Ao contrário da teoria normativa democrática
liberal, a concepção republicana defende que o cidadão não é apenas um conjunto de direitos e liberdades negativas, mas um sujeito de direitos e comunicação política, com liberdades positivas.
A leitura desses institutos remete aos mais influentes modelos teóricos
atuais, conceituados da seguinte maneira:
Teoria da democracia deliberativa e discursiva tendo Habermas
(1997) como principal filósofo, esse modelo se funda em “regras de discussão,
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formas de argumentar, institucionalização de processos – rede de discussão e
negociação – cujo fim é proporcionar uma solução natural e universal a questões problemáticas, morais e éticas da sociedade” (Canotilho, 2003). Desse
modo, é possível afirmar que é um conceito procedimental de democracia, em
que há auto-organização política, sendo ainda um modelo que se distancia das
concepções estatais, que se importa com a construção da “rede de comunicação e participação estruturante de uma sociedade democrática” (HABERMAS, 1997).
Para Habermas, a democracia discursiva tem em seu centro os conceitos de esfera pública e sociedade civil. A esfera pública possui a característica da participação igualitária e pública de um sujeito plural, sendo a autoridade o melhor argumento. É ainda um espaço com aumento do domínio público, onde novas questões são submetidas ao debate nacional:
(...) a esfera pública poder ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em
opiniões públicas enfeixadas em temas específicos.

A concepção habermasiana se mostra como um ambiente de construção da esfera pública democrática, relacionada ao mundo da vida e garantindo
proximidade com os problemas e as questões do cidadão comum, sem muita
instrumentalidade.
De outro modo, a crítica de Habermas se pauta na necessidade de
condições iguais de oportunidade e participação no debate público, bastante
distanciada da realidade de democracias periféricas, como a do Brasil. O déficit educacional político da comunidade nacional faz com que essa proposta se
torne apenas um ideal, distante da realidade.
A teoria normativa da democracia de Bonavides (2003) representa
uma versão mais acabada de Estado Social, segundo o autor. A sua análise
mostra que a escravização do legislativo pelo executivo coloca os juízes e os
tribunais numa posição de defesa à Constituição, fortalecendo a supremacia e
os princípios do Estado constitucional de direito.
O autor ainda pontua que em países em desenvolvimento não há senão uma ditadura dissimulada da democracia representativa, em que se quer
se sabe onde o povo está.
Assim, a democracia participativa propõe a superação da separação
dos poderes, partindo para uma divisão mais orgânica, pautada na unidade
constitucional. Ao tratar da mídia, o autor ressalta que é um dos grandes responsáveis pela passividade política do povo, asseverando que “a mídia nas
mãos da classe dominante, é a mais irresistível força de sustentação do status
quo e de seus governos conservadores, impopulares, injustos”. Ainda conclui
que o Brasil possui um espirito democrático que foi bloqueado pela representatividade deslegitimada, sem a essência constitutiva do povo.
É importante tratar também que proposta de democracia participativa
não busca a mitigação, nem o cancelamento da representação política. Sendo
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que a aposta do Brasil está no fortalecimento e na efetivação da esfera direta
de participação popular, buscando a eficácia e a efetividade de direitos fundamentais.
No entanto, mesmo que seja sofisticada, ainda possibilita algumas críticas, como os conceitos e normas da proposta político-ideológica que são comuns ao Neoconstitucionalismo. Além do déficit democrático que apresenta,
já que encontra no ativismo judicial seus traços constitutivos, capaz de piorar
a apatia política que estava tentando melhorar.
Assim, mesmo que haja a intenção de aumentar a participação popular, pelo ativismo judicial, há o claro risco de se fomentar a figura do “cidadãocliente”, ao invés da implementação da democracia participativa que mostra
o cidadão-participante.
De todo modo, mesmo possuindo críticas no contexto, a luta pelos
direitos, mesmo judicialmente, instaura a cidadania participativa e ativa no
cidadão.
Não há dúvidas que a democracia é alimento para a alma da comunidade, e a liberdade e igualdade só são alcançadas através da educação cidadã. Sendo necessário que a comunidade política esteja pronta para respeitar
e garantir os direitos humanos fundamentais. Inicialmente é necessário saber
quais direitos já se tem, para depois lutar por eles.
A consciência política somente se formará pela educação e pela liberdade de informação. Desse modo, é inevitável pensar na impossibilidade de
haver diálogo democrático, quando grande parte dos integrantes não possuem
condições para seu exercício.
Sumariamente, a proposta da democracia participativa é um exercício
de evolução para a democracia discursiva, baseada no modelo habermasiano
de diálogo aberto e plural, buscando sempre a igualdade de condições para a
participação, de forma que todos os assuntos possam ser levados a debate
(CRISTÓVAM, 2016).
No Brasil, ainda é um projeto futuro, uma utopia a ser construída
através da educação e da formação política e cidadã. Portanto, há de se ressaltar que um dos grandes problemas dos movimentos populares está em sua diminuta organização, fazendo com que os integrantes hajam de acordo com
interesses exclusivos.
4. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO COMO PRINCÍPIO
FUNDAMENTAL
Canotilho (2003) ao tratar da democracia como princípio normativo
volta à fórmula de Abraham Lincoln a respeito da democracia: “o governo do
povo, pelo povo e para o povo”, tratando-a como um meio de justificar positivamente a democracia.
Já Bonavides aborda que, no processo democrático, o povo é sujeito
ativo, assim, não há democracia sem participação, haveria, nesse caso, apenas
369

DIÁLOGOS IV

uma ditadura constitucional. O povo, nesse sentido, pode ser visto de três modos:
a. Povo em um viés político
b. Povo em um viés jurídico
c. Povo em um viés sociológico
Nesse sentido, antes de tratar do estado democrático como princípio
fundamental da ordem brasileira, é válido fazer uma prévia abordagem do
conteúdo normativo do Estado de direito, de forma que “visa dar resposta ao
problema do conteúdo, extensão e modo de proceder da atividade do estado,
conformando “as estruturas do poder político e a organização da sociedade
segundo a medida do direito, um meio de ordenação racional e vinculativa de
uma comunidade organizada (BONAVIDES, 2003).
No nosso sistema constitucional, há a determinação de o Estado de
direito estar associado ao Estado constitucional de direito, por meio do complexo de normas pautado na Constituição, como no artigo 1º, caput e artigos
18 e 33, que tratam da forma federativa de Estado; nos artigos 2º, 44 e 126,
que tratam da separação de poderes e funções; nos artigos 5º e 17, que abordam os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos; nos artigos 59 e 69,
que tratam do processo legislativo; artigos 102 e 103, que tratam da constitucionalidade e controle; e nos artigos 37 e 41, que tratam da Administração
Pública.
Retornando ao Estado democrático e seu status vinculado à Constituição, é válido ressaltar que no preâmbulo da Constituição já há menção ao
Estado Democrático, enquanto o artigo 1º trata do “Estado democrático de
direito”, como na Constituição da Alemanha, Portugal e Espanha.
Além disso, a Constituição Federal dá ao Estado Brasileiro o modelo
republicano, social e democrático de direito, em todas as dimensões materiais
e organizacionais. Vinculando a legitimação do Estado a outras obrigações
negativas e prestacionais, com obrigações ligadas à soberania popular, ao pluralismo, à cidadania e à participação política democrática.
Desse modo, Canotilho trata da democracia como um princípio jurídico-constitucional, relacionada a diversas dimensões. Na dimensão representativa: “o princípio democrático acolhe os mais importantes postulados da teoria democrática representativa – órgãos representativos, eleições periódicas,
pluralismo partidário, separação dos poderes” (CANOTILHO, 2003).
Já na dimensão participativa: “estruturação de processos que ofereçam aos cidadãos efectivas possibilidades de aprender a democracia, participar nos processos de decisão, exercer o controle crítico na divergência de opiniões, produzir inputs políticos democráticos” (CANOTILHO, 2003).
É possível afirmar que essas dimensões do princípio democrático estão inseridas no plano constitucional brasileiro. No artigo 1º, parágrafo único
da Constituição Federal, ao enunciar que “todo o poder emana do povo, que
370

DIÁLOGOS IV

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”, há a ideia de democracia representativa. Também existem na
Constituição normas que tratam da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (artigos 44 a 58), do pluralismo político (artigo 1º, V), do sufrágio universal, voto secreto e direto (artigo 14 e 60, parágrafo 4º, II) e que tratam dos
partidos políticos (artigo 17).
A democracia direta e participativa pode ser encontrada no artigo 1º,
parágrafo único da CF, bem como no artigo 14, incisos I, II e III. Ademais,
existem outras disposições constitucionais tratando da liberdade de expressão,
direito de reunião e manifestação política.
Em síntese, o princípio democrático de direito precisa ser entendido
como um modelo dinâmico e c em transformação. Ademais, deve ser contrário a quaisquer reduções e aprisionamentos estáticos. Deve ser um princípio
aberto e informador das ações do Estado e da sociedade, guiando o caminho
da democratização do espaço público, por meio da educação para a cidadania
e da autodeterminação, visando a participação no processo político, com
igualdade de condições a todos.
Portanto, não há dúvidas que o princípio democrático e a dimensão
material e organizacional do Estado democrático de direito caminham na direção da integridade material e da igualdade substancial, sendo um mecanismo de defesa e um meio de promover os direitos fundamentais.
Assim, nota-se a relação dialética que não acaba no papel de defensor
da liberdade de participação, porque, alcança contornos essenciais à livre participação na formação da democracia.
Com todas as informações supracitadas, é possível constatar que não
existe liberdade democrática sem igualdade material, ou seja, sem as mínimas
condições de participação ativa e crítica na vida pública. O Estado Democrático de Direito forma-se pelos direitos fundamentais individuais e sociais,
sendo indissociáveis. Saindo desta órbita, percebe-se que os direitos fundamentais são estáticos e as condições para o debate político são escassas.
5. DO NEXO INTERNO ENTRE A DEMOCRACIA E OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS: BREVES CONSIDERAÇÕES SOB A ÓTICA DA
TEORIA DISCURSIVA
Para a correta compreensão da dimensão que o nexo interno de causalidade existente entre a Democracia e os Direitos Fundamentais, são necessários alguns apontamentos à luz da Teoria Discursiva.
Tratando do tema, não é possível separá-lo de Habermas, pois o autor
e filósofo buscou criar uma teoria universalista do direito, superando, por
meio da teoria discursiva, as visões liberais e comunitárias do direito.
Através desse raciocínio, a Teoria Discursiva se distancia do positivismo jurídico, situado no plano normativo e das correntes realistas e céticas,
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que o entendem pela “facticidade”. Alguns pontos da teoria habermasiana são
muito relevantes neste trabalho:
a. A teoria democrática de Habermas pauta-se numa ampla concepção política, na participação pública e na busca pela superação de abordagens
realistas;
b. Habermas trata de uma visão não agregativa da teoria democrática,
baseada em intercâmbios comunicativos;
c. Habermas relaciona o discurso e a razão, mostrando os caminhos
que consideram o particular e o universal simultaneamente;
d. Habermas lida com ética discursiva, possibilitando a lide com o
pluralismo;
e. A teoria da democracia de Habermas reconhece a relevância de
públicos descentrados.
Com essa concepção, Habermas procura apresentar aos cidadãos que,
na busca pela igualdade de direitos, não é válido submeter o princípio de democracia à moral, além de que os direitos humanos, a autonomia privada e
pública e a soberania podem andar lado a lado.
Desse modo, para o autor, a moral é formada de símbolos, por isso, é
fácil que mude para que determinada parte da sociedade se aproprie dela, dificultando o bem comum. Ademais, a teoria trata também da democracia saudável, que basicamente seria o alcance do direito legítimo, assegurada a participação de todos os cidadãos. O que é muito relevante, pois, para Habermas,
as liberdades subjetivas devem ser asseguradas a todos.
A igualdade na subjetividade dos indivíduos, defendida por Habermas, se mostra como a pedra angular do trabalho, defendendo que nenhuma
autonomia deve sobrepor-se a outra.
A intenção de Habermas é tratar que a teoria discursiva é capaz de
fazer com que os cidadãos que possam não se conhecerem ou estejam em lugares diferentes frente a sociedade saibam que são autores e destinatários de
seus direitos e, assim, cheguem a uma maior participação social.
É possível dizer que esta teoria é uma “abertura de novas perspectivas”, pois, mostra diversos meios de tratar do direito e da justiça social, além
de tratar do direito com um pensamento mais atualizado, de forma que outras
teorias possam ser formadas através desta.
Em outro sentido, ao tratar dos direitos fundamentais, é possível notar que as explanações estão centradas em esclarecer a relação entre soberania
popular e direitos fundamentais. Para o autor, a positivação do sistema de direitos fundamentais através da Constituição tem a função de contextualizar os
princípios e fazer com que se tornem base comum a todos os cidadãos:
A ideia dos direitos humanos e da soberania do povo determinam até hoje a
autocompreensão normativa de Estados de direito democráticos. A história
de teoria é um componente necessário, um reflexo da tensão entre facticidade e validade, entre positividade do direito e a legitimidade pretendida por
ele, latentes no próprio direito (HABERMAS, 1997).
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Para o autor, os conceitos de Direitos Humanos e soberania do povo
são meios de sustentar o direito moderno, porque, essas ideias sobrevivem
mesmo que a substância normativa passe pela fundamentação pós-tradicional.
Estes direitos não se subordinam à autodeterminação.
Nesse sentido, a existência da democracia só persistirá através da
conjugação de garantia das liberdades subjetivas, para a participação dos cidadãos. Desse modo, é possível notar que a sociedade democrática só se mostra se existe liberdade entre o discurso e as garantias de direitos fundamentais:
A ideia básica é a seguinte: o princípio da democracia resulta da interligação
que existe entre o princípio do discurso e a forma jurídica. Eu vejo esse entrelaçamento com uma gênese lógica de direitos, a qual pode ser reconstruída passo a passo. [...] o princípio da democracia só pode aparecer como
núcleo de um sistema de direitos. A gênese lógica desses direitos forma
um processo circular, no qual, o código do direito e o mecanismo para a produção de direito legítimo, portanto o princípio da democracia, se constituem
de modo co-originário (HABERMAS, 1997).

Em relação à tensão que há entre os direitos humanos e a soberania
popular, Habermas assevera que há solução através da “compreensão adequada entre facticidade e validade no âmbito do direito”. Por isso, os direitos
humanos podem se basear na autodeterminação dos povos, pelo exercício da
soberania popular.
Portanto, é possível dizer que se os direitos fundamentais são assegurados na Constituição, com legitimidade do processo, eles se tornam normas
impositivas e obrigatórias, protegidas contra as ingerências sociais e impedindo que haja instrumentalização do poder através da representação, da divisão de poderes e da diferença entre lei ordinária e constitucional.
Além disso, como alhures afirmado, não há intenção de esgotar o
tema neste trabalho, voltando-se a mostrar especificidades do Estado democrático de Direito como princípio estruturante, através das teorias normativas.
CONCLUSÃO
Com o presente estudo buscou-se demonstrar através da abordagem
dos fundamentos estruturantes a importância do refinamento do diálogo e a
manutenção da lógica, que conta com o arranjo normativo constitucional,
sempre pautado no Estado Constitucional de Direito e no paradigma da administração pública democrática.
Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, foi possível notar o
aumento no número de movimentos de constitucionalização do Direito Administrativo, baseando-se sempre na busca por meios de combate e de transformações sociais. Desse modo, percebe-se que a democracia é fundamental
para a alma política da sociedade e, a liberdade e igualdade, norteadoras do
princípio democrático, são atingidas através da boa educação e da formação
cidadã.
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Para isso, é necessário que a comunidade esteja preparada para entender, respeitar e promover os direitos humanos fundamentais, descobrindo,
inicialmente, quais são os direitos que possuem, para, depois, lutar por eles e
ir em busca de seus deveres em sociedade.
A proposta axiológica da democracia participativa é como um exercício de evolução para alcançar a democracia discursiva, pautando-se no modelo habermasiano do processo de diálogo, aberto e plural, em pé de igualdade, a fim de alcançar a participação livre e conscientizada da população,
trazendo os mais diversos assuntos ao debate.
No Brasil, essa participação ainda é como um projeto futuro, que
poderá ser alcançado por meio da via libertária educacional e da formação
política e cidadã da população. Nos movimentos e manifestação que acontecem aqui percebe-se a pouca organização, o que faz com que os manifestantes
se tornem vítimas de um jogo de interesses.
Com o exposto, portanto, nota-se a inexistência da real liberdade
democrática, sem igualdade material, sem participação na vida pública. Desse
modo, o Estado Democrático de Direito é alicerçado pelos direitos fundamentais individuais e sociais, fundando o próprio molde de Estado constitucional
de direito. Em outro viés, não abordado por essa lógica, percebe-se a imobilidade das condições para o debate em torno da democracia, sem anseios de
legitimidade constitucional.
Logo, é possível deduzir que se os direitos fundamentais não são
assegurados na Constituição por meio da legitimidade processual, há inserção
de normas impositivas e obrigatórias, protegidas contra as ingerências da sociedade, que muitas vezes são baseadas na comoção momentânea do povo,
tornando impossível a instrumentalização do poder através de mecanismos
como a representação e a divisão dos poderes.
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