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Esta obra propõe dar seguimento a dossiês anteriormente publicados acer-

ca da temática dos Debates contemporâneos ou Contemporaneidades, ora com 

o recorte científico e da(s) ciência(s). Percebemos a relevância e a atualidade 

em estudar e investigar essas questões a partir da Pandemia, problematizando 

aspectos essenciais que rondam esse contexto como primordialmente as fake 

news, as novas TICS, e o EAD, posto a relação com as esferas que foram mais 

afetadas pelo Isolamento social ante o evento pandêmico.

Desse modo, partindo de alguns pontos focais, foram desenvolvidas pes-

quisas e artigos que procuram demonstrar as interfaces entre os diferentes deba-

tes contemporâneos na Ciência, e a sociedade, a cultura, a economia e a política, 

e o meio ambiente, bem como as demais interseccionalidades, ressaltando a ne-

cessária transdisciplinariedade de análise desse tema frente aos novos tempos.

Esperamos que tenham uma leitura muito proveitosa dos trabalhos criterio-

samente selecionados que compõem essa obra!

Giovanna Martins Sampaio 

(Doutoranda em Ciência da propriedade intelectual, UFS)

Salvador, 24 de junho de 2022.
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CAPÍTULO 1

DA OCUPAÇÃO 
À FORMAÇÃO DO 
ACAMPAMENTO: 

O EMERGIR DA LUTA 
PELA TERRA NA 

ANTIGA FAZENDA 
ANNONI - PONTÃO/RS 1

Alessandra Regina Müller Germani
Ana Paula Schervinski Villwock

1 Esse texto foi aprovado no 59º Congresso da SOBER, adaptado e submetido ao livro. 

10.48209/978-65-5417-DEB-1
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INTRODUÇÃO

A ocupação realizada na Fazenda Annoni, na região norte do Rio Grande 

do Sul, em 29 de outubro de 1985, tem destaque na história da luta pela terra 

e Reforma Agrária no país, por ser conhecida como a maior ocupação em ter-

mos do número de famílias e o mais longo conflito por terra que contribuiu para 

estabelecer as bases para a consolidação do MST em todo o território nacional 

(BONAVIGO e BAVARESCO, 2008). Ao total foram 1.500 famílias mobilizadas e 

que participaram da ocupação na Fazenda Annoni em 1985 (BONAVIGO e BA-

VARESCO, 2008).

Desde a ocupação, formação do acampamento e o assentamento definitivo 

das famílias foram cerca de oito anos, marcados pela espera, organização e luta, 

o que viabilizou o exercício de muitas experiências nesse âmbito, tanto por parte 

das famílias acampadas quanto por parte das diferentes instâncias envolvidas 

com a ocupação, como é o caso da igreja, do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, entre outros (BONAVIGO e BAVARESCO, 2008).

Desta forma, ao elaborar o problema de pesquisa, houve a necessidade de 

se eleger um referencial teórico para dar suporte ao desenvolvimento do estudo 

e direcionar o olhar sobre a realidade a ser estudada conferindo-lhe originalidade 

de estudar o local de pesquisa a luz de Boaventura de Sousa Santos, em relação 

aos demais estudos até então desenvolvidos no Assentamento. Destes destaco 

os que foram desenvolvidos por Telmo Marcon, João Carlos Tedesco, Joel João 

Carini, Fábio Roberto Krzysczak, Elizabete Ana Bonavigo, Pedro Antônio Bava-

resco, entre outros

Neste sentido, para este estudo utilizou-se o pensamento do sociólogo 

Boaventura de Sousa Santos, que ao tratar da sociologia das ausências, que 

são as lógicas ou modos de produção de não existência de saberes e práticas, 

construídos fora do âmbito técnico-científico, propõe a Ecologia de saberes. Na 
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Ecologia de saberes, a pluralidade de conhecimentos e as interações entre estes 

são fundamentais para a construção de conhecimentos e para o fortalecimento 

das diversas lutas sociais. 

Assim, ao dar voz aos sujeitos que participaram e/ou participam da luta pela 

terra diferentes experiências vividas por eles emergiram, tanto do ponto de vista 

individual como coletivo, sendo possível identificar os caminhos percorridos na 

busca pelo direito de viver com dignidade, extraindo desse contexto potencialida-

des, ensinamentos e aprendizados sustentadores/viabilizadores da sua atuação.

Nesta perspectiva, o presente artigo tem a finalidade de apresentar uma 

contextualização acerca da sensibilização, mobilização e preparação do trabalho 

de base realizado pelas lideranças junto as famílias na luta pela terra na antiga 

Fazenda Anonni, no período de 1983 a 1986, e que foram determinantes para 

a dinâmica operacional da ocupação. Salienta-se que este estudo faz parte do 

conjunto de análises que emergiram na tese de doutorado intitulada “Ecologia de 

saberes e práticas na produção de saúde no assentamento da antiga Fazenda 

Annoni, no município de Pontão/RS”, defendida em dezembro de 2018, no Pro-

grama de Pós-Graduação em Extensão Rural, da Universidade Federal de Santa 

Maria- UFSM.

Trata-se de uma pesquisa do tipo estudo de caso, com abordagem quali-

tativa, desenvolvida no Assentamento da antiga Fazenda Annoni, localizado no 

município de Pontão, na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Os pro-

cedimentos metodológicos adotados compreenderam a realização no período de 

março de 2017 a junho de 2018, de uma pesquisa exploratória, pesquisa biblio-

gráfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. Os dados foram analisados 

mediante o Método de Triangulação de dados e aprofundados utilizando-se o 

Método de Análise de Conteúdo, proposto por Bardin (2004).  
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O TRABALHO DE BASE: TRANSFORMANDO AUSÊNCIAS EM 
PRESENÇAS

A reconstituição a partir da memória dos entrevistados do período da ocu-

pação e acampamento na Fazenda Annoni, inicia-se pelo resgate das experiên-

cias de sensibilização, mobilização e preparação das famílias, quer dizer, pelo 

trabalho de base realizado por lideranças religiosas, dos movimentos sociais, das 

associações, entre outras, para o desenvolvimento da ocupação e estruturação 

do Acampamento, e que ocorreu pautado nos ensinamentos e aprendizados das 

experiências anteriores de luta pela terra, que apontaram para a importância da 

organização das famílias para a resistência na luta. Experiências estas que fo-

ram, com o passar do tempo, empoderando-os, tornando-os, como dizia o edu-

cador Paulo Freire (1980, 1987, 2000), sujeitos de sua própria história. 

A Fazenda Annoni já se encontrava em processo de desapropriação para 

assentamento dos atingidos pela barragem do Passo Real, desde 1974, porém, 

em decorrência de vários recursos judiciais esse processo encontrava-se lento. 

Portanto, esse momento em que ocorrem a ocupação e o acampamento na An-

noni constituem-se em um outro capítulo da história da luta pela terra e Reforma 

Agrária e também do processo de gênese, formação e territorialização do MST 

no Rio Grande do Sul. 

De acordo com Bonamigo (2002, p.120), 

O período de preparação do acampamento da Fazenda Annoni iniciou ao 
longo do ano de 1983, principalmente na região de Ronda Alta, Sarandi, 
Constantina, Palmeira das Missões, Rondinha e Miraguaí, e estendeu-se 
até à noite da ocupação. Foi um período de reuniões com as famílias pre-
paradas pelas lideranças ligadas a diversas paróquias da Igreja Católica 
dessa região e também pelas lideranças surgidas nas mobilizações e 
ocupações da Macalli, Brilhante e Encruzilhada Natalino.

Famílias estas, que não haviam sido contempladas em assentamentos an-

teriormente ou que não estavam participando das movimentações daquele perío-
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do, e que se encontravam na condição de arrendatários, meeiros, assalariados 

rurais, vinculados a figura de um patrão. E também aquelas famílias que viviam 

de forma precária em pequenas porções de terras de seus pais, os chamados 

“filhos de colonos” (BONAMIGO, 2002; TEDESCO e CARINI, 2008).

Nessa situação, a quantidade de terra das famílias eram poucas e insufi-

cientes para serem repartidas entre os filhos(as). Outro fator relacionado a essa 

situação, era a falta de autonomia pois o trabalho familiar se caracterizava pelo 

predomínio das regras e dos costumes do pai, que detinha o controle das ativi-

dades familiares e agrícolas. Portanto, essa falta de perspectiva relacionadas 

a sobrevivência das pessoas em suas famílias de origem, isto é, as precárias 

condições em que estavam vivendo, foi a razão principal que os motivou a par-

ticiparem da ocupação e da estruturação do acampamento (BONAMIGO, 2002; 

TEDESCO e CARINI, 2008).

Desta maneira, as lideranças contatavam ou iam nos municípios para que 

eles se organizassem, mobilizando essas famílias para participarem de uma reu-

nião onde eram explicados os princípios que regiam a luta pela terra e como fun-

cionava a ocupação, o acampamento e o assentamento. Muitas famílias foram 

convidadas para participarem das reuniões por seus familiares, amigos, vizinhos, 

conhecidos e pelas lideranças. Esses laços de parentesco, amizades, de serem 

conhecidos contribuíram para mantê-los unidos nesse processo de formação dos 

grupos e posteriormente durante a luta. 

Essa característica nos remete aos estudos de José de Souza Martins, 

que em 2003, analisou de forma comparativa cinco pesquisas desenvolvidas em 

assentamentos rurais no Brasil, na qual foram observados a importância tanto 

da rede de parentesco como da rede de parentesco simbólico, de lealdade co-

munais e de solidariedades antigas, baseadas em deveres de reciprocidade e de 

troca de favores, durante a mobilização e luta pela terra, contribuindo inclusive 
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para definir posteriormente o modo de estruturação dos assentamentos (MAR-

TINS, 2003; LOERA, 2009).

Nessa primeira reunião com as famílias também era eleito um coordenador 

do município, que tinha a responsabilidade de permanecerem em articulação 

com as lideranças e seguirem realizando reuniões de mobilização e preparação 

dos grupos de famílias para o dia da ocupação. As famílias não foram informadas 

sobre o local da ocupação para evitar o deslocamento das famílias antes da hora, 

sendo este comunicado realizado na noite anterior a ocupação. 

Quando foram avisados, as famílias organizaram-se rapidamente, juntando 

algumas ferramentas de trabalho, roupas, preparando alimentos. Algumas famí-

lias trouxeram alguns animais como cachorros, gatos, porcos, galinhas. Em um 

movimento sincronizado e agrupadas pelos coordenadores nos municípios, se 

deslocaram para a Fazenda Annoni. Foi um momento de tensão, nervosismo, 

medo, inclusive algumas famílias desistiram na hora de embarcar. Mas também 

era um momento de muita expectativa, de finalmente sair daquela situação e 

mudar de vida. 

O tempo que levaram para o desenvolvimento desse trabalho de base, de 

1983 a 1985, contribuiu para agregar um número significativo de famílias. Foram 

32 municípios da região norte e nordeste do Rio Grande do Sul/RS e 1.500 fa-

mílias mobilizadas, mais de 6.500 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, 

que no dia 29 de outubro de 1985 ocuparam a Fazenda Annoni, no município de 

Sarandi, e a transformara em um dos acampamentos mais importantes e longos 

da história de luta pela terra e Reforma Agrária, resultando em vários assenta-

mentos em todo o estado e para a territorialização e consolidação do MST como 

uma organização nacional (FERNANDES, 2000; BONAMIGO, 2002).
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O ROMPIMENTO DA CERCA E A BUSCA PELA MELHORIA DE 
VIDA

A busca por melhores condições de vida pelos grupos sociais historica-

mente invisibilizados, silenciados pelo processo de modernização, nos remete 

as explicações de Santos (2007) de que o mundo, na lógica do pensamento 

abissal, consiste em um sistema de distinções visíveis e invisíveis, no qual o uni-

verso “deste lado da linha” corresponde ao norte Imperial, colonial e neocolonial 

e o lado de lá da linha corresponde ao sul colonizado, silenciado e oprimido. A 

divisão se dá de tal forma que “o outro lado da linha” desaparece enquanto rea-

lidade, se torna inexistente. E consequentemente, todo conhecimento produzido 

nesse âmbito é negado ou de acordo com Candau (2016), reduzido a crenças, 

opiniões, magia, a entendimentos intuitivos que, na melhor das hipóteses, pode 

vir a se tornar objeto ou matéria-prima para a investigação científica.

Reconhecer esse contexto é fundamental para colaborarmos para a su-

peração dessa forma de pensar e agir, e para isso torna-se necessário que nos 

situemos a partir de uma perspectiva epistemológica do outro lado da linha abis-

sal, do sul global, que foi concebido por Santos (2007), como uma metáfora do 

sofrimento humano. 

A realidade encontrada no Acampamento, a partir das vozes daqueles que 

viveram o processo de luta pela terra, demonstra a crença de que um futuro 

melhor para eles passava pela ocupação, pela lona preta e por uma ação orga-

nizada, de cunho coletivo e contra hegemônico. De acordo com Santos (2016), 

os movimentos sociais, no caso o surgimento do MST neste período, representa-

vam uma poderosa coletividade emergente contra hegemônica, desenvolvendo 

suas estratégias numa lógica pós-abissal na busca pela transformação social. 

Neste contexto, o momento do corte dos fios da cerca, nos fazem refletir e 

compará-lo ao rompimento da linha que divide exatamente esses dois mundos, 
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dando-lhes a partir desse ato a visibilidade e a voz para lutar contra as diferentes 

formas de exclusão e opressão a que vinham sendo submetidos até então. 

A ocupação ocorreu na madrugada de 29 de outubro de 1985, chamando 

a atenção para uma realidade bastante contraditória e comum a outras regiões 

também, um significativo contingente de famílias de sem-terra e grandes exten-

sões de terras ociosas. Foram chegando de ônibus, caminhões, carros e se ins-

talaram nas proximidades da RS 324, entre Passo Fundo e Ronda Alta, distante 

aproximadamente 4 quilômetros da Encruzilhada Natalino. Como na noite ante-

rior ocorreu uma forte chuva, isso dificultou a ação da polícia (NAVARRO, MO-

RAES e MENEZES, 2009; DICKEL, 2015, MARCON, 2016ab). 

Todas as famílias que vieram para a Fazenda Annoni foram mobilizadas 

com esse intuito, de terem acesso à sua própria terra para trabalhar e ter condi-

ções de viver com dignidade. Em alguns casos vieram todos os integrantes da 

família o Acampamento. E em outros, apenas um representante da família, geral-

mente o homem, pois não tinham a certeza de como seria esse processo, mas a 

expectativa era de que, por estarem em um número grande de famílias, em torno 

de três meses as terras fossem desapropriadas, e que a nova vida, tão sonhada/

desejada por todos iniciaria.

A partir desse momento, da entrada nas terras da Annoni, muitas mudan-

ças ocorreram na vida dessas famílias. No entanto, a preocupação inicial era de 

ir escolhendo um lugar, se acomodando, limpando os espaços e estruturando os 

barracos. Em virtude da chuva, havia muito barro nesse dia, dificultando um pou-

co essa organização. As barracas foram sendo montadas com madeiras, taqua-

ras, algumas retiradas do mato e cobertas com lonas pretas. Como eram muitas 

as famílias, elas foram se organizando por proximidade e conforme os municí-

pios, sendo os barracos erguidos um próximo ao outro, porque não se tinha muito 

espaço disponível naquela área. 
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O grande número de pessoas envolvidas na ocupação foi um fator deci-
sivo para garantir a permanência na área. Para despejar todos aqueles 
agricultores, a brigada militar teria que montar uma grande operação e 
isso certamente, traria reflexos negativos à imagem do governo da Nova 
República, que já enfrentava reações contrárias ao recém-assinado de-
creto que instituía o 1º Plano Nacional da Reforma Agrária – PNRA (TE-
DESCO e CARINI, 2008, p.36).

Assim, o acampamento foi estruturado no local, denominado posteriormen-

te de Área 10. Nesse primeiro dia, além da estruturação das famílias, houveram 

muitas negociações entre as lideranças do acampamento, o Secretário da Agri-

cultura do Estado da época e o representante do INCRA, acompanhados pelos 

oficiais, pela tropa da Brigada Militar e pela Polícia Federal. No final do dia, fe-

charam um acordo com a Justiça, garantindo a permanência das famílias acam-

padas nas terras, desde que não tocassem em nenhuma estrutura da fazenda 

(BONAMIGO, 2002; TEDESCO e CARINI, 2008; DICKEL, 2015).

O cotidiano de vida no acampamento, foi marcado por muitas incertezas, 

mas também por esperanças, constituiu-se um espaço rico em aprendizagens. 

Foram dias de muito trabalho e serviram para reforçar a esperança de que em 

seguida a situação das terras seria resolvida e que teriam terra para trabalhar e 

para melhorar as suas condições de vida, na perspectiva de superar o passado 

de exclusão, exploração e expropriação (BONAMIGO, 2002; MARCON, 2016ab). 

Um sinal positivo, que serviu para renovar as esperanças de vida e de 

dias melhores, apontado pelos entrevistados, foi o nascimento, em menos de 

dois dias, da primeira criança do Acampamento, filho de Roseli Seleste Nunes 

da Silva e José Correa da Silva. Foi um momento especial no acampamento e o 

nome da criança foi escolhido em uma assembleia com a participação de todas 

as famílias acampadas. O nome escolhido contemplou o desejo da mãe e das fa-

mílias, Marcos Tiaraju, assim escolhido para homenagear e relembrar a força do 

líder guarani Sepé Tiaraju, que tombou na luta em defesa do território indígena. 
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Roseli1 veio a se tornar uma importante liderança no Acampamento e importante 

defensora dos direitos das mulheres (CALDART, 2001; BONAMIGO, 2002). 

DESAFIOS DA FORMAÇÃO DO ACAMPAMENTO

A etapa de estruturação do Acampamento trouxe consigo novas exigências 

e muitos desafios, principalmente para as lideranças. Por isso, imediatamente, 

iniciou-se um processo de organização interna como forma de garantir a perma-

nência/resistência das famílias nas terras e na luta. Embora o espaço do Acam-

pamento seja constituído por uma diversidade cultural, por hábitos e costumes 

influenciados pelo modo de organização de vida e de trabalho que as famílias 

traziam de suas experiências anteriores, os conflitos e as divergências, as dife-

renças em si, tenderam a ser diluídas diante da necessidade de articulação em 

torno de um objetivo comum, que dizia respeito a garantia da sobrevivência e a 

conquista da terra (CALDART, 2001; BONAMIGO, 2002; SCHWENDLER, 2009). 

No acampamento, são criadas novas formas de organização, novas es-
tratégias, regras e normas de convivência, as quais não faziam parte 
do cotidiano da maioria dos sem-terra acampados, constituindo-se em 
uma ruptura, de certo modo, com o modo de vida anterior à ocupação. 
Nesse processo, a luta cotidiana assume a forma coletiva. É dentro da 
coletividade que as relações sociais, são construídas e reconstruídas 
(SCHWENDLER, 2009, p.206).

Neste sentido, para organizar o funcionamento das atividades internas e 

externas, em um diálogo com as experiências vividas nas ocupações anteriores 

a Annoni, e que demonstraram a importância da organização e participação das 

famílias nos processos decisórios para resistirem na luta, os coordenadores dos 

municípios, que foram anteriormente escolhidos durante o trabalho de base, no 

Acampamento passaram a assumir o papel ou de direção, junto a Comissão 

executiva, ou de coordenação geral dos núcleos familiares. No total eram 120 

núcleos, organizados por município e constituídos por aproximadamente 12 fa-

mílias cada. Alguns municípios, pelo contingente de famílias que vieram para o 
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Acampamento, tinham mais núcleos do que outros. 

De acordo com a fala do Sr. Ênio do Santos, para a organização e distribui-

ção dos serviços/tarefas destinados a manutenção da vida individual e coletiva 

das famílias neste período, o Acampamento foi dividido em Setores/Coletivos 

relacionados a:  Infraestrutura (construção dos barracos), Alimentação, Manuten-

ção da higiene, Controle do lixo, Controle da água, Saúde, Educação, Formação, 

Animação e liturgia, Segurança, Finanças e Articulação. Para cada setor havia 

uma comissão específica que se articulava com as respectivas lideranças dos 

núcleos familiares. 

Em relação ao Setor da infraestrutura, o foco deste coletivo de trabalho es-

tava na construção dos barracos. Desta maneira, Sr. Ênio dos Santos, liderança 

da Annoni, conta que como as pessoas não tinham experiência em montá-las, 

ocorria que algumas caiam e as vezes sobre aas pessoas, ou não ficavam ade-

quadas em relação ao tamanho e à altura. Desta forma, houve a necessidade 

de algumas lideranças se especializaram em estruturar os barracos, passando a 

ajudar as famílias nessa montagem. Não se tinha um espaço amplo disponível, 

por isso os barracos eram construídos um ao lado do outro. O acesso ao Acam-

pamento também era uma preocupação, por ser estrada de chão, e em dia de 

chuva, ficava intransitável, tanto a pé quanto de transporte.

No que se refere a Comissão que integrava o Setor da Alimentação, coube 

a este coletivo o papel de receber os alimentos e distribuí-los as famílias. Eram 

recebidos alimentos como feijão, arroz, farinha, azeite, etc. provenientes do go-

verno e de doações e acondicionados no Barraco da Alimentação. Nesse Barra-

co eram separados e repassadas as lideranças responsáveis pela alimentação 

para serem distribuídos as famílias nos respectivos núcleos familiares. A escas-

sez de alimentos, por vezes, era visível e encontra-se presente na memória dos 

entrevistados. Muitos relatam que passaram muita fome nesse período. 
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Algumas famílias que recebiam alimentos de seus familiares e amigos de 

fora do Acampamento, não pegavam aqueles que eram distribuídos, deixando-

-os para serem distribuídos entre as famílias que não tinham ajuda de fora e que 

dependiam do Acampamento para se manter. Também nesse período, para o 

sustento da família, era frequente a saída de alguns integrantes para trabalhar 

fora, geralmente nas lavouras próximas ao Acampamento ou em trabalhos even-

tuais. A solidariedade e a cooperação eram dois princípios marcantes presentes 

no convívio entre as famílias. 

Outras frentes de trabalho estavam relacionadas aos Setores da manu-

tenção da higiene, controle do lixo e controle da água que tinham a responsa-

bilidade de protegerem a nascente de água que abastecia o acampamento e 

de manterem o ambiente dos núcleos familiares organizados e limpos. Dessa 

forma, as lideranças vinculadas a estes setores visitavam os barracos prestando 

orientações as famílias sobre a importância de não acumularem lixo dentro e 

fora dos barracos, de manterem o ambiente na medida do possível organizado, 

para evitar que animais como ratos fossem atraídos, reforçando que todos eram 

responsáveis pelo cuidado da água do riacho, pois além do consumo, servia 

também para o banho e para lavar as roupas. Em cada núcleo de famílias foram 

organizados banheiros e locais para banho, que eram separados em masculino 

e feminino, os quais eram permanentemente supervisionados pelas lideranças. 

Como no Acampamento tinham muitas crianças em idade escolar, a Comis-

são do Setor da Educação desencadeou diversas reuniões e articulações com a 

Secretaria Estadual de Educação, para a construção e funcionamento da primei-

ra escola desenvolvida em acampamento, na qual as aulas ocorriam em um bar-

raco de lona, por isso, também é reconhecida pelos entrevistados como a “escola 

de lona”. Ela começou a funcionar em 1986, e reunia cerca de 100 crianças. 

Além dos aspectos relacionados ao processo educativo das crianças, a 

manutenção do acampamento, a conquista da terra e a adoção de valores co-
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munitários para a constituição da vida no coletivo, surge a preocupação com a 

formação de uma consciência política e de organização dos acampados, na pers-

pectiva de construir uma “nova” subjetividade, uma nova identidade construída 

com base na luta. Atribuição esta da Comissão integrante do Setor de formação. 

A ocupação e formação do Acampamento trazem para o cenário político outros 

sujeitos. De invisíveis, conforme Santos (2007), vão assumindo a identidade de 

sem-terra. 

O grupo de formação, segundo um dos entrevistados, buscava subsídios 
em cursos fora do acampamento, promovidos por sindicatos da região, 
CPT e pelo próprio MST. Segundo uma componente do setor de forma-
ção do MST, para que as pessoas possam adquirir a “consciência política 
ou de classe” almejada, é preciso uma formação teórica. No nosso en-
tendimento, não se trata de aquisição de uma consciência, mas de pro-
dução de subjetividades a partir das diversas discussões, denominadas 
de formação, que perpassam o cotidiano do acampamento. Todo o tra-
balho realizado no acampamento, o qual buscava manter a organização 
para a luta e conquista da terra, foi acrescido de discussões sobre a or-
ganização do futuro assentamento, ou seja, sobre a cooperação agrícola 
(TEDESCO e CARINI, 2008, p.40).

Neste viés de formação, estava a Comissão do Setor da animação e liturgia 

que tinha a responsabilidade de promover espaços de reflexões com as famílias 

no Acampamento, por meio de missas, apresentações musicais, teatros. Muitos 

desses momentos encontram-se presentes na memória dos entrevistados e na 

compreensão deles e do próprio Padre Arnildo Fritzen, que promovia as missas, 

esses momentos serviam para fortifica-los, para renovar as esperanças e legiti-

mar os sentidos da luta, além de promover uma distração, por meio da música, 

minimizando um pouco as tensões vividas no cotidiano do Acampamento.

Além disso, era responsabilidade dessa Comissão promover as atividades 

místicas. De acordo com Schu (2010), as místicas se referem as apresentações 

culturais organizadas na forma de teatros, danças, declamações, músicas e ou-

tras; que tinham a finalidade de fortalecer a identificação dos Sem Terra com os 

ideais da luta pela terra. Essas atividades geralmente eram realizadas ligadas a 
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outros eventos; antes dos bailes, de reuniões; para recepcionar visitas vindas ao 

acampamento, configurando-se num momento de partilha e celebração, envol-

vendo crianças, jovens e adultos. 

Também fazia parte da organização do acampamento o Setor da Seguran-

ça, cuja Comissão tinha a responsabilidade de zelar pela segurança das famí-

lias, controlando todas as possíveis situações que colocassem em risco a vida 

no Acampamento. Principalmente à noite, a vigília era redobrada. Na entrada do 

Acampamento havia um portão em que as pessoas para sair recebiam uma es-

pécie de senha, para o controle da entrada e saída das pessoas, evitando com 

isso a entrada de pessoas estranhas. No retorno, todos eram revistados, pois 

haviam regras a serem cumpridas, uma delas, é que não podia entrar bebida 

alcóolica no Acampamento.

O acampamento se mantinha com contribuições/doações financeiras do 

Movimento, de pessoas, entidades e recursos obtidos do governo, os quais eram 

administrados pela Comissão do Setor de finanças, também conhecidos como 

os tesoureiros do Acampamento. Esses valores do caixa do acampamento ser-

viam para gastos com combustíveis, compra de remédios, de passagens para 

as pessoas que precisavam se deslocar para outros lugares, para a compra de 

lonas, madeiras, alimentação, suprimentos para as caminhadas e para outras 

necessidades que pudessem surgir. Esses valores serviam para dar suporte para 

a dinâmica de vida das famílias acampadas. 

Neste sentido, o Setor da Articulação, era constituído por lideranças que se 

comprometiam em desenvolver atividades na busca por apoio à luta desenvolvi-

da no acampamento, arrecadando doações de alimentos, roupas, dinheiro; par-

ticipando de reuniões, fazendo trabalho de base, participando de outras ocupa-

ções, marchas e levando consigo a experiência de organização e funcionamento 

da Annoni. Eles tinham o compromisso de estar articulando as famílias com as 

atividades do MST. Portanto, o trabalho da Comissão tinha o intuito de contribuir 
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para difundir essa nova identidade assumida pelas famílias, a de ser Sem Terra, 

uma identidade construída a partir da reinvindicação pela terra e por melhores 

condições de vida. 

E por fim, a Comissão que constituía o Setor da Saúde, e que tinha a res-

ponsabilidade de mobilizar esforços a fim de desencadear o desenvolvimento de 

estratégias que pudessem resolver os problemas de saúde apresentados pelas 

famílias, bem como promover ações ligadas a prevenção de doenças. 

Todas as Comissões trabalhavam de maneira articulada para dar conta da 

realidade do acampamento. Mas para que essa dinâmica organizacional interna 

funcionasse, exigia um aparato que possibilitasse que as informações pudessem 

circular entre as pessoas, estimulando com isso a participação e a construção 

coletiva, comprometendo a todos na decisão das estratégias de ação e de luta. 

Assim, nesta perspectiva, os problemas e situações eram levantados nos nú-

cleos familiares pelas lideranças e encaminhados a Comissão específica de cada 

Setor via reunião que ocorria semanalmente ou quando necessário. 

Por sua vez, essas Comissões específicas se reuniam periodicamente com 

a Comissão executiva do Acampamento, que era formada pelas lideranças ge-

rais ligadas ao MST, para assim serem viabilizados as negociações, articulações 

e soluções dos problemas e situações apresentadas pelas famílias. Em relação 

ao fluxo de informações externas, de uma maneira geral, pode-se dizer que elas 

chegavam para as lideranças da Comissão executiva, que repassavam de di-

ferentes formas aos demais integrantes do Acampamento, geralmente nas reu-

niões de trabalho. 

As reuniões de trabalho das Comissões eram desenvolvidas geralmente 

em torno de um palco que foi construído próximo ao Posto de saúde, numa área 

central do Acampamento. Também nesse palco eram realizadas as assembleias 

para a tomada de decisões; os avisos gerais, as missas, as místicas, as apresen-
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tações musicais, os cursos e as formações. Também nesse local as visitas eram 

recebidas. Para auxiliar no chamamento das pessoas para comparecerem as ati-

vidades era utilizado um megafone. Além disso, havia uma rádio comunitária in-

terna utilizada para entretenimento e para facilitar a circulação das informações. 

Nas assembleias, além de debates e encaminhamentos para gerir a vida 

no acampamento e de definir estratégias para pressionar o governo a agilizar o 

assentamento das famílias, com o tempo, foram surgindo outros debates, sobre 

as formas de organizar o trabalho e a produção após a conquista da terra. Con-

tudo, esse assunto se intensificou a partir da organização dos grupos de famílias 

na segunda fase do acampamento, que compreendeu o período de desintegra-

ção do acampamento central e ida das famílias para as áreas da Fazenda (TE-

DESCO e CARINI, 2008).

Portanto, mesmo estando em um espaço provisório, essa forma de orga-

nização e funcionamento do Acampamento, dividido em Setores/coletivos e com 

uma estrutura de apoio que permitia que a comunicação fluísse, estimulava a 

participação de todos na estruturação da vida coletiva do Acampamento e na 

definição das estratégias de luta e resistência. 

Foi um tempo de dificuldades, de confrontos e violência, discriminação, 

medo, miséria, aprendizados, convivência, das rodas de conversas e dos cartea-

dos, da partilha do pouco, do aprender a viver em comunidade, dos momentos de 

escuta, oração e fé; da esperança de que o alcance da conquista da terra traria 

uma vida mais digna. Esse período foi desafiador e a preocupação com a orga-

nização e o funcionamento do Acampamento, com a estruturação e manutenção 

da vida no coletivo, era uma constante entre as lideranças. Manter as famílias 

unidas, integradas era uma estratégia essencial para o enfrentamento do am-

biente tenso e de conflitos que compunha a luta pela terra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao apresentado, entende-se que a dinâmica para o desenvolvimen-

to de uma ocupação compreende a escolha do local, reuniões preparatórias com 

as comunidades, para que assim sejam tomadas as providências necessárias 

para a realização da ocupação, tais como: transporte, alimentação, etc. A fase 

da construção dos acampamentos são caracterizados como um momento de 

transição, de passagem, construídos em áreas que se pretende transformar em 

assentamentos ou do lado de fora de fazendas, à margem das rodovias (SAUER, 

2005; SIGAUD, 2009; MARTINS, 2003, 2009; FIGUEIREDO E PINTO, 2014).  

Nos acampamentos as famílias organizam-se internamente na forma de 

Coletivos. Este é um período, na qual as pessoas, pelo convívio, rompem com 

as suas identidades anteriores, recriando relações e valores, práticas sociais e 

formas organizativas. Como ainda não chegaram ao seu lugar definitivo, ainda 

não alcançaram a sua nova identidade, o de ser assentado. É comum receberem 

ajuda externa, de parentes, vizinhos, amigos, conhecidos para permanecerem 

nos acampamentos (SAUER, 2005; LOERA, 2009; SIGAUD, 2009; MARTINS, 

2009; FIGUEIREDO E PINTO, 2014). 
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INTRODUÇÃO

A pandemia de Covid-19 trouxe consigo mudanças significativas em todos 

os setores, bem como para toda a população. O mundo se viu espantado com 

várias pessoas sendo internadas com problemas respiratórios e com o registro 

crescente e assustador de mortes nos anos de 2020 e 2021. As escolas não fica-

ram isentas de fecharem as portas, com a edição da portaria nº 188, data de 3 de 

fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, declarou-se o estado de emergência 

no país com o intuito de conter o avanço da transmissão do vírus, assim institui-

ções de ensino suspenderam as aulas presenciais em toda a federação. 

Em nosso estado, a secretaria estadual de educação (SEDUC/MA) se mo-

bilizou no sentido de garantir a continuidade do ano letivo e a saúde da comuni-

dade escolar, conforme resolução nº 94/2020 do conselho estadual de educação 

(CEE/MA), publicada em 25 de março de 2020 no diário oficial do estado (DOE), 

que orientou estabelecimentos educacionais a adotarem medidas que prevenis-

sem a contaminação desenfreada pelo vírus. Fomos forçados a escantear nos-

sos planos pedagógicos de 2020 e imergir em um desafio inesperado que foi a 

implantação do ensino remoto emergencial (ERE) e a utilização das tecnologias 

da informação e comunicação (TIC), em que se demonstrou, portanto, a impor-

tância de termos afinamentos entre direção escolar, docentes, pais e alunos, 

além da reciclagem contínua.

O recorte feito neste trabalho se deu em  particular no Centro de Educação 

Quilombola - Anajatubense, escola de ensino médio da  rede estadual de ensino, 

localizada em Anajatuba/MA, que através de sua gestão e em observância às 

determinações da Secretaria Estadual de Educação, visando dar continuidade ao 

ano letivo e minimizar os efeitos negativos da suspensão das aulas presenciais; 

manter o mínimo de qualidade de ensino como preconiza a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/1996); e, com a finalidade de evitar ou pelo 
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menos minimizar a evasão escolar, parte-se para a abrupta inserção – com al-

gumas resistências – no mundo das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), forçando-nos a imergir no mundo digital para nos abastecer de competên-

cias para subsidiar nosso procedimento pedagógico e, consequentemente, de 

nossos componentes curriculares, adquirindo assim  gradativamente habilidades 

como, desenvolvimento de materiais didáticos, criação de memes e hashtags, 

gamificação de aulas, e intimidade com os aplicativos e plataformas de ensino.

De fato, não há mais como adiar o encontro com as tecnologias passíveis 
de aplicação pedagógica. Sendo assim, essa deixa de ser uma opção. 
Não é mais cabível o uso em sala de aula do celular somente para fins de 
entretenimento, ignorando seu potencial como ferramenta pedagógica, 
pois trata-se de uma exigência da sociedade atual. Nessa perspectiva, 
faz-se necessário que os professores ultrapassem os limites que resis-
tem a esse desafio e possam ir de encontro ao conhecimento digital, 
para desenvolver um trabalho afinado com tais tecnologias (VIEIRA et al, 
2019. p.129).   

A Química é um dos componentes curriculares que estudamos desde a in-

fância nas Ciências e nos acompanha ao longo de toda a nossa vida: no material 

das roupas; nos produtos de beleza; na alimentação; na indústria automobilística; 

nos fármacos; na astronáutica; na medicina nuclear, entre outras áreas do conhe-

cimento, e de algum modo, contribui positiva ou negativamente, dependendo do 

ponto de vista. Ela está presente e deve ser reconhecida nos alimentos e medi-

camentos, nas fibras têxteis e nos corantes, nos materiais de construção e nos 

papéis, nos combustíveis e nos lubrificantes (BRASIL, 2000).

A disciplina é mencionada pelos discentes de forma temerosa e causa re-

pulsa nos aprendizes, em razão de necessitar de habilidades adquiridas em ou-

tros componentes curriculares, tais como: boa leitura e interpretação de texto, 

dedução de fórmulas, realização de cálculos, além de persistir um ensino tradi-

cional composto de mera exposição de conteúdos, sem apresentar aplicabilidade 

e contextualização da ciência na vivência dos estudantes. Ucko (1992, p. 01) 

considera que:
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Química é a base da vida. De fato, enquanto você lê estas palavras trans-
formações químicas estão ocorrendo em seu corpo. Elas estão aconte-
cendo nos seus olhos, cérebro, pulmões, sangue e em outros lugares 
dentro de você. Além disto, você é feito de substâncias químicas. Sua 
pele, ossos, cabelos e tudo mais que é parte do seu corpo consiste de 
combinações de substâncias químicas. 

Especialmente nesse período de isolamento/distanciamento social, torna-

-se importante utilizarmos mecanismos que chamem a atenção dos estudantes 

para as aulas. Um aliado importante nessa jornada pedagógica é o smartphone, 

equipamento que faz parte do nosso cotidiano e, principalmente, do jovem, pois 

o mesmo carrega um número significativo de informações de nossas vidas e rea-

liza atividades como: gravação de vídeos e áudios, tira fotos, envia mensagens 

instantâneas, e-mail, além de permitir aos jovens a ampla interatividade em jogos 

e comunicação.

Neste trabalho utilizamos como ferramenta de apoio pedagógico a platafor-

ma Google Sala de Aula e o aplicativo Wordwall, para tornar o aprendizado mais 

assertivo e atraente. Este possui uma versão gratuita (básica), apesar de não ser 

possível imprimir as atividades, possui 18 (dezoito) atividades interativas como: 

questionário, caça-palavras, questionário de programa de televisão, anagrama, 

combinação, abra a caixa, entre outros, podendo criar no máximo 5 (cinco) re-

cursos, enquanto as outras duas são versões pagas (padrão e profissional), os 

usuários podem imprimir as atividades com número ilimitado de recursos. 

Desta forma, a questão problema que direcionou este estudo foi: qual a 

relevância do uso do Google Sala de Aula e do Wordwall como ferramentas para 

mediar o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Química em uma 

escola pública durante o período de aulas remotas?

Para auxiliar na resolução da problemática, teve como suporte o seguin-

te objetivo geral: analisar se as ferramentas Google Sala de Aula e o Wordwall 
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quando utilizados como suporte educacional auxilia o processo de ensino-apren-

dizagem com estudantes do ensino médio de uma escola pública estadual no 

componente curricular de Química. Como objetivos específicos: verificar se estas 

ferramentas contribuíram para a performance e o entendimento durante as aulas 

não presenciais provocada pela Covid-19; identificar os obstáculos enfrentados 

para estudar de forma remota; identificar quais recursos tecnológicos os estu-

dantes utilizam para acessar as plataformas e acessar a internet de suas casas. 

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual com alunos do 

3º ano do Ensino Médio, turno vespertino, do componente curricular Química, do 

Centro de Educação Quilombola – Anajatubense, na cidade de Anajatuba/MA, no 

ano de 2021. 

O trabalho se baseia em uma abordagem qualitativa, que segundo Godoy 

(1996) possui algumas características relevantes para o estudo. Como se dá em 

um ambiente natural, o pesquisador é um instrumento relevante na coleta de 

informações, tem um caráter descritivo, e o significado que as pessoas dão as 

informações cedidas é essencial para a compreensão aprofundada do objeto de 

estudo.  

A pesquisa também se encaixa em exploratória que segundo Gil (2000, p. 

4) estas pesquisas visam proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses, o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições. 

Com a finalidade de investigar o quanto a pandemia de Covid-19 modificou 

a nossa maneira de lecionar, de aprender e de como as tecnologias de informa-

ção e comunicação (TIC) serviram para mediar o processo didático-pedagógico 

no progresso da disciplina de Química, utilizamos a plataforma Google Sala de 



36 37

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

Aula e do aplicativo Wordwall durante o período de suspensão das aulas presen-

ciais, utilizando-os no processo de ensino-aprendizagem. 

Para compreender sobre o desempenho da plataforma Google Sala de 

Aula e do aplicativo Wordwall, foi aplicado um questionário com os alunos, onde 

estas questões contemplavam sobre ensino remoto, dificuldades e utilização de 

ferramentas tecnológicas bem como as plataformas.

Após, a análise dos resultados foi discutida à luz das referências que sub-

sidiaram o presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Plataforma Wordwall e Google Sala de Aula

O Wordwall pode ser utilizado para criar atividades interativas em compu-

tadores, tabletes, notebooks e smartphones conectados à internet. O acesso ao 

aplicativo se dá por meio da inscrição no site Wordwall.net (ver figura 1), com 

login pelo Gmail ou com e-mail e senha. Nele podemos utilizar os modelos de ati-

vidades existentes, alterá-las para outro modelo, compartilhar os links no Google 

Classroom ou em aplicativos de mensagens instantâneas, com outros docentes 

ou editá-los, duplicá-los, gerar QR code, renomeá-los e excluí-los conforme a 

vontade/necessidade. 

Todos os modelos criados e/ou editados ficam salvos na caixa minhas ati-

vidades, podendo os mesmos serem utilizados a qualquer tempo a critério do 

usuário. Na caixa resultados é exibido um ranking com todos os alunos partici-

pantes, o horário de acesso, o tempo que ele(a) utilizou para realizar a atividade, 

o/a mais veloz, o número de acertos e erros, pontuação média e máxima (https://

Wordwall.net/pt/features). Acesso em:23/11/2021).

https://wordwall.net/pt/features
https://wordwall.net/pt/features
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Figura 1: Wordwall, aba minhas atividades

Fonte: plataforma Wordwall (2021)

Já o Google Sala de Aula (ver figura 2) é uma plataforma de ensino, gratuita, 

segura e fácil de usar que faz parte do pacote do Google Apps, recomendado 

para instituições de ensino fundamental e superior. Nesse ambiente virtual é pos-

sível fazer o controle de conteúdo e atividades, tornando-as mais organizadas. 

Com os recursos disponibilizados é possível - de modo intuitivo - ao professor 

criar turmas e adicionar discentes e outros docentes; elaborar atividades; subir 

ou descer vídeos pelo YouTube; programar horários de recebimento e entrega de 

trabalhos; acompanhar o desenvolvimento dos estudantes através do diário de 

classe; consultar atividades e corrigi-las; receber feedbacks; disponibilizar links; 

editar atividades e criar formulários.  

O acesso ao sistema se dá de qualquer lugar, sendo muito fácil de apren-

der a manuseá-lo, bastando para ambos possuírem conta no Gmail (institucional 

ou pessoal) para realizar o login, tanto será possível a comunicação pela turma 

criada quanto pelo próprio e-mail. De acordo com Sousa (2020, p. 304), o uso 

do Google Classroom vem sendo usado cada vez mais como ferramenta suporte 
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nas aulas presenciais, à distância e no ensino remoto. É uma plataforma que faz 

parte do pacote Google Educação e é uma alternativa para professores desper-

tarem o interesse dos alunos e aumentarem sua interação nas aulas.

Figura 2: Google Sala de Aula

                   
 Fonte: Plataforma Google Sala de Aula (2021)

As plataformas digitais podem auxiliar na interação e dinâmica de forma on-

line entre professor e aluno, possibilitando o ensino e aprendizagem bem como 

uma experiência com as tecnologias que hoje são essenciais. Por meio destas 

ferramentas é possível que haja comunicação e socialização em um ambiente di-

nâmico e interativo, além de utilização de ferramentas inovadoras que despertem 

o interesse e atenção do alunado (NUNES, 2021).  

A utilização em sala de aula das plataformas Wordwall e Google 
Sala de Aula

O universo pesquisado foi composto de 20 alunos, com idades que varia-

ram de 16 a 18 anos, sendo 60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino, e 

com estado civil solteiro 90% e 10% união estável. 
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Percebemos que os alunos estão com idade superior ao esperado para o 

início do ensino médio, que segundo a legislação do Brasil obriga é que de 15 

a 17 anos é que estejam nesta etapa da educação básica. Entretanto, o que se 

pode destacar é que estes alunos não estão com distorção em idade-série já que 

para ser considerada esta situação necessita-se ter dois anos ou mais de atraso 

escolar. 

Todos os entrevistados (100%) residem na zona rural, sendo que 40% por 

cento acessam a rede mundial de computadores via wi-fi residencial, 20% utili-

zam wi-fi cedido pelos vizinhos, 30% utilizam dados móveis, 5% possuem fibra 

óptica e 5% utilizam o chip doado pela secretaria de educação. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2018-2019) 

fazem conhecer que o percentual de domicílios em que a internet era utilizada 

aumentou de 49,2% para 55,6% em área rural, indicando que o acesso à internet 

está sendo democratizada para a população mais afastada dos centros.

Quando questionados os alunos sobre quais recursos tecnológicos mais 

utilizam em seu lar, 90% possuem smartphone, 5% possuem tablete e 5% decla-

raram possuir notebook.  

Os dados revelam que o smartphone é o dispositivo mais utilizado pelos 

estudantes pesquisados e por essa razão, deve ser melhor explorado nas aulas 

porque proporciona uma busca mais rápida da informação, é versátil, fácil de 

transportar e armazena bastantes informações. Conforme a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 2018-2019) é o equipamento mais 

próximo de alcançar a totalidade de acesso à internet no país (99,5%). 

Os entrevistados responderam que 95% dos smartphones utilizados são de 

si próprio e 5% disseram que não, dentre estes, dividem com pais (10%), irmãos 

(10%) e tios (5%). A maioria possui wi-fi residencial (40%) seguidos de dados mó-
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veis (30%), wi-fi cedidos pelos vizinhos (20%), chip fornecido pelo governo (5%) 

e wi-fi fibra óptica (5%).

Quando perguntados se conheciam a plataforma educacional Google Sala 

de Aula ou Wordwall, 60% dos discentes disseram que não os conheciam antes 

da introdução nas aulas de Química, 35% já conheciam o Google Sala de Aula e 

5% já conheciam o Wordwall. 

Diante das informações ficou configurado que ambas as plataformas pre-

cisam ser mais utilizadas pelos docentes, tornando-se essencial a busca de for-

mações continuadas para ter proveito de suas potencialidades, assim a maioria 

(50%) pontuou que avaliaram a utilização do Google Sala de Aula e do Wordwall 

nas aulas de Química como muito boa, 45% como boa e 5% responderam que 

foi regular como pode ser visualizado nas falas:

Aluno A1, A2 - Muito boa; A3 - Se tornou uma disciplina de fácil aprendi-
zado, diferente de anos passados; A4 – Normal; A5 - Não sabia de muita 
coisa de química, mais agora fiquei mais craque; A6 - Aprendi pouco; A7 
- No começo era meio difícil mais depois foi ficando fácil e divertido; A8 - 
Antes era mais difícil e hoje em dia está mais fácil; A9 - Bem introdutiva; 
A10 - Um pouco difícil; A11 – Boa; A12 - Diferenciada e muito mais atra-
tiva; A13 - Um pouco melhor; A14 – Excelente; A15 - Muita boa mesmo; 
A16 - Antes eu não gostava hoje eu ódio; A17 – Bacana; A18 - Melhorou 
muito; A19 - Mais ó menos; A20 - Antes dessas plataformas eu achava 
a matéria de química um pouco chata e difícil de aprender, mas depois 
dessas plataformas eu achei mais divertidas e conseguir aprender mais 
(entrevistados da pesquisa). 

A utilização de tecnologias em sala de aula precisa ser algo constante. 

Segundo Neira (2016), a educação e as tecnologias precisam caminhar juntas, 

entretanto para se obter este objetivo, o professor deve ter domínio destas ferra-

mentas e preparo para utilizá-las de forma adequada, entretanto, o que observa-

mos é que é uma tarefa difícil por falta de uma formação adequada, conhecimen-

to tecnológico, e às vezes, somente falta de vontade. 

A maior parte dos alunos (80%) pontuaram que com a introdução destas 

plataformas no ensino e aprendizagem de Química conseguiram aprender me-
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lhor, 15% responderam que o aprendizado foi muito pouco e 5% disseram que 

não houve aprendizado. Os 100% dos alunos ponderaram que as ferramentas 

devem permanecer no cotidiano escolar para auxiliar no processo de construção 

de conhecimento em Química. 

Os percentuais revelam que se as plataformas forem bem utilizadas, po-

dem proporcionar aprendizado de maneira prática, divertida e dinâmica, como 

destacado pelos alunos: 

A1 – Sim; A2 – Sim! Sempre utilizava algumas formas de deixar as 
aulas mais interessante e mais divertida; A3 - Sim, pois facilitou 
muito o meu aprendizado, pois se torno mais atrativa suas aulas! 
A4 - Sim. Se tornaram melhores, e tive mais facilidade em apren-
der a disciplina; A5 - Sim, principalmente no Wordwall
 é muito divertido; A6 - Sabe sim utilizar muito bem; A7 – Sim; 
A8 - Sim, facilitando e gerando entretenimento para o conteúdo; 
A9 - Sim, muito bem divertido; A10 - Sim, pois aprendi muito com 
a sala; A11 - Sim, explicado, e nós ajudado no acesso; A12 - Sim. 
Pois o professor sempre montava uma dinâmica que nós alunos 
poderíamos nos divertir e aprender a mesmo tempo; A13 – Sim; 
A14 - Nosso professor usava de forma muito boa e que facilitava 
no aprendizado; A15 - Sim, excelente aulas; A16 - Não. Na maioria 
das vezes os alunos precisa explica como se usa; A17 – Sim! sou-
be usar perfeitamente! A18 – Sim! com vídeo aulas, de professores 
bastante legais; A19 - sim porque assim ficamos mais confiante 
(entrevistados da pesquisa). 

Desta forma, percebe-se nas falas dos alunos que conseguiram ter um bom 

aproveitamento da disciplina. Conforme Moran (1995, p. 2 6), “as tecnologias 

permitem um novo encantamento na escola, ao abrir suas paredes e possibilitar 

que alunos conversem e pesquisem com outros alunos da mesma cidade, país 

ou do exterior, no seu próprio ritmo”.

Quando questionados sobre os obstáculos para estudar de forma remota 

durante a suspensão das aulas presenciais, os alunos relataram algumas dificul-

dades neste processo como internet lenta, falta de equipamento tecnológico, a 

forma de ensino online e lidar com as redes sociais, como observado nas falas: 
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A1 - só a questão da internet que as vezes era ruim de acessar; A2- a 
internet muito ruim; A3 - não tive muitas, sempre tive facilidades para 
estudar de forma remota; A4 - o uso da internet; A5 - não tive muito obs-
táculo; A6 - da internet q era ruim é celular que não tinha; A7 - atrás de 
aulas online e por aplicativos etc..; A8 - a falta de internet; A9 - foram bem 
práticas; A10 - estuda online; A11 - a questão da internet no começo e 
algumas vezes entende o assunto; A12 - a falta de acesso a internet; A13 
- a internet que nem sempre era boa; A14 - lidar com as redes sociais 
(entrevistados da pesquisa). 

Ferreira e Santos (2021) corroboram tais informações dos alunos, onde 

relatam que com a pandemia as escolas tiveram que se adaptar, bem como pro-

fessores e alunos, assim, tendo dificuldades diversas neste período como: aces-

sar a internet, a falta de estruturas adequadas, a distância do espaço escolar e a 

interação presencial de alunos e professores. 

Desta forma, o que se pode ponderar é que o mundo teve que mudar e se 

adequar a esta nova realidade, não se pode ter um ensino como antigamente. 

Hoje requer do professor formações e atualizações constantes de forma que le-

vem novas estratégias para a sala de aula e para o espaço da sala de aula virtual. 

CONCLUSÃO

A pandemia de Covid-19 trouxe consigo um cenário de incertezas, medo e 

muitas mudanças no nosso modo de vida, nas relações sociais, na comunicação 

e no trabalho. A educação pública sofreu para dar continuidade ao seu calendário 

letivo, guardar a segurança da comunidade escolar, manter o mínimo de quali-

dade e evitar a evasão escolar em grande quantidade. Através de publicações 

oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria de Educação do Maranhão que 

declaravam estado pandêmico e determinavam a suspensão das aulas presen-

ciais, fomos orientados a trabalhar e estudar de nossas casas, para isso, foi 

necessária a utilização abrupta do ensino remoto emergencial e das tecnologias 

da informação e comunicação, algo que já era utilizado, mas que ainda não pen-

sávamos inserir nos currículos pedagógicos de maneira contínua. Nesse período 
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contamos com a ajuda de aliados importantes como: internet, smartphone, plata-

formas digitais e aplicativos.

Por se tratar do grupo das Ciências da Natureza, ao lado da Física e da 

Biologia, a disciplina de Química, ainda é vista com certo receio por parte dos es-

tudantes por ter que lidar com muitas fórmulas, realizar cálculos e por apresentar 

professores que não romperam com o antigo modos operandi de ministrar aulas 

sem aplicação prática do que é ensinado e sem uma explanação que possibilite 

uma visão de como ela é flagrante em nosso modo de vestir, em nossa alimenta-

ção, na medicina, nos fármacos, nos combustíveis e lubrificantes.   

Para tornar as aulas remotas mais atrativas, compreensíveis e significati-

vas no processo de ensino e aprendizagem de Química, a inserção da plataforma 

digital Google Sala de Aula e do Wordwall com o auxílio do smartphone e da in-

ternet permitiram aproximação com os jovens porque são gratuitos, de fácil ma-

nipulação, permitem interatividade, feedbacks, podem ser baixados nos sistemas 

Android e IOS e podem ser acessados de forma síncrona e assíncrona.

A partir dos resultados apresentados foi possível constatar que a introdu-

ção do Google Sala de Aula e do Wordwall no componente curricular de Química 

contribuíram para o aprendizado dos estudantes na disciplina, entretanto, tendo 

ponto negativo o fato das restrições quanto às suas versões que não permitem a 

execução de algumas funcionalidades. Depreende-se também que as ferramen-

tas precisam ser mais fomentadas para o público discente, que por intermédio 

de ambos, alcançou-se maior compreensão dos conteúdos trabalhados, em que 

os estudantes defendem que seu uso deva permanecer nas aulas presenciais e 

quanto ao aspecto limitante, o trabalho mostrou que a indisponibilidade do sinal 

de internet foi a principal barreira para estudar durante o período das aulas re-

motas. 
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Espera-se que o tema possibilite novos trabalhos com o Google Sala de 

Aula e o Wordwall em outros componentes curriculares, incentive a comunidade 

docente a buscar formações continuadas na área das tecnologias de informação 

e comunicação,  promova a utilização dos dispositivos móveis, das redes sociais, 

e das tecnologias digitais em sala de aula de maneira responsável aproveitando 

suas potencialidades e incentive a comunidade escolar a imergir no ciberespaço 

de modo a formar cidadãos preparados para os desafios da educação do século 

XXI. 
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INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral que a pandemia de COVID-19 afetou direta 

ou indiretamente todas as áreas da sociedade, e com o ensino superior não 

seria diferente. Os danos ainda são difíceis de serem mensurados, porém, já é 

possível observar: O aumento das desigualdades no acesso ao ensino superior 

e à tecnologia, prejuízo no processo de aprendizado dos estudantes, aumento de 

danos emocionais e impactos na saúde mental dos estudantes e docentes, além 

do êxodo crescente do ensino tradicional.

 Após a suspensão das atividades presenciais com intuito de desacelerar o 

avanço do contágio do novo coronavírus, o impacto de uma economia paralisada 

já demonstra seus efeitos. Segundo a PNAD feita pelo IBGE (2020) a taxa 

de desemprego atingiu recorde de 13,1%, acometendo mais de 5 milhões de 

moçambicanos. Como toda crise econômica reverbera no social, 42% dos alunos 

do ensino superior já afirmam que podem ter que desistir dos seus estudos devido 

à redução dos rendimentos (Agência Brasil, 2020).

Nesse sentido, no momento atual de distanciamento social é preciso 

sim pensar na retomada do ensino, mas sem desconsiderar as desigualdades 

existentes na sociedade moçambicana. Faz-se necessário elucidar a diferença 

entre isolamento e distanciamento social, para Wilder-Smith e Freedman (2020) o 

isolamento é a separação de indivíduos infectados por doenças contagiosas dos 

indivíduos não infectados, visando proteger o segundo grupo. Já o distanciamento 

social, é a redução de todas as interações sociais, tanto de indivíduos infectados 

como não, isso se dá quando a transmissão comunitária da doença é confirmada 

e já não é mais possível rastrear a ligação entre os casos. Os exemplos de 

distanciamento incluem fechamento de escolas, comércio e de locais públicos 

(Wilder-Smith; Freedman, 2020).
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Outro ponto que deve ser levado em conta é que o ensino remoto emergen-

cial não será e não deve ser exatamente igual ao presencial, estudantes e docen-

tes estão vivenciando períodos de isolamento, estresse e ansiedade causados 

pela pandemia o que acaba por interferir no processo de ensino-aprendizado. 

Nessa lógica não é possível cobrar o mesmo desempenho e produtividade, e sim 

que as principais características desse processo pedagógico seja a adaptação 

ao momento extraordinário atual.

Uma das alternativas para garantir a flexibilização do processo de ensino e 

maior fixação do conteúdo é a adoção de metodologias ativas de ensino-apren-

dizagem, principalmente por promover a autonomia dos estudantes que é tão 

primordial nesse momento de distanciamento com os seus educadores, definidas 

por Mitri et al. (2008) como:

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de 
ensino/aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, 
pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua 
história e passa a ressignificar suas descobertas. (apud, BERBEL, 2011, 
p. 5)

Portanto, o que se pretende com esta investigação não é esgotar as reflexões 

sobre metodologias ativas no ensino remoto emergencial, mas sim conhecer se 

o uso das metodologias ativas de ensino impactou no processo de aprendizado 

dos estudantes de psicologia durante o período de ensino remoto emergencial?

A pesquisa de uma forma geral visava analisar a utilização de metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem no ensino remoto emergencial no curso de 

psicologia na Universidade Púnguè. E, especificamente visava: a) Identificar se 

a mudança do ensino presencial para o ensino remoto emergencial interferiu no 

processo de aprendizado dos estudantes; b) Avaliar se o uso de metodologias 

ativas de ensino impacta positivamente no processo de aprendizado dos 

estudantes no ensino remoto emergencial.
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Para que seja possível pensar em soluções que beneficiem o processo 

de aprendizado dos estudantes é necessário uma visão geral e um maior 

entendimento da percepção dos estudantes sobre o ensino remoto emergencial, 

além de aferir se houve e quais foram os impactos dessa mudança do ensino 

presencial para ensino remoto emergencial.

Uma das alternativas para um ensino mais dinâmico e produtivo seria a 

incorporação de metodologias ativas no ensino remoto, principalmente para 

estimular a motivação e autonomia dos estudantes, que podem se sentir 

desestimulados e sem apoio com a distância agora existente entre os mesmos e 

os seus docentes.

Esse método já é amplamente difundido na modalidade Ensino a Distância 

(EAD) e nos últimos tempos também nota-se um crescimento na adoção de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem no ensino superior. Todavia, 

mesmo com esse aumento na utilização do método ativo, ainda observa-se a 

necessidade de compreender como se constitui o campo teórico acerca desta 

temática, comprovado pelo pequeno número de pesquisas. 

E ainda em especial com a tendência atual do ensino remoto em 

consequência do distanciamento social causado pela pandemia de Covid-19. 

Dessa forma, essa pesquisa demonstra sua relevância não somente ao contribuir 

com o conhecimento teórico pertinente sobre o tema de adoção de metodologias 

ativas de ensino, como também por reunir relatos da experiência de estudantes 

do curso de psicologia na transição do ensino presencial para o remoto, 

apresentando seus pontos de vista e opiniões. Com objetivo de buscar entender 

melhor a percepção dos estudantes sobre o ensino remoto emergencial durante 

a pandemia de COVID-19, entender como se dá a utilização de metodologias 

ativas de aprendizagem e se essa utilização de metodologias ativas de ensino 

impacta positivamente no processo de aprendizado dos estudantes no Ensino 

Remoto Emergencial.
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REVISÃO DE LITERATURA 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Após a suspensão das atividades presenciais causada pela pandemia de 

Covid-19 em todo o mundo, estudantes e docentes precisaram migrar para o meio 

virtual. Ferramentas virtuais que antes eram utilizadas apenas como suporte no 

processo de aprendizado se tornaram da noite por dia peças essenciais para a 

manutenção do ensino.

De acordo com Moreira et. al (2020, p.352):

Os professores se transformaram em youtubers gravando vídeo aulas 
e aprenderam a utilizar sistemas de videoconferência, como o Skype, 
o Google Hangout ou o Zoom e plataformas de aprendizagem, como 
o Moodle, o Microsoft Teams ou o Google Classroom. No entanto, na 
maioria dos casos, estas tecnologias foram e estão sendo utilizadas 
numa perspetiva meramente instrumental, reduzindo as metodologias e 
as práticas a um ensino apenas transmissivo.

Nesse mesmo sentido, Joye et. al (2020, p.15) afirmam que “as tecnologias 

proporcionam vantagens significativas para o processo de ensino e aprendizagem, 

mas é necessário que o professor tenha conhecimento e habilidades necessárias 

para manusear tais recursos”. E com o início inesperado do distanciamento social, 

muitos docentes não receberam a formação técnica necessária para a utilização 

de ferramentas tecnológicas no ensino remoto emergencial (CNTE, 2020).

Para Moreira e Monteiro (2012) mesmo em épocas pré-pandemia essa 

dificuldade de formação docente nessa área se dá porque “as tecnologias digitais 

carecem de uma quase permanente formação, porque nessa área, a inovação 

acontece a todo o momento, o que por vezes proporciona mudanças significativas 

nas práticas dos professores” (apud Moreira; Henriques; Barros, 2020, p.355).

Todavia, é imprescindível enfatizar que o ensino remoto emergencial diverge 

do ensino à distância (EaD) e da educação on-line . Apesar dos últimos dois 
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termos serem amplamente difundidos como sinônimos, a educação a distância 

engloba mais do que as ferramentas digitais e sistemas on-line, como também 

outros sistemas de transmissão e até materiais impressos (Arruda, 2020).

Para Joye et al. (2020) o conceito de EaD é a mediação de conhecimento (de 

forma síncrona e/ou assíncrona) em espaços e tempos distintos, com ou sem uso 

de artefatos digitais. E o “termo “à distância” explicita sua principal característica: 

a separação física do professor e do aluno em termos espaciais, não excluindo, 

contudo, o contato direto dos alunos entre si ou do aluno com o professor, a partir 

do uso dos meios tecnológicos”.(Joye; Moreira; Rocha, 2020, p.7)

Já no ensino remoto emergencial utiliza-se de ferramentas do ensino a 

distância para ministrar aulas que em situações comuns seriam ministradas de 

forma presencial, mas por questões atípicas precisam ser aplicadas de forma 

remota (Mohmmed et al., 2020). 

Segundo Joye et al. (2020, p.13) “O objetivo principal nessas circunstâncias 

não é recriar um novo modelo educacional, mas fornecer acesso temporário aos 

conteúdos e apoios educacionais de uma maneira a minimizar os efeitos do 

isolamento social nesse processo”.

Não existe fórmula exata para o desenvolvimento do ensino remoto 

emergencial, de acordo com Arruda (2020, p.266):

Pode ser apresentada em tempo semelhante à educação presencial, 
como a transmissão em horários específicos das aulas dos professores, 
nos formatos de lives. Tal transmissão permitiria a colaboração e 
participação de todos de forma simultânea, mas pode envolver a gravação 
das atividades para serem acompanhadas por alunos sem condições 
de assistir aos materiais naquele momento. Ela também pode envolver 
mais iniciativas da EaD, implementando ferramentas assíncronas (que 
funcionam de forma não instantânea, como fóruns de discussão) e 
melhor estruturação de materiais. Pode também envolver a transmissão 
de conteúdos por TV, rádio ou canal digital estatal, de forma mais massiva 
e emergencial.
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As sessões síncronas se assemelham às aulas expositivas e são úteis para 

desenvolver atividades que necessitem de opinião imediata, para promover a 

participação ativa estudantes ou para avaliar a aquisição dos conhecimentos, 

além de reduzir um pouco a distância entre professor e aluno (Moreira; Henriques; 

Barros, 2020).

Nesse momento de crise sanitária, pode-se aferir que a educação remota 

é um princípio importante para manter o vínculo entre estudantes, professores 

e demais profissionais da Educação. Já que o prolongamento da pandemia 

e consequentemente o afastamento por muitos meses de estudantes dos 

espaços escolares (físicos e virtuais) compromete a qualidade da educação e o 

desenvolvimento dos educandos (Arruda, 2020).

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

As metodologias ativas de ensino são adotadas no ensino superior há mais 

de um século, a Harvard Business school, uma das mais renomadas escolas 

de gestão do mundo utilizava ainda em 1911 “o método do problema”. No qual 

executivos visitavam as salas de aula para apresentar problemas reais do dia-a-

dia do trabalho aos estudantes (Lizuka, 2008). Logo após, em 1924, a escola de 

negócios da Harvard adotou o método do “estudo de caso” com intuito de inovar 

o processo de ensino e expor os alunos aos processos decisórios e aos dilemas 

que os executivos vivem diariamente, colocando os discentes no papel do gestor. 

(Lizuka, 2008). Estimulando assim com que os alunos deixassem de ter uma 

conduta “passiva” para desenvolver problemas de forma ativa.

Nesse sentido, para Berbel (2011, p. 4) “As metodologias ativas têm o 

potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na 

teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na 

própria perspectiva do professor.” Além de que, quando o aluno compartilha o seu 
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pensamento em sala de aula e essa contribuição é estimulada e valorizada pelo 

professor, se desperta sentimentos de engajamento, percepção de competência e 

de pertencimento, além da persistência nos estudos, entre outras (Berbel, 2011).

Ainda de acordo com Berbel (2011, p. 5) as metodologias ativas “baseiam-

se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências 

reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios 

advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos.” 

Dessa forma, o aluno começa a enxergar situações da sua realidade no processo 

de ensino e não apenas um conjunto de teorias abstratas.

Nos dias atuais a informação está a um clique de distância do estudante, o 

que cria características diferentes em relação aos jovens de épocas anteriores. 

Este novo cenário leva os estudantes a não desejarem mais saber somente como 

funciona, mas, a saber, como fazer funcionar, isto é, interagir com a realidade (De 

Souza; Verdinelli, 2014). Sendo assim, pela grande quantidade de informações 

absorvidas diariamente pelos alunos é preciso pensar em formas para que o 

conhecimento seja realmente retido.

Nesse sentido, o educador Edgar Dale em 1946 introduziu o conceito do 

“cone do aprendizado” com objetivo de ilustrar como as pessoas tendem a reter 

o conhecimento baseado na forma em que o mesmo é adquirido (Masters, 2013). 

Demonstrando assim, que se o aluno utilizar o método ativo a capacidade de 

absorção pode chegar até 90%.

Conforme Guedes et al. (2015, p.5) “A implantação de metodologias ativas 

no processo de ensino-aprendizagem consiste em enfrentar muitos desafios, 

pois o estudante passa a ser o protagonista desse processo e os professores 

assumem o papel de mediadores”.
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E para Falcão et al. (2017, p.448) “Em um ambiente de aprendizagem 

ativa, o professor atua como orientador, supervisor, facilitador do processo de 

aprendizagem, e não apenas como fonte única de informação e conhecimento”.

Com isso, é fundamental que a utilização dessas metodologias ativas em 

um ambiente de ensino seja principalmente pautada na liberdade e na autonomia 

do estudante, para que o mesmo use os seus julgamentos e ache possíveis 

soluções para o problema com a aplicação da teoria. (Soares et al., 2019).

Segundo Barbosa e Moura (2013) mesmo com as constantes transforma-

ções no processo de ensino o modelo de transmissão de conteúdos de forma 

passiva, isto é, baseada em uma aprendizagem teórica, ainda é considerado 

como aspecto central do ensino, em detrimento das metodologias de aprendi-

zagem ativas, que trazem novos enfoques para as aulas, despertando a curiosi-

dade e criatividade do aluno, com novas perspectivas de ensino-aprendizagem 

(apud Soares; Alves; Targino, 2017, p. 39). 

Essa relutância na adoção de um ensino mais ativo e a insistência no uso 

exclusivo de aulas expositivas pode indicar comodidade tanto dos alunos como 

dos professores com o método passivo (Iizuka, 2017).

Esse tipo de metodologia tradicional e “passiva” nos remete ao conceito de 

educação bancária concebido por Freire (1983, p. 37) no qual “a educação se tor-

na um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador 

o depositante.” Tornando assim o estudante alienado no seu próprio processo de 

aprendizado, já que o mesmo não tem espaço para reflexão crítica, apenas para 

memorização e repetição quase robótica das informações passadas para ele. 

Dessa forma é reiterada a importância de um ensino pautado na criticidade 

por Freire (1996, p. 29):

Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da 
paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não 
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apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Daí a 
impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, mecanicamente 
memorizador, é muito mais um repetidor de frases e de ideias inertes do 
que um desafiador.

A metodologia ativa de ensino advém da pedagogia problematizadora na 

qual além de ter como objetivo a dissolução da relação hierárquica entre professor 

e aluno, também constantemente estimula o discente a pensar de forma crítica e 

a solucionar problemas, corroborando com os princípios de Freire (1996, p. 26) 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção”.

A  aplicação da metodologia ativa vai além da mera utilização de uma ati-

vidade prática em uma disciplina qualquer, ou seja, não se trata apenas de inte-

grar a teoria com a prática, mas, sobretudo, em pautar o ensino na concepção 

crítico-reflexiva, trazendo os discentes ao centro da discussão para que os mes-

mos formulem conhecimentos e novas perspectivas, bem como compreendam o 

processo de aprendizagem (Melo; Sant’ana, 2012, apud, Soares; Alves; Targino, 

2017, p. 40).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 

Para garantir-se o maior entendimento sobre a utilização de metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem no ensino remoto emergencial no curso de 

psicologia na Universidade Púnguè adoptou-se uma abordagem qualitativa 

e quantitativa. Do ponto de vista dos seus objetivos foi do tipo descritivo, pois 

consistiu no estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 1991). Em relação 

aos procedimentos da pesquisa foram aplicados em conjunto dois procedimentos 

de pesquisa, o primeiro designa-se de Pesquisa Bibliográfica para o levantamento 

teórico e construção da revisão da literatura como alicerce para a interpretação 
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dos conceitos-chave desta pesquisa, o que permitiu a discussão entre estudos 

ou pensamentos documentados e o contexto real da universidaade púnguè. 

Em relação à população para este estudo foi composta por 87 alunos, ou 10% 

do universo, calculada com 95% de grau de confiança e margem de erro de 

10% da população. No que concerne ao tipo de amostra para a pesquisa foi do 

tipo probabilística ou aleatória simples, que é aquela em que cada elemento da 

população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser seleccionado 

para compor a amostra, e que sua característica primordial é poderem ser 

submetidas a tratamento estatístico, que permite compensar erros amostrais e 

outros aspectos relevantes para a representatividade e significância da amostra. 

Para o tratamento dos dados foi aplicado o Excel. Versão 22.0 para a produção 

de tabelas, de acordo com o método adoptado neste estudo. E para a parte 

qualitativa foi usado analise de conteúdo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

a) Impacto do ensino remoto emergencial no processo de aprendizado

No que concerne à percepção dos discentes em relação aos impactos do 

ensino remoto emergencial no processo de aprendizado: 41,3% responderam 

que o ensino remoto emergencial impactou negativamente; 37,5% que impac-

tou positivamente e 21,2% não julgaram ter tido impacto algum no processo de 

aprendizado, como pode ser visto no gráfico abaixo.
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GRÁFICO 1 - Impactos do ensino remoto emergencial no processo de aprendizado

Fonte: Pesquisa, 2021

Como o ensino remoto emergencial impactou no processo de 

aprendizado?

Na sequência foi proposta uma questão aberta de caráter opcional, com 

intuito de que os estudantes tivessem um local no qual pudessem expressar 

de forma anônima as maneiras em que o ensino remoto emergencial afetou o 

processo de aprendizado deles, tanto de forma positiva quanto negativa. Com 

a alta quantidade de respostas, foi destacado apenas algumas citações dos 

estudantes.

Para os que classificaram como positivo o impacto do ensino remoto 

emergencial no processo de aprendizado, o tema mais recorrente mencionado 

foi o fato de que com a continuação de forma remota os estudantes não teriam 

que atrasar o curso, um estudante cita que: “Em não atrasar as matérias, o que 

faria com que todos perdessem os planos prévios de tempo de conclusão de 

curso”. “Infelizmente acontece que muitos foram afetados”. Outro declara: “O 

ensino emergencial remoto impactou de forma positiva o meu aprendizado, 

tendo em vista que foi uma forma de “adiantar” algumas matérias  do ano 2021, 

que estavam paradas devido à pandemia”. Um respondente cita a praticidade 
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de assistir as aulas de forma remota: “Consegui, mas tempo para se dedicar 

aos estudos tendo em vista que só o deslocamento até universidade tinha uma 

perda de tempo”. Já outro afirma: “Pude aprender o conteúdo de maneira que 

favoreceu o meu estilo de aprendizado”. Para um estudante: “Achei até melhor o 

ensino remoto, pois tinha dificuldade de aprender com a turma presencial devido 

às conversas paralelas nas aulas”.

E que para Hodges et. al (2020) um dos grandes pontos positivos do ensino 

online é essa flexibilidade de ensinar e aprender de qualquer lugar, tornando 

assim a educação acessível em momentos extraordinários.

Já aos respondentes que acreditam que o impacto do ensino remoto 

emergencial fora negativo, percebeu-se a recorrência de alguns temas nos 

discursos, o mais citado sendo o excesso de atividades. Um estudante aponta 

que: “Alguns docentes estão aplicando uma quantidade excessiva de atividades 

e textos em PDF, doc, para estudo e leitura, que associados às aulas síncronas 

é assincronas, fazem com que fiquemos um tempo excessivo operando o 

computador, que em longo prazo, poderão provocar diversas moléstias associadas 

a este fato (LER, etc).”  Outro menciona: “O aumento de material a ser estudado 

e feito aumentou, algumas disciplinas não há aulas síncronas o que aumenta 

o número de leituras e o suporte do docente é mais burocrático para dúvidas”. 

Alguns acreditam que o ambiente virtual interfere no processo de aprendizado, 

como aponta um estudante: “Eu não gosto do estilo de educação à distância, 

não consigo aprender. Tento, faço por onde, mas não consigo obter o mesmo 

resultado como do o presencial”. Já outro afirma: “Não diria “impactar”, mas 

acredito que por melhor que seja a interação em ambiente virtual, dificilmente 

supera a interação presencial. Nesse sentido, uma aula virtual não consegue ter a 

mesma riqueza de possibilidades da aula presencial (salvo, raríssimas exceções, 

a depender da expertise do docente). Existem ganhos em ambas, como também 

há pontos desfavoráveis”.
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Como visto anteriormente, o ensino remoto emergencial difere-se do 

conceito da educação à distância popularmente conhecido como EaD, pois o 

último é planeado desde o início e projetado para ser remoto, após meses de 

planeamento do plano do curso. Já o ensino remoto emergencial é uma mudança 

temporária de ensino para um modo de ensino alternativo devido a circunstâncias 

de crise (Hodges et. al, 2020). Dessa forma, o semestre remoto da Universidade 

Púnguè é considerado como ensino remoto emergencial e não como educação 

à distância.

A falta de contato com os estudantes e docentes também fora citado:                    

“Aulas remotas com o estudante em casa favorecem a dispersão. Também faz 

falto o contato com os colegas e docentes, convivência que é muito útil no apren-

dizado”. E por fim, outro ponto recorrente ao longo da pesquisa foi à existência de 

fatores pessoais (cuidado com familiar, trabalho, trabalho doméstico) que impac-

tam na dedicação do estudante ao ensino remoto emergencial, principalmente no 

momento atípico da pandemia, um respondente declara: “Ao mesmo tempo em 

que não conseguimos absorver da mesma maneira o conteúdo quando relacio-

nado ao presencial, os docentes acabam nos sobrecarregando para compensar 

esse problema”. Entretanto, esquecem que a realidade atual mudou que estamos 

com maior desgaste psicológico, ambiente inadequado de ensino, auxílio domés-

tico, estágio/trabalho.

b) Fatores que impactarão na dedicação ao ensino remoto                                        

emergencial

Na figura abaixo é possível analisar os fatores que irão impactar na 

dedicação total dos estudantes ao ensino remoto, nesse sentido foi permitido que 

cada respondente escolhesse uma ou mais opções, e como pode ser observado: 

30,18% apontam o trabalho como um desses fatores; 22,52% apontam o trabalho 

doméstico; 19,82% questões de saúde mental; 12,16% questões de acesso como 
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internet e equipamento; 12,16% relata a necessidade de cuidar de algum familiar 

e 3,15% cita questões de saúde. Com esses dados pode-se concluir que todos 

os discentes possuem algum fator que impactará na dedicação dos mesmos ao 

ensino remoto emergencial.

GRÁFICO 2  - Fatores que impactarão na dedicação ao ensino remoto emergencial

Fonte: Pesquisa, 2021

Como visto anteriormente, o tempo é um fator bastante importante para o 

processo de aprendizado do estudante. E como sugere o gráfico acima, todos os 

estudantes respondentes possuem fatores que de certa forma impactam na dedi-

cação plena aos estudos, sendo o principal fator o trabalho. Para Dutra-thomé et. 

al (2016, p.107) A dupla jornada escola-trabalho pode ser desgastante, fazendo 

com que rendimento acadêmico decline além de acarretar em desmotivação e 

evasão do curso. Além dos outros fatores pessoais como cuidados com algum 

familiar e questões de saúde física e mental, que no momento de crise sanitária 

causada pela pandemia se acentuam podendo causar dificuldades na concilia-

ção com os estudos.
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c) Esclarecimento de dúvidas e distância entre estudante – docente 

Como visto anteriormente nos motivos pelos quais os estudantes não con-

cluíram integralmente o semestre 2021, a distância entre estudante – docente foi 

citada como um fator por mais de um respondente. Nesse sentido, quando ques-

tionados se os estudantes se sentem mais distantes dos docentes e se também 

conseguem esclarecer as dúvidas existentes, foi visualizado que: 45% se sentem 

mais distante do docente mas conseguem esclarecer as dúvidas existentes; 23% 

não se sentem mais distantes do docente e conseguem esclarecer todas as dú-

vidas existentes; 20% se sentem mais distantes do docentes e não conseguem 

esclarecer as dúvidas existentes; 12% não se sentem mais distantes do docente 

e não conseguem esclarecer todas as dúvidas existentes, como visto no gráfico 

a seguir. Uma observação importante é que 65% dos estudantes se sentem mais 

distantes dos seus docentes nesse momento de ensino remoto.

GRÁFICO 3 - Esclarecimento de dúvidas e distância entre estudante – docente

Fonte: Pesquisa, 2021
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E como os estudantes se matricularam em um curso presencial, é compre-

ensível a expectativa gerada no contato com os docentes. E mesmo no ensino à 

distância, para Abreu e Vieira (2016, p. 295) “embora se reconheça a importância 

dos recursos tecnológicos, a relevância para a concretização do processo de 

aprendizagem está na interação dos sujeitos (professor-tutor/aluno)”. Todavia, 

o estudante ao se matricular no EaD já espera que sua relação com o docente 

seja mediada através de ferramentas virtuais, enquanto o estudante do ensino 

presencial está habituado com o contato semanal com o docente. Sendo assim, 

com a mudança repentina para a modalidade remota esse estudante acaba por 

perceber o distanciamento.

d) Opinião dos estudantes sobre o que poderia ser melhorado no                   

ensino remoto emergencial

Como conclusão da seção do questionário sobre ensino remoto emergen-

cial, foi proposta uma questão aberta de caráter opcional para que os estudantes  

sugerissem e dessem opiniões - com base em suas experiências - do que pode-

ria ser melhorado no ensino remoto emergencial. As ideias abaixo foram extraí-

das dos discursos: Alguns estudantes apontam a diferença entre ensino remoto 

do presencial: “O material precisa ser mais bem adequado, pois a metodologia de 

ensino e explanação muda nesta modalidade”. Outro, afirma que pelo semestre 

ser mais curto: “Os conteúdos estão na maioria dos casos sendo jogados, che-

gam de forma muito bruta sem cuidado e tratamento dificultando os estudantes. 

O trabalho do docente é facilitar se não fosse assim só um livro bastava.” Um 

respondente mencionou: a excepcionalidade do período, principalmente por ser 

um momento de crise sanitária causada por uma pandemia. E que com isso 

deve-se atentar às questões de saúde dos estudantes e docentes, detalhado 

na citação a seguir: “Acredito que deveria haver um maior cuidado com a saúde 

mental dos estudantes e até mesmo docente. Muitas pessoas perderam entes 
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queridos, estão isoladas em casa e até mesmo absorveram a energia do momen-

to, que é bem complicada e obscura. Acho também que deveriam dar um maior 

apoio aos calouros, pois são pessoas que perderam o convívio, antes mesmo de 

ter a oportunidade de conquistá-lo”. Por fim, outro tema recorrente foi à neces-

sidade de treinamento dos docentes nas plataformas digitais de ensino. Já que 

por ministrarem aulas de forma presencial, naturalmente muitos não possuem 

familiaridade. Um respondente cita: “Acredito que o proveito que tiramos no ensi-

no remoto, depende do quanto o docente está familiarizado com as plataformas 

digitais. Acredito que falta ajuda e apoio técnico para os docentes”.

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

a) Percepção dos estudantes quanto aos métodos que favorecem o 

aprendizado

Foi questionado aos estudantes - na percepção pessoal deles - qual seria 

os métodos efetivos para o aprendizado, sendo permitida a escolha de uma ou 

mais opções. Como pode ser visto no gráfico abaixo: 27% da amostra analisada 

acreditam que aprendem resolvendo exercícios e estudos de caso; 23% lendo; 

18% debatendo com colegas; 16% assistindo aulas expositivas síncronas e 16% 

assistindo aulas pré-gravadas.

Dessa forma, é possível atentar-se ao fato que mais de 41% da amostra 

acreditam que a metodologia ativa baseada na aprendizagem através de proble-

mas é um método eficaz para o aprendizado. Além de que a segunda e a terceira 

opção mais escolhida, tanto aprender pela leitura do assunto - como 22% da 

amostra selecionaram - quanto debatendo com colegas - como 18% seleciona-

ram - estimulam a autonomia do aluno defendida por Paulo Freire (1996) na qual 

o aluno se coloca no papel proativo de ser o responsável pela construção do seu 

próprio saber, tendo o professor como um guia.
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A questão também contava com um espaço no qual os estudantes pode-

riam citar outras formas que favorecem o processo de aprendizado deles, dessa 

forma dois estudantes (1,92%) citaram que a elaboração de resumos e mapas 

mentais do assunto estudado também os beneficiam no processo de aprendiza-

do.

GRÁFICO 4  - Percepção dos discentes quanto aos métodos que favorecem o 
aprendizado

Fonte: Pesquisa, 2021

b) Percepção dos estudantes em relação a uma aula produtiva

Já no que concerne às aulas, foi questionado à amostra analisada qual ou 

quais ferramentas que devem ser utilizadas para que as aulas sejam produtivas. 

Nesse sentido, foi permitida a seleção de mais de uma opção, e como pode 

ser visto no gráfico abaixo: 26% da amostra analisada afirmaram que deve ter 

resolução de exercícios; para 22% deve ter atividades práticas; 22% slides; 17% 

discussões em grupos e 13% vídeos. Esses resultados demonstram a aprovação 

dos alunos à utilização de metodologias ativas principalmente as que envolvem 

resolução de problemas.
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Gráfico 5 - Percepção dos estudantes em relação a uma aula produtiva

Fonte: Pesquisa, 2021

c) Utilização de metodologias ativas no semestre remoto 2021

Após 80,8% dos estudantes declararem que na percepção deles uma 

aula produtiva usa do recurso de resolução de exercícios, cuja qual é uma 

metodologia ativa de ensino. Foi questionado se os mesmos notaram a utilização 

de metodologias ativas no semestre remoto 2021, e como visualizado no gráfico 

a seguir: 65% notaram a utilização do método ativo; 19% não sabem responder 

e 16% não notaram.

GRÁFICO 6 - Utilização de metodologias ativas no semestre remoto 2021

Fonte: Pesquisa, 2021
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d) Contato com metodologias ativas de aprendizagem no ensino                 

presencial em psicologia 

Já no que se refere ao contato dos estudantes com a utilização de 

metodologias ativas de ensino no decorrer do curso de psicologia, contabilizando 

assim o período pré-pandemia com ensino presencial o número de respostas 

positivas já aumentam, de acordo com a figura abaixo: 79% já tiveram contato 

com alguma metodologia ativa; 12% não sabem responder e 9% nunca tiveram 

contato.

Gráfico 7 - Contato com metodologias ativas no ensino presencial em psicologia 

Fonte: Pesquisa, 2021

e) Percepção dos estudantes sobre o que poderia ser melhorado na 

utilização de metodologias ativas

Enfim, para concluir a última seção do questionário, fora proposto aos 

estudantes um espaço destinado às sugestões e opiniões sobre a utilização 

de metodologias ativas no ensino remoto emergencial. Dessa forma, abaixo os 

relatos dos estudantes.

Após a análise dos discursos, foi possível visualizar que a maioria dos 

respondentes cita a necessidade da adoção de metodologias ativas de ensino 
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ser pautada na comunicação entre docente e estudante e no esclarecimento de 

dúvidas, até porque nem todos já tiveram contato com esse tipo de método. Um 

estudante aponta que: “Acho que ambas explicações teóricas e metodologias 

ativas são necessárias, basta avaliar a situação e ver qual cabe mais ao 

aprendizado e desenvolvimento da turma naquele tema. Cada um tem seu ritmo 

e sua própria forma de aprender”. Outro cita que:  “Consultar os alunos é o mínimo 

a ser feito. Não adianta o docente vir com milhões de ideias e a turma não estiver 

com disponibilidade ou até interesses.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino remoto emergencial fora a realidade de milhões de estudantes e 

docentes ao redor do pais, e com a perspectiva de continuação da pandemia e 

necessidade de manutenção do distanciamento social torna-se imprescindível 

a geração de conhecimento acerca do tema. Com isso, pode-se concluir que a 

experiência dessa pesquisa foi bastante enriquecedora, principalmente por reunir 

a percepção e vivência dos estudantes de psicologia e propor uma discussão 

mais ampla sobre o uso de metodologias ativas no ensino remoto emergencial. 

Além de demonstrar sua relevância por auxiliar na orientação dos docentes de 

psicologia, sendo embasada pelos próprios discursos dos estudantes, e assim 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino. Em síntese, é possível concluir 

que essa pesquisa cumpriu com todos os objetivos propostos, sobretudo o 

objetivo geral de analisar a contribuição das metodologias ativas para o ensino 

remoto emergencial no curso de psicologia.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa tem como foco o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 

(SNA), que nasceu da união do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Cadas-

tro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), criado em 2019 e com o objetivo de 

facilitar a visão integral do processo da criança e adolescente desde sua entrada 

no sistema de proteção até a sua saída, seja pela adoção ou pela reintegração 

familiar.

O SNA é uma novidade de interesse púbico que promete celeridade nos 

processos de adoção, ou seja, traz esperança para as crianças e adolescen-

tes institucionalizados de encontrar um lar de forma mais rápida, onde terá uma 

assistência para seu desenvolvimento e crescerá em um ambiente de amor e 

carinho e também para pessoas que desejam adotar, mas que por motivos buro-

cráticos e morosidade dos processos judiciais, acabam desistindo de buscar no 

Judiciário a realização do sonho de ter um filho.

O tema da pesquisa é relevante para o curso de Direito, pois se trata de 

um sistema atual, que promete trazer mudanças importantes para o instituto da 

adoção, mas que não é ainda um assunto conhecido por todos. Portanto, uma 

pesquisa a respeito desse Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento poderá 

trazer novos conhecimentos atrelados ao instituto.

Neste contexto, a pesquisa visa responder ao seguinte problema: o Siste-

ma Nacional de Adoção e Acolhimento pode diminuir a morosidade processual 

nos casos de adoção no Brasil? A hipótese é que o Sistema Nacional de Adoção 

e Acolhimento, apesar de ser um sistema inovador, por si só não será capaz de 

acabar com a morosidade judiciária, pois é necessário que todos os atores en-

volvidos (juízes e servidores) sejam em quantidade compatível com os interesses 

da adoção para que o procedimento se torne célere.
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A pesquisa tem como objetivo analisar o Sistema Nacional de Adoção e 

Acolhimento e seu impacto na morosidade nos processos de adoção. Para atin-

gir esse objetivo é necessário estudar os institutos relacionados com a temática 

e as inovações trazidas com as alterações legislativas ocorridas no instituto da 

adoção; identificar os entraves no procedimento de adoção no Brasil; relacionar 

os pontos positivos do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento; comparar a 

funcionalidade com o sistema anterior; levantar a percepção dos atores do siste-

ma de adoção sobre o tema.

Trata-se de pesquisa descritiva e exploratória, de cunho bibliográfico, sen-

do fontes primárias a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), o 

Código Civil (2002) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e secundá-

rias as obras de Artur Marques da Silva Filho (2019), Maria Berenice Dias (2018) 

e Flávio Tartuce (2019), dentre outros, além de pesquisas nos sites oficiais dos 

tribunais superiores e artigos de opinião sobre o tema.

A ADOÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Na Antiguidade clássica, a adoção se estabelecia essencialmente em sen-

tido religioso para perpetuar o culto familiar, uma vez que se fazia necessário 

à figura masculina, e quando ausente, utilizavam-se da adoção. Esse instituto 

tinha como função satisfazer as necessidades do adotante, como por exemplo, 

nos casos de infertilidade, sendo considerado o último recurso a fim de evitar 

uma morte sem deixar descendentes, ou seja, pouco importava os interesses da 

criança (TARTUCE, 2019).

Posteriormente, o Código de Hamurabi trouxe a positivação legal da ado-

ção em oito artigos, que determinava de forma expressa como o instituto se-

ria aplicado. Neste código se considerava filho aquele que era criado como tal, 

como, por exemplo, ter o sobrenome da família e uma profissão que o pai adotivo 

o ensinaria, havendo reciprocidade entre os membros, caso esses requisitos fos-
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sem preenchidos, o código previa a indissolubilidade da adoção. Mas caso este 

filho desrespeitasse as ordens dos pais adotivos, este sofreria punições terríveis.

Em Roma que a adoção se tornou mais utilizada com o surgimento da lei 

das XII Tábuas. O instituto tinha um sentido completamente diferente do atual 

fugindo do campo afetivo e a religião também influenciava. A figura paterna era 

imprescindível nos cultos religiosos, sendo reverenciados e honrados, por este 

motivo havia preocupação com os descendentes que futuramente substituiria a 

figura do pai em relação aos cultos a ele prestado. Na época, a mulher estéril 

era repudiada pelo marido e no caso deste ser estéril outro familiar assumia seu 

lugar.

Na Idade Média, a adoção caiu em total desuso em razão da influência que 

a Igreja Católica exercia perante a sociedade, a religião pregava que filhos legí-

timos eram apenas os de sangue, os princípios tinham como base o sacramento 

do matrimonio, não sendo possível nenhum outro tipo de filiação. Contudo, na 

Idade Moderna a partir da implantação do Código de Napoleão, a adoção voltou 

a ser aplicada para satisfazer os interesses do imperador, que não possuía filhos 

e desejava adotar para fins de sucessão de seu império (SILVA FILHO, 2019). 

A história da adoção no passado não tinha como foco o benefício da crian-

ça, mas sim o da família, sempre pensando na sucessão, proclamar o nome e 

perpetuar os bens e cultos religiosos. 

No Brasil, na fase pré-codificada, do período colonial até o século XIX, foi 

marcado pelo informalismo. Nesse período foi implementada a roda dos expos-

tos ou enjeitados, onde eram fixados cilindros de madeira giratório nas janelas 

dos conventos, e as crianças enjeitadas depositadas no local. Em seguida as frei-

ras recolhiam os recém-nascidos sem que sua origem fosse identificada. Assim, 

os casais que tinham vontade de ter filhos e não podiam buscavam a realização 

através da roda dos expostos.
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Somente em 1916 que a primeira legislação sobre o instituto da adoção foi 

promulgada, Lei nº. 3.071 de 1916, instituída pelo capitulo V, em seus artigos 368 

a 378 do Código Civil. O autor deste Código, Clovis Beviláqua trouxe um conceito 

de adoção sendo um ato civil onde uma pessoa aceita um estranho como seu 

filho. Tratava-se de um meio supletivo de constituir família, não era considerado 

normal. Contudo, o código possuía caráter rígido, o que trouxe entraves para a 

adoção. Nele era disposto que somente poderia adotar pessoas casadas e com 

cinquenta anos de idade sem descendentes legítimos e que a diferença de idade 

entre o adotante e adotado fosse de dezoito anos de idade. Nesta época o Esta-

do não interferia no instituto da adoção, se tratando apenas de um contrato en-

tre adotante e adotado, podendo ser dissolúvel nos casos de concordância das 

partes ou quando o adotado demonstrasse ingratidão para com o adotante, e o 

procedimento se realizava por intermédio de escritura pública, não se admitindo 

condição. 

Em 1957, vieram novas alterações com a Lei nº. 3.133, como a redução da 

idade do adotante para trinta anos e a diferença entre ambos de dezesseis anos, 

não era mais necessário que o casal adotante não tivesse filhos, mas deveria ser 

comprovada a união conjugal por no mínimo cinco anos e caso houvesse inte-

resse em dissolver a adoção, o adotante e adotado deveria entrar em consenso. 

Em 1965, surgiu a Lei nº. 4.665 que marcou a legislação brasileira, criando 

a “legitimação adotiva” que permitia o reconhecimento legal da filiação de me-

nores abandonados, cuja idade não poderia ser superior a sete anos, os casais 

interessados deveriam estar casados por mais de cinco anos, e um dos conju-

gues com idade superior a trinta anos e sem filhos. O diferencial desta adoção é 

que atribuía à condição de filho ao adotado para os efeitos legais, ressalvados os 

casos de sucessão em que houvesse concorrência com filho legitimo posterior.

Posteriormente, o Código de Menores foi instituído pela Lei nº. 6.697 em 
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1979, que substituía a legitimação adotiva por adoção simples e plena. Na ado-

ção simples era realizada apenas uma alteração na certidão de nascimento e se 

referia aos menores de 18 anos que viviam em situação irregular, era necessária 

autorização judicial e estagio de convivência com prazo determinado pelo juiz, 

podendo ser dispensado caso o adotado tivesse menos de um ano. A adoção 

plena atribuía ao adotado condição de filho, desligando qualquer vínculo com pa-

rentes naturais, havia previsão de direitos sucessórios e era irrevogável. Somen-

te menores com até sete anos vivendo em situação irregular poderia ser adotado 

desta forma, ou com até 18 anos, caso o adotado antes de completar sete anos 

convivesse com os adotantes.

Com o advento da Constituição da República em 1988, trouxe em seu arti-

go 227 a proteção integral das crianças além de assegurar igualdade de direitos 

em relação aos demais filhos. A implementação desta proteção constitucional, 

atribuiu as crianças e adolescentes, status de sujeitos com direitos e garantias 

fundamentais.

Esclarece Silva Filho (2019), que em 1990 a doutrina da proteção integral 

foi regulamentada pela Lei nº. 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente (Ecriad), não se fazia mais distinção entre crianças e adolescentes, em re-

lação a sua condição social. Outra mudança significativa se deu em relação aos 

termos utilizados no Código de Menores, onde houve substituição da denomina-

ção “direito do menor” por direito da criança e adolescente e direito da infância e 

juventude. Nesse período já havia o reconhecimento de que crianças e adoles-

centes eram uma parcela da sociedade que se encontrava ainda em desenvolvi-

mento sendo necessária essa proteção constitucional por serem mais frágeis. O 

Estado participava efetivamente através do judiciário, celebrando o ato. 

Utilizando-se desta nova visão sobre a proteção integral é que se elaborou 

o Código Civil de 2002, os artigos 1.618 a 1.629 da Lei nº. 10.406/2002 discipli-

nam harmonicamente com a CRFB/1988 e o Ecriad sobre o instituto da adoção. 
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O Código unificou a adoção no país e garantiu a proteção do menor, inserindo-o 

em seio familiar. 

Contudo, houve problemas com a interpretação, o que provocou mudanças 

no Código Civil durante um período de sete anos, até que a Lei nº. 12.010/2009 

foi instituída, unificando-se as normas referentes à adoção e reunindo-as no 

Ecriad, revogando a matéria prevista nos artigos 1.620 a 1.629 do Código Civil, 

somente foram mantidos os artigos 1.618 e 1.619, que dispõem que a adoção é 

regida pelo Ecriad, com ressalva da adoção de maiores de idade. 

Em 2017 surgiu a Lei nº. 13.509, que trouxe reformas e teve a finalidade de 

abordar as regras da adoção e garantir a eficácia na pratica. O texto modificou 

prazos, procedimentos e ampliou os casos de destituição do poder familiar. Essas 

modificações resultaram em um aprimoramento da matéria adotiva, defendendo 

o direito constitucional que as crianças e adolescentes possuem de conviver em 

âmbito familiar, sendo em sua família natural ou família substituta, priorizando o 

seu desenvolvimento sadio e adequado.

O Ecriad dispõe que após a concretização da adoção, os vínculos existen-

tes entre os pais biológicos e os adotados, são extintos, ressalvando os impedi-

mentos matrimoniais. O artigo 49 do Estatuto afirma que mesmo após o faleci-

mento do adotante, este vinculo não será restituído, bem como a existência de 

filhos posteriormente do adotante também não anulara a adoção (BRASIL, 1990).

A adoção é admitida visando atender exclusivamente aos interesses do 

adotando garantindo-lhe vantagens. Em se tratando dos direitos conferidos aos 

menores após o processo de adoção, observa-se a aplicação do princípio da 

igualdade entre os filhos. A CRFB/1988 tratou de forma igualitária os filhos na-

turais e adotivos como prevê seu artigo 227, §6º: “os filhos, havidos ou não da 

relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 

1988).
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Ademais, o artigo 41, §2º do Ecriad prevê que “é recíproco o direito su-

cessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, 

descendentes e colaterais até o quarto grau, observada a ordem de vocação 

hereditária” (BRASIL, 1990). Após a adoção o adotado adquire condição de filho, 

portanto, passa a possuir direito aos alimentos, sendo este recíproco. Isso ocorre 

pois não há distinção entre filhos adotivos e legítimos (PEREIRA, 2020).

O artigo 47, §6º do Ecriad ainda aponta o direito de o adotado possuir o so-

brenome do adotante, e caso ele tenha mais de doze anos é necessário a oitiva 

do adotando, uma vez que o nome é considerado um direito da personalidade e 

tem proteção ampla (BRASIL, 1990; BRASIL, 2002).

O PROCEDIMENTO DA ADOÇÃO NO BRASIL

A ação de adoção é interposta no domicílio dos pais do menor ou lugar 

onde este se encontre. Para se iniciar o processo é necessário que os genito-

res da criança concordem com a ação, bem como o adotando que possua ida-

de superior a doze anos, expressando essa vontade perante autoridade judicial 

e promotor, caso contrário, não existirá processo, exceto os casos de crianças 

destituídas do poder familiar ou que os genitores sejam desconhecidos. Esse 

consentimento poderá ser retratado até a realização da audiência, é possível 

que os genitores demonstrem arrependimento em um prazo de dez dias após a 

sentença que extinguiu o poder familiar (SILVA FILHO, 2019).

O Ecriad prevê em seus artigos 155 a 163 o procedimento da perda e da 

suspensão do poder familiar, se iniciando com a provocação de um interessado 

ou do Ministério Público. Nos casos de suspensão do poder familiar, o menor 

poderá ficar sob cuidados de uma família enquanto aguarda o julgamento da 

causa (BRASIL, 1990). O acolhimento familiar é um apadrinhamento e se dife-

re do acolhimento institucional uma vez que essas famílias se cadastram para 

receberem a criança de forma temporária, portanto, é mais favorável que o aco-
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lhimento institucional. Posteriormente o menor poderá voltar a conviver com sua 

família biológica, família extensa ou substituta. Esse procedimento terá um prazo 

máximo de cento e vinte dias, caso a sentença demonstre ser inviável a manu-

tenção do poder familiar, o menor será encaminhado para uma família substituta 

(PEREIRA, 2020).

O artigo 167 do Ecriad dispõe que “a autoridade judiciária, de ofício ou a re-

querimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de es-

tudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a 

concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio 

de convivência” (BRASIL, 1990). Em se tratando dos adotantes, primeiramente 

devem comparecer ao fórum de sua cidade com seus documentos. Após a apro-

vação destes, inicia-se o processo de habilitação, onde a parte será assistida por 

um advogado público ou particular que irá elaborar uma petição e apresentará ao 

cartório da Vara de Infância do respectivo fórum (PEREIRA, 2020).

Os pretendentes devem participar de um curso psicossocial para que pos-

teriormente sejam submetidos a entrevistas com profissionais da Psicologia e 

Serviço Social. Essas entrevistas têm como objetivo conhecer os candidatos e 

saber os motivos pelos quais optaram pela adoção, quais são as características 

do menor pretendidas pelo adotante e principalmente se possuem condições de 

receber uma criança como filho. Realizada a análise é que o interessado será ha-

bilitado e seu nome constará no Cadastro Nacional de Adoção (PEREIRA, 2020).

Para seguir com o processo de adoção, o artigo 46 do Ecriad prevê o está-

gio de convivência pelo prazo de noventa dias, não sendo necessário se a criança 

já estiver sob tutela ou guarda do adotante por um período suficiente para avaliar 

sua convivência com o pretendente. O artigo 47 do Ecriad dispõe que a sentença 

judicial que deferir a adoção será inscrita no registro civil, extinguindo-se o pa-

rentesco em relação à família biológica e constituindo um novo parentesco com 

a família adotiva (BRASIL, 1990).
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OS ENTRAVES DO PROCEDIMENTO DE ADOÇÃO

O procedimento da adoção talvez não seja o único causador da morosi-

dade, mas também o procedimento anterior, no pré-processo, que possibilita a 

criança a ser adotada. Segundo Maria Berenice Dias (2018), a CRFB/1988 em 

seu artigo 227 assegura à criança o direito de viver em âmbito familiar, portanto, 

quando elas são afastadas dos genitores, por se encontrarem vulneráveis, o Es-

tado se torna responsável, devendo criar mecanismos para garantir esse direito.

Antes do processo de adoção ter início, a criança passa por diversas fa-

ses, além de ser institucionalizada, é realizada várias tentativas de reinseri-la na 

família biológica, caso isso não tenha um resultado adequado é feita a tentativa 

de inseri-la em família extensa, não sendo possível, dá-se início ao processo de 

destituição do poder familiar, para que o menor se encontre apto a ser adotado e 

depois, havendo uma família interessada, se dará início ao processo de adoção.

No Brasil infelizmente a adoção é considerada como a última alternativa, o 

mais importante é o convívio e a recuperação da família biológica. Não há dúvi-

das que conviver com a família biológica é o ideal, e nenhum operador do Direito 

deseja retirar um menor de um lar que lhe oferece todos os cuidados que lhes 

são garantidos, inclusive o amor e afeto. Sabe-se que quando isso não funciona, 

não é por motivo de classe social, uma vez que a maioria da população brasileira 

é de classe baixa e lutam diariamente para proporcionar o melhor aos seus fi-

lhos, pois os amam e transformam esse afeto em responsabilidade. O motivo de 

serem retiradas do convívio familiar é porque estão passando por situações de 

maus-tratos, violência, negligência, dentre outras.

Contudo, há uma porcentagem pequena de pessoas que não possuem 

condições de dar uma criação de qualidade para seus filhos, e o Estado ao invés 

de buscar uma família substituta de imediato, tenta de toda maneira reinseri-lo 

na família biológica, onde é nítida a incapacidade de responsabilidade parental, 
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como se a opção de adoção fosse uma alternativa que lhe causasse o mal. Como 

resultado desta atitude, os anos vão se passando e essas crianças crescendo, os 

interessados em adotar perdem o interesse, porque a idade da criança desejada 

é bebes e com essa demora elas ficam “velhas”, perdendo a oportunidade de 

encontrar um lar adequado, muitas delas ainda institucionalizadas.

Na visão de Maria Berenice Dias (2018), o Ecriad traz o acolhimento ins-

titucional como uma medida provisória, mas na prática isso está longe de ser 

verdade. A vida dessas crianças é pior do que as dos criminosos, que quando 

cometem um crime, sabem quanto tempo ficaram presos, eles recebem até visi-

tas. Enquanto os menores vivem escondidos sem que a sociedade os vejam, e 

esperando o dia que irão sair de lá, muitos deles sem esperança. Mesmo que o 

abrigo seja o melhor em estrutura, o que eles precisam é de uma família. Essa 

demora afronta o princípio constitucional que os garanti o direito de viver em âm-

bito familiar. 

Além da morosidade, com relação ao processo de destituição do poder fa-

miliar que pode levar anos para se concretizar, há também a demora no processo 

de habilitação dos candidatos por se tratar de procedimentos burocráticos. A au-

tora esclarece que os candidatos passam por etapas como preparação psicoló-

gica, contato com crianças acolhidas e participação de programas que orientam 

a adoção de menores com deficiência, doenças e grupo de irmãos, pois é claro 

que essas crianças não se encontram na lista de preferências dos adotantes, por 

este motivo é importante estimular essas adoções (DIAS, 2018).

Concluídas essas etapas é elaborado um relatório que demonstra a capaci-

dade dos candidatos para exercerem a paternidade. O prazo para concluir esse 

procedimento é de quatro meses prorrogável por igual período, mas na prática 

leva quase dois anos. Esta habilitação ainda possui validade de três anos, depois 

desse período é realizada nova avaliação. Somente depois de deferida é que os 

candidatos são inscritos no cadastro, mas isso é só o início, pois eles irão aguar-
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dar durante anos uma resposta os informando que há uma criança do perfil es-

colhido por eles. Posteriormente o processo de adoção se iniciara e levara mais 

alguns anos (DIAS, 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a Resolução CNJ nº. 289/2019, 

implementou o Sistema Nacional de adoção (SNA), que originou da união do Ca-

dastro Nacional de Adoção (CNA) e Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas 

(CNCA), esta ferramenta digital objetiva reduzir a morosidade dos processos e 

prioriza o melhor interesse paras as crianças, colocando-as como sujeito prin-

cipal e possibilitando que as Varas de Infância e Juventude tenham uma visão 

ampla dos processos a partir do momento em que as crianças e adolescentes 

ingressam no sistema até sua saída, o que pode ocorrer pela reintegração do 

menor a família biológica ou adoção (FARIAS; BECKER, 2020).

Inicialmente, utilizava-se dois cadastros, o CNA e o CNCA em momentos 

distintos, ou seja, quando a criança era inserida em família acolhedora ou em 

âmbito institucional, seu cadastro era realizado no CNCA e posteriormente com a 

suspensão ou efetiva perda do poder familiar através de sentença transitada em 

julgado, era incluída no CNA o que significava que o menor estaria apto para ado-

ção, ou seja, o uso desses sistemas não disponibilizava praticidade com relação 

ao cadastramento dos dados.

A implementação do SNA trouxe maiores possibilidades, pois se trata so-

mente de um cadastro, que de forma inteligente irá acompanhar o menor desde o 

acolhimento institucional ou em família acolhedora, até sua reintegração familiar 

e caso esta não seja possível, será realizada sua adoção. Os dados são expos-

tos de forma mais fácil para compreensão das pessoas que buscam informações, 

além de detalhar o perfil dos menores acolhidos e daqueles que estão aptos 

a adoção, ele também dispõe sobre informações dos pretendentes habilitados, 
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viabilizando a vinculação das crianças com os adotantes (FARIAS; BECKER, 

2020).

O SNA é considerado completo, possuindo um sistema de alertas, para que 

os magistrados e servidores se atentem aos prazos processuais, uma função 

importante que auxilia na celeridade processual, evitando processos paralisa-

dos por tempo excessivamente maior que o permitido, bem como saber quanto 

tempo o menor se encontra no abrigo institucional ou em família acolhedora. Há 

também procedimento que vincula a criança apta a adoção ao adotante cabível, 

existindo a preferência dos pretendentes que demonstrarem no pré-cadastro que 

desejam adotar um perfil de criança considerado de difícil adoção.

Esse sistema permite fazer buscas inteligentes de crianças e adolescentes 

que tem o perfil próximo do escolhido pelos habilitados, uma opção interessan-

te que busca a modificação de preferência pelos pretendentes. Mas se ocorrer 

eventual recusa, será considerada justificada, pois não é o perfil escolhido no ca-

dastro realizado anteriormente. O mesmo não acontece nos casos onde as bus-

cas são realizadas com base no perfil escolhido e mesmo assim os pretendentes 

se recusarem por três vezes de forma injustificada, sendo, portanto, inativados 

do sistema onde deverão passar por nova avaliação. Ainda há uma funcionalida-

de importante que visualiza por meio de filtros e dados gráficos sobre os acolhi-

dos e pretendentes em âmbito nacional e estadual como etnia, idade, gênero e 

etc. (FARIAS; BECKER, 2020).

De acordo com diagnóstico do CNJ, foram concluídas através do novo sis-

tema 43,5% das adoções em um prazo maior que oito meses. Considerando-se 

o tempo médio para concluir o processo de adoção entre 10 a 11 meses. Já entre 

os processos de habilitação e a sentença da adoção a média é de 4,3 anos, esse 

tempo maior corresponde ao perfil escolhido pelo pretendente que na maioria 

das vezes não é encontrado (CAMIMURA, 2020).
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O Sistema Nacional de Adoção trouxe funções inovadoras e importantes 

para os processos de adoção, mas sabe-se que ele sozinho não conseguirá ob-

ter resultados, sendo necessário para o seu funcionamento de forma eficaz que 

servidores, magistrados, dentre outros operadores do Direito, se empenhem a 

alimentar o sistema através do cadastramento de dados, bem como se atentar 

para os alertas que ele emite em relação aos prazos processuais. Somente des-

sa forma é que será possível ver resultados significativos no âmbito da adoção.

Encontra-se em tramite na Câmara de Deputados o Projeto de Lei nº. 5.556 

de 2019, do deputado Lucas Gonzalez, que pretende proporcionar celeridade 

aos casos especificados, através da via administrativa, com o menor que possua 

mais de 12 anos e tenha passado pelo estágio de convivência ou estiver sob tu-

tela ou guarda legal, pelo período de dois anos com o adotante. Ele ainda dispõe 

sobre a possibilidade de alterar o nome da criança sem homologação judicial, 

uma vez que a escritura seria hábil para registrar o menor com o nome afetivo. 

Atualmente (out. 2021), o projeto encontra-se apensado a outro projeto de mes-

mo tema, tramitando em regime de prioridade (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2021).

Caso este projeto venha a ser aprovado será uma oportunidade para que 

os casos de adoção tardia possam ser solucionados de uma forma mais rápida, 

trazendo benefícios aos menores, aos pais e o judiciário que está cada vez mais 

afogado em demandas.

A PERCEPÇÃO JURÍDICA E SOCIAL

Para compor os dados sobre o referido estudo, foram feitas entrevistas com 

operadores do Direito que atuam na comarca de Baixo Guandu-ES, como advo-

gados e analistas judiciários, nos meses de agosto e setembro de 2021. Os par-

ticipantes concordaram com a pesquisa mediante Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, sendo garantido o anonimato e realizadas as seguintes perguntas: 
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Questão 1. Qual sua percepção sobre a modificação realizada pelo CNJ, 

com a implantação do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA)? 

Na visão dos operadores esta modificação contribuiu para o avanço do ins-

tituto, sendo o SNA, uma ferramenta digital que trouxe a criança e o adolescente 

como o centro, visando o seu melhor interesse e para que isso ocorra, a maioria 

das vezes a agilidade é essencial. E ao contrário do modelo antigo, o SNA traz 

essa maior agilidade ao processo, tendo em vista que se trata de apenas um ca-

dastro, contendo todas as informações sobre prazos e dados dos menores, isso 

a nível nacional.

Questão 2. Você acha que a morosidade nos processos de adoção está 

ligada exclusivamente com o antigo sistema CNA utilizado? 

Os posicionamentos foram que não, pois a morosidade dos processos 

acontece por vários fatores, sendo estes humanos ou não. O sistema veio para 

auxiliar no trâmite dos processos, mas ele não será capaz de acabar com a moro-

sidade. Mas sua implementação é válida, até porque o mundo está em constante 

evolução e hoje praticamente tudo é informatizado, o que traz maior agilidade. 

Porém, é importante observar que mesmo tratando-se de um sistema, ele é ope-

rado por seres humanos e estes cometem algumas falhas. Então é importante, 

sempre estar capacitando os operadores por meio de treinamentos e que estes 

se comprometam e observar os alertas e que mantenham os dados atualizados.

Questão 3. Em sua opinião, quais os impactos no procedimento de adoção 

atual com a utilização do SNA?

Os entrevistados entendem que o SNA é um instrumento que veio para au-

xiliar e como dispõe de funções novas que agilizam o cadastro do pretendente, 

bem como busca por estes em todo âmbito nacional e possui sistema de alerta 

para evitar processos paralisados acima do permitido, o procedimento tem tudo 

para ser mais célere e alcançar sua finalidade que é buscar o melhor interesse 

para a criança e adolescente.
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Diante das percepções expostas verifica-se que os operadores do Direito 

analisaram de forma positiva a implementação do sistema, sendo uma ferramen-

ta que trará agilidade aos processos, otimizando e melhorando a estruturação 

das informações, porém não irá acabar com a morosidade por completo, pois ela 

está ligada a outros fatores que o sistema sozinho não é capaz de solucionar.

A fim de obter a percepção de uma família adotante foi realizada no mesmo 

período e mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo garanti-

do o anonimato, as seguintes perguntas e respostas:

Questão 1. Qual sua percepção sobre o processo de adoção?

O processo visa proteger o menor, porém, como o Judiciário tem muita de-

manda e pouco servidor, sem contar a falta de engajamento do funcionário, faz 

com que o procedimento ao invés de ajudar o menor acabe desfavorecendo, uma 

vez que o tempo é seu pior inimigo.

A lei e o sistema são ótimos, inclusive os prazos nela estabelecidos, porém 

não são cumpridos pelo já mencionado. Outro fator que deve ser considerado é o 

perfil do próprio magistrado, por exemplo, na minha comarca o juiz tenta de todas 

as formas não destituir do poder familiar realocando as crianças com parentes 

consanguíneos, até uma hora que não dá mais e com isso o tempo já passou e a 

criança tem sua chance reduzida de ser adotada. Do outro lado da balança temos 

pais ansiosos e despreparados para o que vem juntamente com uma criança 

institucionalizada. Os grupos de apoio a adoção tentam ao máximo ajudar, mas 

o preparo do Estado e judiciário não existe. 

A falta de política de incentivo à adoção aumenta o preconceito e afas-

ta pretendentes, além de limitar aos bebês o interesse em adotar uma criança. 

Concluindo, o processo é falido para todas as partes envolvidas, a criança que já 

sofreu o trauma do rompimento familiar e ainda viver na maioria em instituições 

pouco preparadas, e as famílias que não tem qualquer suporte e amargam anos 
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numa fila de espera para um filho que pode não atender as expectativas. Falta 

informação e preparo, somente a lei não basta.

Questão 2. Em sua opinião, o que poderia tornar esse procedimento mais 

rápido?

Considerando minha experiência, acredito que o processo de habilitação 

possa ser menor, mais ágil e menos burocrático, desde que o processo de apro-

ximação e convivência seja mais estruturado, acompanhado de profissionais en-

gajados e que de fato avaliem traumas, impactos e que preparem os envolvidos 

para as novas fases e transformações da vida.

Com base na percepção exposta por uma família adotante, é nítida a in-

satisfação com o procedimento burocrático existente, desde a habilitação até a 

concretização da adoção, apesar da implementação do SNA e da lei ser ótima 

em relação aos prazos, existem outros fatores que prejudicam, como as tentati-

vas incansáveis de restituir o menor a uma família biológica que não possui con-

dições de fornecer o necessário a criança, para que no final ela retorne ao abrigo 

e suas chances de adoção sejam reduzidas drasticamente por motivo de idade 

avançada.

CONCLUSÃO 

Percebe-se que houve aprimoramento das leis para o melhor interesse das 

crianças, o que foi fundamental para que hoje os filhos adotivos tenham todos os 

seus direitos resguardados e sejam tratados com igualdade perante os demais 

filhos legítimos. Inicialmente o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou o Ca-

dastro Nacional de Adoção (CNA) e Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas 

(CNCA), que durante anos auxiliou nos processos da área da Infância e Juventu-

de, no entanto no ano de 2019 foi implementado o Sistema Nacional de Adoção 

e Acolhimento (SNA).
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Sob a análise da implementação do Sistema Nacional de Adoção e Acolhi-

mento (SNA), é possível observar que o sistema dispõe de maiores tecnologias 

em relação os antigos cadastros, o que possibilita a busca por famílias de manei-

ra mais célere e fácil para as crianças e adolescentes. Devemos esclarecer que 

o problema da morosidade processual, não se limita ao sistema, mas também 

a parte burocrática e a escolha do perfil das crianças que na maioria dos casos 

são difíceis para encontrar. Sob outro aspecto, é nítido que ele trouxe celeridade 

para os processos de adoção, uma vez que os dados colhidos são satisfatórios, 

mas como demonstrado a cima, o sistema não trabalha totalmente sozinho, sen-

do necessário para sua melhor aplicabilidade, que os servidores e magistrados 

estejam atentos aos alertas que ele exibe, bem como zelem pela integridade dos 

cadastros, atualizando-os.
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INTRODUÇÃO

A partir da análise de artefatos e objetos encontrados e catalogado por 

historiadores, estima-se que os jogos de azar estejam presentes na sociedade 

a aproximadamente 3.000 a.C. Vistos por muitos como uma diversão, no Brasil, 

os jogos de azar ganham bastante atenção no meio jurídico, tendo um contorno 

especial no direito penal. 

Considerados contravenções penais, sua tipificação se encontra nos arti-

gos 50 a 58 da Lei de Contravenções Penais tendo penas variadas dependendo 

do tipo de infração cometida. Tal lei explora uma variedade de jogos considera-

dos jogos de azar, passando pelo famoso “jogo do bicho”, até bilhetes de loteria 

estrangeira, apostas em bingos e corridas de cavalo fora dos hipódromos. 

Nesse ponto, faz-se necessário um recorte para esclarecer que as contra-

venções penais não podem ser punidas com pena de reclusão, sendo essa uma 

escolha do legislador visto que as contravenções são infrações consideradas de 

natureza mais leve. Apesar disso, não estão isentas da observância dos princí-

pios do direito penal, devem todos os princípios serem seguidos. 

Datada do ano de 1941 a proibição que se arrasta até hoje pode ser con-

siderada um tanto quanto violenta tendo em vistas os princípios de adequação 

social de Hans Welzel (1997), assim como o princípio da intervenção mínima 

estatal, com a proteção exclusiva dos bens jurídicos.

Na contramão do que foi previsto na legislação, o Estado, ao mesmo tempo 

em que proíbe, toma para si o monopólio da atividade de exploração dos jogos 

de azar no país, no qual explora através das loterias, promovidas pela Caixa Eco-

nômica Federal. Levando em consideração que diversas políticas públicas são 

implementadas por meio dessa arrecadação, a contradição do Estado traz des-

créditos, não podendo ser identificado qual a real intenção dos administradores. 
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Como consequência da longínqua proibição muitas pessoas tem uma visão 

pejorativa a respeito dos jogos de azar, principalmente pelas notícias e reporta-

gens veiculadas, além da grande influência religiosa, segundo a qual a atividade 

viola a moral e bons costumes.

Ressalta-se que já houve uma tentativa de legalizar os jogos de azar no 

ano de 2018, contudo, a tentativa foi frustrada sendo recusada na Comissão de 

Constituição e Justiça. Apesar da resposta negativa, tal informação demonstra 

a importância do assunto, que pode voltar a ser discutido em futuro próximo, 

especialmente em razão do grande número de brasileiros que gostam de jogos, 

tanto de apostas, quanto de premiações, objeto de algumas pesquisas sociais (O 

PARANÁ, 2019; PGB, 2020) e o grande valor movimentado nesse mercado, que 

poderia fazer frente à crise econômica que assola o país (GARCIA, 2020).

Neste contexto, a pesquisa visa responder ao seguinte questionamento: 

como as razões para proibição dos jogos de azar se mantêm há oitenta anos em 

uma sociedade que aparentemente gosta de jogos? A hipótese é que a questão 

punitiva atenda a critérios exclusivamente setoriais, como aos interesses da ban-

cada religiosa e ao monopólio da exploração de jogos no Brasil, mas não respeite 

a adequação social, tendo em vista que os jogos de azar, mesmo proibidos, nun-

ca deixaram de fazer parte do cotidiano do brasileiro.

O objetivo da pesquisa é analisar as motivações para proibição dos jogos 

de azar no Brasil e sua manutenção ao longo do tempo. Para isso, é necessário 

estudar a legislação proibitiva dos jogos de azar no Brasil; identificar os funda-

mentos para a proibição; verificar os pontos positivos e negativos de uma possí-

vel legalização e prospectar os impactos causados na economia do país.
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A HISTÓRIA DOS JOGOS DE AZAR

Ao fazer menção aos jogos, remete-se aos primórdios da civilização, sendo 

uma característica que nasceu com o ser humano, de competir, da adrenalina e 

possibilidade de satisfação pessoal. Na mesma toada, os jogos de azar caracte-

rizam-se como aqueles que dependem da alea, isto é, da sorte do indivíduo, de 

forma que sua qualidade, desempenho, não influencie no resultado final.

A história não demonstra o exato momento do surgimento dos jogos de 

azar, contudo, existem vestígios desde a Roma antiga (25 a.C. a 13 d.C.), no qual 

o primeiro jogo de azar registrado foi o de Augusto Imperabati. Já havia proibição 

nessa época, conforme a pesquisadora Carolina Malagoli Krelling:

Em Roma, os jogos de azar eram reprimidos de maneira rigorosa, proibi-
dos todos aqueles envolvendo alea, e apostas em dinheiro, independen-
te da vitória resultar de habilidade do jogador. Não se concedia qualquer 
ação civil em relação a tais jogos, exceto em casos nos quais o chefe de 
família que não houvesse tomado parte no jogo, fosse prejudicado por 
perda súbita do filho ou do escravo (KRELLING, 2014).

Mesmo com a proibição, os jogos já contavam com a tolerância popular e 

até mesmo dos governantes, tendo em vista que era suspensa em períodos de 

festividades naquela época.

Os jogos e a cultura das apostas se disseminaram com o passar do tempo. 

Há registros da atividade em todo continente europeu, principalmente em Portu-

gal, Grécia, Itália e Espanha, estes sendo pioneiros nas apostas. O fascínio pela 

adrenalina entre a sorte e o azar, no Brasil, ganhou repercussão principalmente 

no Rio de Janeiro, quando o proprietário do Jardim Zoológico, João Batista Viei-

ra, conhecido como barão de Drummond, criou a modalidade do “jogo do bicho”, 

tendo em vista que o local estava indo à falência e precisava arrecadar para sal-

var o empreendimento (PEREIRA NETO, 2011).

A prática dos referidos jogos se deu de forma legal até o Decreto nº. 
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133/1895, no qual o prefeito do Rio de Janeiro recebeu poderes para então en-

cerrar as atividades dos jogos de azar, que à época já estava sedimentado no 

coração carioca. Apesar da intenção estatal de extinguir o ramo dos jogos, o ato 

surgiu como uma válvula de escape para o crescimento não só no Estado do Rio 

de Janeiro, mas também em todo o país.

O Estado já proibia os jogos de azar por meio do Código Criminal de 1890, 

vedando qualquer atividade que dependesse unicamente na sorte do indivíduo, 

assim, o Decreto citado tinha o objetivo exclusivo de proibir a atividade do jogo do 

bicho. O que também não logrou êxito, haja vista que essa modalidade é o tipo 

de loteria ilegal mais popular do mundo (GUIMARÃES, 2017).

Atualmente, os jogos de azar constituem fato típico na Lei das Contraven-

ções Penais (LCP), Decreto-lei nº. 3.688/1941, em seu artigo 50, também sendo 

enquadrado no diploma o jogo do bicho, mais especificamente no artigo 58. O 

texto legal conceituou o que seriam os jogos de azar no §3º do artigo 50 da LCP, 

não especificando quais espécies de jogos que visava coibir, contudo, a expres-

são jogos de azar, de forma genérica, abraça todos que dependam da álea, in-

cluindo os jogos do bicho, cassinos, este último que, à época era utilizada parte 

da arrecadação tributária para fins nobres como sua reversão em obras de sa-

neamento básico, fato que ocorreu na década de 1920 (PEREIRA NETO, 2011).

Posteriormente, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil em um pe-

ríodo turbulento, no qual se demonstrava abertamente favorável aos jogos de 

cassinos, ocorrendo por diversas oportunidades a permissão e, consequente-

mente, retirando a vigência da LCP, que proibia a prática dos jogos. Após a Era 

Vargas, em 1946 o país tem em sua presidência novo integrante, Eurico Gaspar 

Dutra, este que proíbe definitivamente os jogos de azar com a publicação do De-

creto-lei nº. 9.215, dando novamente força à Lei das Contravenções.
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Em 1962, o Governo Federal implementou as Loterias Federais, contradi-

zendo a própria legislação proibitiva, atribuindo exclusivamente à empresa públi-

ca da Caixa Econômica Federal a função de intermediar. O marco regulatório foi 

o Decreto-lei nº. 204/1967, no qual concedeu o monopólio da atividade exclusi-

vamente à União, excepcionando a regra até então vigente.

Art. 2º A Loteria Federal, de circulação, em todo o território nacional, 
constitui um serviço da União, executado pelo Conselho Superior das 
Caixas Econômicas Federais, através da Administração do Serviço de 
Loteria Federal, com a colaboração das Caixas Econômicas Federais.

Parágrafo único. As Caixas Econômicas Federais, na execução dos ser-
viços relacionados com a Loteria Federal, obedecerão às normas e às 
determinações emanadas daquela Administração (BRASIL, 1967).

Com o passar dos anos, por diversas vezes surgiram projetos de lei que vi-

savam legalizar os jogos de azar, sendo apresentado nas casas legislativas para 

debate com os demais parlamentares, todavia, não prosperaram.

Apesar de não tratar especificamente sobre jogos de azar, no ano de 2018 

retornou a prática de jogos físicos e virtuais das apostas esportivas, como exem-

plo as empresas “bet365”, “sportingbet”, “esporte da sorte”, não ocorrendo proi-

bição por parte do governo até o presente momento. Diante disso, não se pode 

ainda falar na legalização dos jogos que dependam da álea, mas é um esboço, 

um pequeno passo para um futuro próximo.

DA TIPIFICAÇÃO DE BENS JURÍDICOS SOCIALMENTE                                        
INTERESSANTES

É pacífico que para constituir um tipo penal, o bem jurídico a ser tutelado 

tem que sofrer uma lesão ou ameaça relevante, de forma que a tutela se faz 

necessária. Dá-se então a definição dos bens jurídicos dignos da tutela penal. 

A princípio, para que se tenha um debate acerca do conceito de bem jurídico, é 
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fundamental a definição das duas correntes que permeiam sobre o ele. No enten-

dimento do professor Paulo César Busato:

Foram muitas as concepções abordadas para tratar de definir o que se 
entende por bem jurídico; entretanto, todas essas tendências podem ser 
classificadas em duas: aquelas tendências que encontram sua posição 
além do Direito positivo (transcendentalistas), de corte jus naturalista ou 
político-criminal, nas quais o bem jurídico pode ser encontrado no Direito 
natural ou na natureza das coisas, ou ainda na vida social ou cultural. 
Por outro lado, existem as que situam o bem jurídico dentro do sistema 
jurídico, imanente à própria norma jurídica (imanentistas), quer dizer, os 
que sustentam que o bem jurídico não tem existência própria antes da 
norma, mas sim, nasce com ela (BUSATO, 2017).

Com o passar dos anos, o conceito foi discutido e evoluiu, sem desviar mui-

to do seu núcleo central e, mesmo que seja impreciso, é necessária uma base, 

pois a definição de uma conduta criminosa deve ser específica, seja no ato prati-

cado, como também no bem jurídico o qual se visa proteger. 

Apesar dos diversos autores discorrerem sobre o tema, é de suma impor-

tância o conceito exposto por Luiz Régis Prado:

Os bens jurídicos têm como fundamento valores culturais que se baseiam 
em necessidades individuais. Essas se convertem em valores culturais 
quando são socialmente dominantes. E os valores culturais transfor-
mam-se em bens jurídicos quando a confiança em sua existência surge 
necessitada de proteção jurídica (PRADO, 2018).

Observa-se a importância de se discutir os conceitos e razões que funda-

mentam a proteção de um bem jurídico pelo Direito Penal, este que deve atuar 

como a última escolha, ultima ratio, condicionando sua implementação a algu-

mas condições, considerando a possibilidade de ser abraçado o bem por outro 

ramo do Direito.

Em que pese ser fundamental o Direito Penal como garantidor de direi-

tos fundamentais consagrados na Constituição da República, cabe uma análise 

aprofundada sobre quais bens jurídicos merecem sua tutela, devendo estes se-

rem delimitados.
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No tocante aos bens que merecem a tutela do Direito Penal, Eugénio Raúl 

Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (2013) expõem que alguns bens estão sob 

nossa guarda e temos a faculdade de dispor, assim, uma vez que circunstâncias 

alheias perturbem a disposição deles, essa conduta afetará o bem jurídico e al-

gumas condutas precisarão da tutela penal.

Importante destacar que não são todas violações que merecem a tutela 

penal, mas sim algumas condutas, que efetivamente violem o direito alheio re-

levantemente. Nesse sentido, Luiz Régis Prado (2018) delineia sua visão sobre 

quais bens jurídicos devem ser abraçados pelas normais penais:

A partir do exposto, resta precisar o conceito de bem jurídico-penal, como 
sendo um ente (dado ou valor social) material ou imaterial extraído do 
contexto social, de titularidade individual ou metaindividual, considerado 
essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem).

Na mesma toada, Paulo César Busato possui ideia semelhante:

Somente poderão ser consideradas válidas as incriminações que tradu-
zam uma aflição a algo que possa ser identificado como essencial ao 
desenvolvimento social dos indivíduos, quer seja de um ponto de vista 
individual, quer seja de um ponto de vista coletivo (BUSATO, 2017).

Vislumbra-se que ambos os doutrinadores e diversos outros consideram 

que o Direito Penal não deve servir como meio de tutelar toda e qualquer viola-

ção, haja vista a importância de sua utilização para proteger bens jurídicos es-

senciais, não banalizando o instituto.

O debate dos bens jurídicos a serem tutelados não são estáticos e permea-

rão o ordenamento jurídico a todo momento. Essas mudanças ocorrem devido a 

constante mutabilidade da sociedade, no qual com o tempo muda suas priorida-

des, seu conceito de moral, quais condutas devem ser aceitas ou não perante a 

sociedade civil. No direito brasileiro não é diferente, considerando que o Código 

Penal é de 1941, àquela época as condutas de sedução e de adultério eram 
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tipificadas penalmente, contudo, com o implemento da Lei nº. 11.106/2005 tais 

institutos foram revogados. 

Insta mencionar que a conduta do adultério deixou de ser tutelada pelo Di-

reito Penal, migrando para o Direito Civil, havendo uma espécie de “continuidade 

normativo-típica”, todavia, abraçada por outro ramo do Direito que em tese viabi-

lizaria melhores condições para a pessoa lesada na relação.

DA INFLUÊNCIA RELIGIOSA E MORAL NA PROIBIÇÃO DOS              
JOGOS

Explorado sobre em quais momentos e hipóteses o Estado deve atuar para 

tutela do bem jurídico através do direito penal, faz-se a análise de sua aplicação 

prática no que concerne ao objeto do presente estudo, os jogos de azar. Sob o 

argumento à época da criminalização dessa modalidade de jogos, ficou prevista 

no artigo 50 da LCP, afirmando Damásio Evangelista de Jesus (1999) que o bem 

jurídico a ser tutelado denominam-se “bons costumes”. Ato contínuo, é o mesmo 

bem jurídico tutelado pelo artigo 58 da mesma legislação, este que torna o jogo 

do bicho criminalizado sob o aspecto formal.

Para que se possa ter mais clareza nos argumentos, é imprescindível a ex-

posição das considerações do Decreto-lei nº. 9.215 de 1946: “[...]; considerando 

que a tradição moral jurídica e religiosa do povo brasileiro e contrária à prática e à 

exploração e jogos de azar; considerando que, das exceções abertas à lei geral, 

decorreram abusos nocivos à moral e aos bons costumes”.

Extrai-se do texto alguns dos motivos que fundamentaram a proibição à 

época, sustentada pela “consciência universal”, pela “tradição moral jurídica e 

religiosa”, bem como “pela moral e bons costumes”. É notória a posição exces-

sivamente conservadora quando fora implementada essa legislação, no qual re-

produziu ideias que não devem servir de parâmetro para a tutela do Direito Penal, 

como no caso da moral e bons costumes.
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Ora, quando da implementação os motivos poderiam subsistir, tendo as 

questões religiosas grande relevância naquele contexto, servindo a moral para 

guiar diversos ramos da vida, contudo, utilizar tais argumentos atualmente é um 

retrocesso no ramo jurídico. O Direito, precisamente, deve acompanhar o desen-

volvimento da sociedade, pois ele é mera peça para satisfação dos interesses 

dos cidadãos, para que vivam em harmonia e fora de um estado de natureza. 

A respeito deste tema da moralidade como bem jurídico apto a ser tutelado 

pela legislação que restringe liberdades individuais como o direito penal, Zaffaro-

ni e Pierangeli (2013, p. 418) expõem de forma nítida que “sob nenhum ponto de 

vista a moral em sentido estrito pode ser considerada um bem jurídico”.

Diversas iniciativas legislativas surgiram desde a proibição, visando lega-

lizar os jogos de azar, sendo rejeitados pela Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ). O discurso do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol 

em favor da proibição dos jogos foi enfático, pois caso houvesse a legalização, 

outros crimes surgiriam de forma acessória e inflariam mais a máquina pública:

Além disso, considerando que um dos objetivos da repressão da lava-
gem é combater os próprios crimes antecedentes, de elevada gravida-
de, a legalização dos bingos constituirá um retrocesso na prevenção e 
repressão não só da lavagem, mas também dos crimes antecedentes a 
esta: tráfico de drogas, de armas, extorsão mediante sequestro, crimes 
contra a Administração Pública, incluindo peculato e corrupção, crimes 
contra o sistema financeiro nacional e ainda praticados contra organiza-
ção criminosa (DALLAGNOL, 2015).

O argumento, sob o ponto de vista prático, se mostra contraditório. Em 

primeira análise, o próprio Estado proíbe a conduta, mas incentiva os jogos por 

meio das loterias da Caixa, assim, o mesmo sistema utilizado para fiscalização 

poderia ser implementado naquele. Ademais, a legalização não aumentaria ou-

tros tipos de crime consideravelmente, pois estes já acontecem, no mercado pa-

ralelo, na ilegalidade, ficando o poder nas mãos das organizações criminosas. 

Desta forma, a legalização possibilitaria um maior controle estatal sobre essa 

atividade, além de ser fonte de recursos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro momento, tem-se como análise o princípio da Adequação So-

cial, retirado dos estudos do alemão Hans Welzel, no qual tem como ponto prin-

cipal a análise de uma conduta considerada criminosa com a realidade social. 

Nesse sentido, o autor sustenta que os atos socialmente aceitos não merecem a 

tutela estatal limitadora, isto é, não precisam de leis proibitivas para regrar o que 

deve ou não fazer, pois, são aceitas dentro de um padrão de normalidade. Em 

virtude disso, o autor dispõe:

A adequação social constitui, de certo modo, um apoio para os tipos pe-
nais, é o estado normal de liberdade de ação que lhes serve de base e é 
tacitamente suposto. Por isso, também ficam excluídas dos tipos penais 
as ações socialmente adequadas ainda que estejam naqueles casos que 
possam ser subsumidas nos mesmos, por exemplo, de acordo com crité-
rios causais (WELZEL, 1997).

Luiz Régis Prado (2018) se filia à tese exposta por Welzel, dispondo que 

“as condutas socialmente adequadas não são necessariamente exemplares, se-

não condutas que se mantém dentro dos marcos da liberdade de ação social”. 

Ainda defende a ideia que o princípio citado deve guardar relação com a socie-

dade atual, analisando todo contexto histórico de evolução, tradições e costumes 

que ainda subsistem. 

Para que não existam confusões sobre o instituto da adequação social, é 

necessário apresentar sua diferenciação com as excludentes de ilicitudes. As 

excludentes ocorrem quando o indivíduo pratica uma conduta típica, antijurídica 

e culpável, contudo, amparado por condições especiais da qual não sofrerá a 

sanção penal. Por outro lado, a adequação social extirpa a conduta que outrora 

era punível, pois é socialmente aceita e não merece integrar aquele rol. 

Diante disso, a ideia basilar dessa teoria é que a moral, por si só, não deve 

influenciar o Direito Penal, tampouco ser capaz de tipificar condutas que são 

aceitas perante a população.
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Outro princípio que merece destaque neste trabalho, é o da Exclusiva Pro-

teção de Bens Jurídicos, no qual para que uma conduta seja considerada cri-

minosa, é necessário que ofereça ameaça a algum bem jurídico determinado. 

Nessa toada, conforme preceitua Cesare Beccaria, os efeitos gerados pela cri-

minalização de condutas desnecessárias são inversos, surgindo novos delitos:

Se se proíbem aos cidadãos uma porção de atos indiferentes, não tendo 
tais atos nada de nocivo, não se previnem os crimes: ao contrário, faz-se 
que surjam novos, porque se mudam arbitrariamente as ideias ordinárias 
de vício e virtude, que, todavia, se proclamam eternas e imutáveis (BEC-
CARIA, 2017).

Em consonância, tal ideia mostra intima relação com a máxima em latim 

nulla lex poenalis sine necessitate, isto é, não há lei penal sem necessidade. 

A brilhante exposição do autor faz referência a todo debate que permeia nessa 

pesquisa, no qual as proibições não podem acontecem simplesmente por afronto 

aos bons costumes, a valores éticos e morais.

Ora, os valores e os costumes mudam de acordo com a localidade, prin-

cipalmente em um país vasto territorialmente e com influência de vários povos 

dentro do mesmo território. Desta forma, utilizar posições pessoais e atender aos 

anseios de parcelas da sociedade não faz jus ao objeto de proteção do Direito 

Penal pátrio.

De suma importância, talvez o principal, é o princípio da Intervenção Míni-

ma Estatal, este que deve agir quando sua atuação foi imprescindível, quando os 

outros ramos do Direito não puderem solucionar o problema, assim, sendo utili-

zada como a última via, conhecida como ultima ratio. Nessa ideia, o princípio não 

visa desproteger os cidadãos das barbáries, mas sim influir quando realmente for 

necessário, pois o ramo do direito penal é gravoso não só para o indivíduo pu-

nido, mas para toda coletividade. Nesse diapasão, as condutas que são lesivas 

merecem a tutela:
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A liberdade individual, estampada sob variadas formas (ir, vir e ficar; pen-
sar e manifestar-se; crer e cultuar; associar-se; viver de maneira privada; 
zelar pela intimidade; possuir e usufruir de bens; unir-se em família etc.), 
é o paradigma da sociedade democrática, regrada por leis. Destarte, as 
infrações às normas postas merecem ser coibidas por inúmeros instru-
mentos jurídicos extrapenais, antes que se possa lançar mão da ultima 
ratio (última hipótese), identificada no direito penal (NUCCI, 2012).

O eficiente equilíbrio entre liberdade e punição penal, modelado pela ra-

zoabilidade e pela proporcionalidade, constitui o demonstrativo eficaz de que se 

cultua e respeita o Estado Democrático de Direito, nos parâmetros delineados 

pelo artigo 1º da CRFB/1988.

A doutrina pátria, por sua vez, adentra no princípio da intervenção mínima 

e sustentam que ele se subdivide em duas vertentes, da subsidiariedade e da 

fragmentariedade, pelo qual, deve-se descrever figuras típicas cuja conduta seja 

ofensiva e intolerável, porque apenas sendo intolerável pode-se justificar a pena-

lidade (GOMES, 2002).

É possível colher que a repressão estatal precisa de parâmetros claros e 

específicos, se limitando às condutas não toleradas na sociedade e não podendo 

tutelar o que é aceito desde os primórdios. Além disso, existe o instituto da 

fragmentariedade às avessas, isto é, quando os valores da sociedade mudam 

e, desta forma, o Direito Penal perde o interesse na repressão. Cita-se como 

exemplo o crime de adultério, no qual era configurado crime, mas que os outros 

ramos do Direito foram suficientes para punir o indivíduo.

É inegável que os jogos de azar estão enraizados em nosso país, existindo 

diversas casas de jogos, bancas de apostas nas ruas que podem ser vistas por 

qualquer pessoa, além de outros jogos clandestinos como de máquinas caça-

níquel. A tradição brasileira aceita os jogos e, desde sua criação, não cessou 

a sua prática, mesmo quando o poder estatal criminalizou a conduta, assim, é 

natural que os jogos sempre estiveram presentes em nosso meio, sendo um 

costume.
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O pesquisador Juliano Augusto Rodrigues (2015) esclarece que: “os jogos 

de azar, como se sabe, são práticas centenárias que resistem à repressão estatal 

graças à simpatia da sociedade”, citando o sociólogo Loïc Wacquant (2008):

A prática dos jogos de azar é socialmente aceita e está arraigada nos 
costumes da sociedade. O jogo do bicho existe há mais de um século 
(desde 1892), tendo se tornado contravenção em 1941. Ele faz parte da 
cultura, já se tornou um folclore na nossa sociedade. A lei penal não tem 
o poder de revogar a lei econômica da oferta e da procura. Se a deman-
da não for suprida pelo mercado lícito, será suprida pelo mercado ilícito 
(apud RODRIGUES, 2015).

Os esclarecimentos são fundamentais para desmistificar os argumentos 

favoráveis à criminalização, porque sendo considerado costume, não pode ser 

classificado como contravenção penal, principalmente quando o bem jurídico é 

abstrato, como no caso dos “bons costumes”. Ato contínuo, por clara lógica, a 

conduta sendo considerada costumeira não tem base para ser socialmente re-

provável, pois é adequada aos anseios populares e não merecendo a tutela pe-

nal criminalizadora.

MONOPÓLIO ESTATAL NA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR

Acompanhado do entendimento de que os jogos de azar estão intrinseca-

mente relacionados à história brasileira e aos costumes do país, grande parcela 

da continuidade deve ser atribuída ao Estado, pois este detém o monopólio na 

exploração dos jogos, com inúmeras casas lotéricas em funcionamento.

As apostas são feitas na Caixa Econômica Federal, que realiza diversos 

sorteios semanalmente, todos dependentes tão somente da sorte do jogador 

para o êxito, ou seja, não requer qualquer habilidade para influenciar o resultado 

final. Ressalta-se que essa conduta é justamente o que a LCP visou reprimir em 

seu artigo 50, §3º, contudo, se mostra totalmente ineficaz quando o entre proibi-

tivo explora a atividade.
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Além disso, a legislação se mostra insuficiente no que diz respeito às apos-

tas esportivas em sites online, no qual empresas com provedores em outros paí-

ses, mas com sedes físicas no Brasil, exploram a atividade de apostas principal-

mente em jogos de futebol. Não existindo legislação que regulamente a atividade 

pelos meios digitais, ocorre mais uma desmoralização do instituto penalizador no 

país.

No entendimento de que a penalização exacerbada desmoraliza o Di-

reito Penal e ofende o princípio da intervenção mínima, Cezar Roberto Biten-

court (2020) entende que os legisladores em todo o mundo têm abusado da 

criminalização e da penalização, em contradição com o princípio da intervenção 

mínima, desacreditando o Direito Penal e a sanção criminal.

A proibição se mostra mais contraditória ainda quando o monopólio estatal 

na exploração se estende às apostas esportivas de corrida de cavalos, que em 

seu artigo 50, §3º, “b”, a LCP veda expressamente as apostas fora dos hipódro-

mos. É evidente a intenção estatal com essa limitação, atribuindo somente a ele 

o poder de receber os lucros e ao mesmo tempo fiscalizar.

Existe uma contradição evidente por parte do Estado, dando mais ênfase e 

razão ao argumento baseado nos princípios expostos e principalmente na ade-

quação social de Hans Welzel, no qual a atividade de jogos de azar é tão aceita 

socialmente que o próprio Estado exerce sua exploração.

O argumento proibitivo com base nos “bons costumes”, além de ultrapassa-

do, evidencia a real intenção do Estado, servindo como base para ter o monopó-

lio na exploração e, como consequência, sendo o único a adquirir lucros.

É notório que o conservadorismo excessivo da legislação traz frutos ruins 

ao país, que vai contra a tendência mundial da legalização dos jogos, atuando 

tipicamente como os governos de nações subdesenvolvidas, segundo dados do 

Instituto Brasileiro Jogo Legal (IJL, 2021a).
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Deste modo, a legislação brasileira de mostra ultrapassada, atrasada, com 

relação aos demais países, desprezando o princípio da ultima ratio e contrarian-

do a tendência mundial.

CONSEQUÊNCIAS DA LEGALIZAÇÃO

Adentrando em um contexto de possível legalização, é notório que algumas 

medidas serão necessárias para que o poder estatal tenha controle sobre as di-

versas casas de apostas que surgiriam. Nessa toada, um ponto importante diz 

respeito a como seria feita a fiscalização dos jogos, visando evitar as fraudes e 

continuidade de ações ilícitas. Diversos países possuem mecanismos para evitar 

essas manipulações, dentre eles o Uruguai e EUA e, em que pese seja difícil até 

mesmo no contexto atual não existir falhas no sistema, ainda é mais vantajoso 

para o Estado.

A razão pela legalização se mostra não só como liberdade do indivíduo 

de decidir sobre o que deve fazer, mas também de segurança pública, pois os 

operadores ilegais fazem parte de uma rede criminosa, não pagando impostos e 

tampouco contribuindo com a sociedade. O diretor de jogos do Peru, Manuel San 

Román Benavente discorre sobre o tema e a política que deveria ser adotada, 

dizendo que não é possível controlar os jogos, assim, não deve ele ser proibido e 

nem estimulado, mas sim tolerado (IJL, 2021a). Observa-se um movimento con-

trário do Estado brasileiro, quando proíbe a atividade, desde que esta não seja a 

incentivada por ele.

As consequências da proibição são alarmantes, no qual a atividade dos 

jogos de forma ilegal arrecada mais que a legal. As estatísticas se mostram des-

favoráveis com o movimento proibitivo:

O jogo ilegal no Brasil movimenta mais de R$ 27 bilhões ao ano. Os 
oficiais, operados pelas Loterias Caixa, arrecadam R$ 17,1 bilhões. A 



106 107

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

empresa de pesquisa de mercado Global Industry Analysts, Inc. (GIA) es-
timou que o mercado mundial de jogos em 2020 foi de US$ 711,4 bilhões, 
e a projeção para 2026 é de US$ 876 bilhões (IJL, 2021b).

Além disso, como consequência lógica, a arrecadação seria maior, existiria 

a tributação sobre aquela atividade e seriam gerados diversos empregos diretos, 

seja nas redes hoteleiras, transportes, bem como para exercer atividade nas ca-

sas de jogos:

O mercado de jogos do Brasil, com a legalização de todas as modali-
dades, tem potencial de arrecadar R$ 74 bilhões brutos (1% do PIB de 
2020, de R$ 7,4 trilhões), gerando cerca de R$ 22 bilhões em receitas tri-
butárias por ano. Isso sem contar as outorgas, estimadas em mais de R$ 
7 bilhões, os investimentos e o impacto econômico da cadeia produtiva. 
A legalização poderá gerar mais de 200 mil empregos diretos e formalizar 
outros 450 mil no jogo não regulado (IJL, 2021b).

A tributação poderia ser utilizada em diversas searas, como já é feita com 

a arrecadação das loterias da Caixa Econômica Federal, no qual ampara áreas 

sociais do país. Levando em consideração o momento de caos mundial em razão 

da pandemia da Covid-19, que contribuiu negativamente para gastos excessivos 

e destruiu a economia já fragilizada, essa seria uma alternativa fundamental para 

iniciar o movimento de recuperação.

Ademais, outro ponto criticado é com relação aos jogadores patológicos, 

isto é, aqueles com transtornos mentais que não conseguem controlar sua impul-

sividade de jogar. Essas pessoas nunca deixaram de jogar, mesmo na ilegalida-

de, sendo uma alternativa fundamental a legalização e, assim, existindo fundos 

para prevenção e tratamento dessa doença.

Desta forma, a legalização é o meio mais eficaz para o combate às Orga-

nizações Criminosas, sendo uma questão de segurança pública, que é dever do 

Estado e, além disso, possibilitará a arrecadação para os cofres estatais em um 

cenário conturbado para economia do país, podendo ser utilizada nas áreas mais 

vulneráveis da sociedade brasileira.
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CONCLUSÃO 

A pesquisa objetivou identificar as razões para proibição dos jogos de azar 

em uma sociedade que tem predileção por jogos. A partir da análise histórica e 

principiológica, foi possível concluir que a proibição é, por si só, contraditória, 

tendo em vista que o monopólio estatal da exploração dos jogos faz pelo menos 

questionar a razão moral e religiosa que fundamenta a sua proibição há 80 anos 

no Brasil.

Restou claro após a pesquisa que a questão punitiva atende a critérios se-

toriais, como aos religiosos e ao próprio Estado, que detém o monopólio da sua 

exploração, não respeitando a adequação social e vários princípios constitucio-

nais penais, tendo em vista que os jogos de azar possuem potencial financeiro 

suficiente para aumentar a arrecadação aos cofres públicos e atender aos costu-

mes da sociedade brasileira, que efetivamente não deixa de apostar.
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INTRODUÇÃO

Se pudéssemos sintetizar em apenas uma palavra o período de teletraba-

lho que vivenciamos durante a pandemia do COVID-19, essa palavra seria trans-

formação. Isto porque, instituições públicas e privadas, empregadores e empre-

gados, todos foram desafiados a adotar uma nova modalidade de trabalho, até 

então, terreno desconhecido por muitos. 

Tendo em vista a pertinência do tema e sua propagação no cenário nacio-

nal e internacional, um questionamento sobressai: quais os desafios impostos e 

quais as oportunidades propiciadas pelo teletrabalho que concorrem para sua 

permanência ou para sua descontinuidade no pós-pandemia?

Isto posto, por meio de revisão bibliográfica, o foco do presente estudo é 

demonstrar os principais desafios apontados em pesquisas já realizadas, bem 

como traçar um paralelo com as oportunidades encontradas.

TELETRABALHO: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL

Com a promulgação da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, medidas 

urgentes foram estabelecidas para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de interesse internacional, decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019. De forma repentina, houve uma ruptura com a estrutura do trabalho 

tradicional, o trabalho presencial, antes conhecido e seguro. Na tentativa de conter 

a disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), cidadãos foram compelidos a 

“ficar” em casa.

Mudanças. E quantas mudanças! Não somente do ambiente físico do 

trabalho, mas uma mudança no estilo de vida de cada um. Questionamentos 

sobre como conciliar trabalho e família dentro do mesmo contexto; como manter 

a saúde mental; como lidar com o isolamento social e quais as perspectivas para 
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término do período pandêmico, tornaram-se uma constante na vida da população 

mundial. Surpreendidos por uma nova realidade, os indivíduos tiveram que 

adaptar suas rotinas de modo a atender as demandas familiares e as demandas 

profissionais dentro de um mesmo contexto, ou seja, por meio da instituição do 

teletrabalho, ou trabalho remoto, ou home office. Em nosso estudo, adotaremos 

o termo teletrabalho.

Neste ponto, pertinente destacar que a característica mais relevante do 

teletrabalho é justamente o exercício das atividades em ambiente distinto daquele 

da empresa. Logo, o teletrabalho pode ser exercido da residência, do shopping 

ou de qualquer lugar que o indivíduo julgar mais adequado para a prestação dos 

serviços.

Aliás, esta nova forma de trabalhar transcende os limites territoriais e 
poderá ser transregional, transnacional e transcontinental. Ela permite 
até mesmo a atividade em movimento. Esse tipo de trabalho é executado 
por pessoas com média ou alta qualificação, as quais se utilizam da 
informática ou da telecomunicação no exercício das atividades (BARROS, 
2016, p.213).

Mello (1999, p. 11) dispõe que o teletrabalho é um

Termo criado por Jack Niles em 1976 no seu livro “The Telecommunications 
Transportation Trade-Off”. É o processo de levar o trabalho aos 
funcionários em vez de levar estes ao trabalho; atividade periódica fora da 
empresa um ou mais dias por semana, seja em casa seja em outra área 
intermediária de trabalho. É a substituição parcial ou total das viagens 
diárias do trabalho por tecnologia de telecomunicações, possivelmente 
com o auxílio de computadores, e outros recursos de apoio.

No entanto, em que pese a possibilidade de se escolher o ambiente de 

trabalho, com a instauração do período pandêmico não houve tempo hábil para 

analisar, planejar e estabelecer uma forma mais amena de passarmos por essa 

transição. Fato é que faltou infraestrutura, faltaram equipamentos, faltaram 

recursos materiais e faltou também domínio das tecnologias, que se mostraram 

imprescindíveis para o exercício das atividades e da prestação dos serviços.
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Importante destacar outra característica indissociável dessa forma de 

trabalho, o uso das ferramentas de tecnologia de informação e de comunicação, 

que proporcionam o recebimento, a realização e o envio de respostas referentes 

às tarefas e às demandas dos solicitantes, que podem ser desde o empregador 

ou colegas de trabalho até clientes e o próprio governo. Essa comunicação é 

facilitada por diversas ferramentas, dentre elas podemos citar internet, e-mail, 

sistemas/softwares, dispositivos eletrônicos como smartphones e notebooks, 

aplicativos e plataformas on-line, entre outros.

Depreende-se, portanto, que todo o arcabouço de ferramentas disponíveis 

permite que o indivíduo em teletrabalho esteja em constante e direto contato com 

a organização sem, no entanto, estar fisicamente nela (GASPAR et. al, 2014, 

p. 54). Deste modo, percebe-se como características principais do teletrabalho: 

(1) sua execução ser realizada em ambiente diverso do local da organização 

e (2) o teletrabalhador fazer uso constante das tecnologias de informação e 

comunicação.

Como afirmam Miessa e Correia:

Será considerado teletrabalhador o empregado que presta a maior 
parte de seus serviços em sua residência ou em outro local diverso do 
estabelecimento de seu empregador e que possa se comunicar com seu 
empregador por meio de tecnologias de informação e de comunicação, 
como e-mails, WhatsApp, Facebook, SMS, telefone, entre outras. 
(MIESSA; CORREIA, 2018, p.236).

Entendidos os conceitos e características principais do teletrabalho e 

vencidos os obstáculos iniciais, ao longo do tempo aprendemos, entre erros e 

acertos, a encontrar a forma mais adequada de garantirmos a prestação dos 

nossos serviços e com a colaboração mútua entre os diversos pólos da sociedade, 

o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre o tema, o caminho tornou-se 

menos árduo.
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TRILHA METODOLÓGICA 

Trata-se de uma pesquisa científica que partiu de uma revisão bibliográfica 

com consultas em livros, leis, artigos, revistas técnicas, sítios de internet e 

outras fontes que discutem a temática abordada, com a finalidade de coletar as 

descobertas dos pesquisadores relacionadas aos desafios e às oportunidades 

vislumbradas durante o período de teletrabalho.

Para Fonseca (2002, p. 32), a pesquisa bibliográfica é realizada

[...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, 
e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 
com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o 
que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas 
que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações 
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura 
a resposta.

Neste ponto, faz-se necessário compreender a importância da pesquisa 

como instrumento para obtenção de conhecimento e melhor compreensão do 

fenômeno a ser estudado.

“A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente 

para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encon-

tra em tal estado de desordem que não pode ser adequadamente relacionada ao 

problema” (GIL, 2002, p. 17).

Por sua vez, Lakatos e Marconi (2003, p. 183) mencionam que: “[...] a 

pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras”.

Assim, após a leitura das bibliografias levantadas e considerando a 

necessidade de buscar elementos que possam contribuir na resposta ao problema 
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descrito neste estudo, organizamos os achados das pesquisas e estruturamos 

por meio de tabelas os resultados mais relevantes para a temática abordada.

Construímos duas tabelas, sendo a primeira contrapondo os desafios 

versus as oportunidades vivenciadas no teletrabalho, e a segunda relacionando 

os principais aspectos positivos e negativos desta modalidade de trabalho.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO TELETRABALHO

Tema, até então, tratado de forma tímida no Brasil, em virtude da pandemia 

do COVID-19, alcançou patamares elevados de destaque nas mídias e noticiários 

em geral. Assim, aproveitando a ascensão dos debates nacionais sobre a 

possibilidade de adoção desta modalidade de trabalho no pós-pandemia, faz-se 

necessário conhecer alguns elementos que permeiam o assunto.

Assim, com base nas leituras e nas pesquisas realizadas sobre a temática 

abordada, inicialmente, listaremos os principais desafios mencionados nos 

estudos analisados, relacionando-os com as oportunidades propiciadas pelo 

teletrabalho.

Tabela 1 – Desafios versus Oportunidades

DESAFIOS OPORTUNIDADES

Impossibilidade de socialização / 
Networking

Maior proximidade com a família / Convivência 
familiar ampliada

Falhas / dificuldades 
na comunicação com chefia 

e demais colegas

Ampliação da comunicação efetiva em 
decorrência das ferramentas digitais

Ausência de liderança efetiva 
no acompanhamento das 

atividades laborais

Desenvolvimento do autoconhecimento, 
da disciplina e do gerenciamento do tempo

 e das tarefas
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Dificuldade em manter o foco
Maior concentração por não sofrer 

interrupções, seja por conversas ou ruídos do 
ambiente, seja por chamadas telefônicas

Sobrecarga de trabalho
Melhoria da qualidade de vida por estar junto 

dos entes queridos

Dificuldade na gestão do tempo Flexibilidade de horários

Ausência e/ou carência de 
infraestrutura adequada

Investimentos em um ambiente acolhedor e 
seguro para o desenvolvimento das atividades

Saúde mental comprometida 
em virtude da ausência do 

sentimento de pertencimento 
devido à impossibilidade 

de convivência social

Evitar desgastes e exposição à violência em 
deslocamentos e trânsito

Dificuldades em conciliar as 
demandas familiares e de trabalho

Equilíbrio entre vida profissional e familiar

Melhorar a segurança dos dados Otimização da cultura colaborativa

Manutenção da mesma 
produtividade quando em trabalho 

presencial
Aumento da produtividade

Desmotivação e ansiedade Retenção de talentos

Ausência de conhecimentos sobre 
ferramentas digitais

Abertura ao novo, inovação, exercício da 
criatividade

Fonte: Autora (2022).
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Em alguns estudos, esses aspectos foram denominados vantagens e 

desvantagens, entretanto, no nosso estudo adotamos a nomenclatura de desafios 

e oportunidades, tendo em vista que, em se tratando de pessoas, forçoso 

reconhecer a impossibilidade de uma hegemonia frente à individualidade de cada 

ser humano. Assim, o que pode ser considerado vantagem ou desvantagem para 

um, para outro apenas significará um desafio a ser enfrentado e vencido e/ou 

uma oportunidade para galgar novos aprendizados e experiências.

Conforme Sarlet (2009, p. 61),

Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do 
ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não 
forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a 
liberdade e a autonomia, a igualdade (em direito e dignidade) e os direitos 
fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não 
haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e essa (a pessoa), 
por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças 
(Sarlet, 2009, p. 61).

Respeitadas, portanto, as individualidades de cada pessoa, torna-se possível 

compreender que a percepção do que é bom ou ruim para um determinado 

indivíduo está alicerçado em suas crenças, valores e expectativas de vida. Dessa 

forma, desafios e oportunidades, bem como aprendizagens serão apreendidas e 

externalizadas de formas distintas por cada ser humano.

Para corroborar o exposto até aqui, apresentaremos a seguir um 

demonstrativo, elaborado por duas autoras, elencando os aspectos positivos e 

os aspectos negativos identificados em diversos estudos realizados por outros 

pesquisadores.
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Tabela 2 – Aspectos positivos versus negativos do teletrabalho (Ano 2020)

REFERÊNCIAS ASPECTOS POSITIVOS

Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey
 e Tertilt

Permite gerenciar o trabalho com flexibilidade, 
podendo contribuir para melhor conciliação 
entre trabalho profissional e a vida familiar.

Himawan, Fanggidae e Helmi

Kaushik e Guleria

Mungkasa

Wolor et al.

Kaushik e Guleria Reduz o tempo de transporte trabalho-casa,
 a poluição ambiental pelo uso de 

combustíveis fósseis e contribui para a 
economia de combustível.Mungkasa

Kaushik e Guleria
Flexibiliza o trabalho: pode-se trabalhar 

onde, quando e como preferir.
Mungkasa

Kaushik e Guleria
Possibilita distanciamento social
 aos trabalhadores que sofrem 

de ansiedade social.

Kaushik e Guleria Aumenta a produtividade.

REFERÊNCIAS ASPECTOS NEGATIVOS

Mungkasa Ausência de contato direto com colegas 
e exclusão de situações de convívio 

(café, pequenas reuniões, conversas casuais), 
reconhecidas por reduzir a preocupação

 e melhorar desempenho.Putro e Riyanto



120

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

Dolot Sensação de isolamento, solidão e 
alienação; ausência de apoio social 

e ajuda no trabalho; frustração e sentimentos 
de isolamento profissional.

Putro e Riyanto

Gondim e Borges

Dolot Impacto nas relações com vizinhos 
e familiares em função da estigmatização

 social: quem fica em casa tende a parecer 
desempregado(a).

Mungkasa

Mungkasa
Aumento de conflitos em casa, quando não 

participam do trabalho doméstico e atividades 
familiares, apesar de estarem em casa.

Dolot
Perda de fronteiras entre vida de 

trabalho e pessoal.

Himawan et al.
Impactos no uso do tempo, nas rotinas 
de trabalho remunerado e doméstico e 
demais atividades realizadas em casa 
(sono, descanso, lazer, cuidado de si).

Wolor et al.

Putro e Riyanto

Cho

Dolot Perda de controle sobre a jornada de 
trabalho, deixando a sensação de estar o 

tempo todo no trabalho: ausência de pausas, 
trabalho noturno e nos fins de semana.

Mungkasa

Wolor et al.

Mungkasa Inadequações técnicas e estruturais que são 
repassadas para o(a) trabalhador(a) resolver, 
uma vez que as atividades e as tarefas não 

estavam desenhadas para serem executadas 
a distância.

Wolor et al.

Gondim e Borges

Dolot

Dificuldade de concentração devido 
à presença e às demandas de outros 

membros da família. Os espaços familiares 
não estão adaptados, nem são adequados

 ao trabalho profissional.

Mungkasa

Gondim e Borges

Bouziri et al.

Lord
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Lord

Pode contribuir para a crescente 
precariedade do trabalho, deslocando o 

custo do espaço de trabalho de 
empregadores/as para empregados/as.

Himawan et al. Aumento dos custos das famílias 
com eletricidade, água, internet, alimentação 

e com a aquisição de computadores, 
monitores, contratação de internet, que 

se juntam ao temor de perder vantagens 
como vale transporte e auxílio alimentação.

Mungkasa

Lord

Dolot
Uso de mobiliário inadequado pode

 favorecer as posturas inadequadas e 
pior condição ergonômica que, associadas à 

ausência de pausas e longas jornadas podem 
produzir dor e distúrbios musculoesqueléticos.

Himawan et al.

Wolor et al.

Gondim e Borges

Dolot

Reduz o conforto da casa 
(que deixa de ser apenas espaço doméstico), 

restringindo-se as possibilidades 
de relaxamento, lazer e de descanso.

Fonte: Araújo e Lua (2021).

A respeito das aprendizagens, identificamos que o período de teletrabalho 

estimulou as pessoas a buscarem novos cursos e capacitações a fim de suprirem 

as demandas por novos conhecimentos, sejam eles interpessoais, informáticos/

digitais ou de autoconhecimento. A paciência e a criatividade também foram 

elementos que se destacaram durante essa etapa. Gestão do tempo, organização, 

equilíbrio, resiliência, comunicação efetiva, domínio das tecnologias, inclusão 

digital, empatia, solidariedade, palavras, gestos e ações foram fortalecidas neste 

contexto.
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CONCLUSÃO 

O teletrabalho vem se mostrando uma tendência mundial que foi eviden-

ciada no Brasil em decorrência da pandemia. A urgência das autoridades em 

estabelecer medidas necessárias à contenção do aumento acelerado de infecta-

dos pelo Novo Coronavírus (COVID-19) forçou a imediata transição do trabalho 

presencial para o teletrabalho.

Desde então, o assunto tem despertado o interesse de diversos eixos da 

sociedade, como pesquisadores e organizações, que buscam investigar os de-

safios e as oportunidades desta modalidade de trabalho, bem como da possibili-

dade de sua continuidade no contexto pós-pandêmico.

Ademais, o teletrabalho ratificou que os avanços tecnológicos e de comuni-

cação, assim como o domínio das ferramentas digitais são imprescindíveis nessa 

modalidade de trabalho. Ainda, as ferramentas digitais convidam ao aprendizado, 

colocando a inclusão digital ao lado das grandes questões a serem enfrentadas 

no contexto atual.

Conforme destacado ao longo deste estudo, inúmeras foram as dificulda-

des, que denominamos desafios, enfrentados pela grande maioria da população. 

No entanto, em conformidade com os estudos realizados, diversas vantagens, 

que denominamos oportunidades, foram pontuadas também. Logo, os desafios 

elencados não constituem fatores impeditivos para a continuidade do teletraba-

lho, no contexto pós-pandêmico, desde que haja um plano de ação direcionado 

à mitigação dos problemas detectados e ao fortalecimento das oportunidades 

geradas por essa tendência mundial: o teletrabalho.
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INTRODUÇÃO

Desde sua idealização na década de 1990, o termo VUCA, acrônimo de 

volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, concentra, em suas siglas, 

todo o drama do mundo pós-moderno e de sua natureza fugaz. Isto porque cada 

uma das palavras a que o termo simboliza representa um aspecto patente do 

mundo moderno e das suas espiraladas mutações, operadas na rapidez de um 

torvelinho, que tudo absorve. A fim de tornar mais claro a dimensão do termo 

VUCA, na sua plena significação, será explicitado, concisamente, a maneira 

como cada um dos termos nele imbricados estão relacionados ao mundo e como 

estão interligados a si mesmos. 

DESENVOLVIMENTO

 A inovação não surge do individualismo, mas das relações sociais. 

O que requer um trabalho acentuado na questão da liderança do grupo e do 

próprio líder (FLAHIVE, 2014). Isso porque, os líderes também precisam ser 

inovadores, devendo, assim, explorar novos modelos a partir de amplas fontes 

de evidência e literatura e adaptá-los para criar uma abordagem sob medida 

para o desenvolvimento da liderança, uma que se adeque ao seu próprio sistema 

organizacional (TILL et. al., 2016). Trata-se de uma competência que traz um 

diferencial para enfrentar o desconhecido, ainda mais quando se cria uma inovação 

disruptiva de produtos e modelos de negócios orientados tecnologicamente nas 

indústrias. Por conta desse diferencial, é preciso que os líderes tratem dessa 

competência não como uma atividade pontual, mas como um modo de vida na 

administração atual. 

Além das considerações feitas até o momento, Dawson (2017) relata 

que a criatividade e a inovação são alcançadas por meio do gerenciamento do 

conhecimento dentro de um indivíduo ou organização. Gestão esta que deve 
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envolver a busca de conhecimento e experiência além da organização em que o 

líder se encontra, como procurar as melhores práticas tomadas em todo o setor 

(KAYES, 2019). 

 E a tecnologia, como dispositivos móveis, ajuda as pessoas a melhor 

absorverem o conhecimento (FLAHIVE, 2014), bem como a coletar novos dados 

e considerá-los para novas perspectivas, além de levantar e analisar constante 

dados, ideias e informações. Algo ainda mais relevante em organizações 

intensivas em conhecimento, onde os líderes e liderados enfrentam os desafios 

diários de um cenário de negócios global em rápida transformação (BENNET; 

LEMOINE, 2014). 

A capacidade de inovar, então, mostra-se primordial no contexto VUCA, 

em principal para a volatilidade (criando produtos complementares ou disruptivos 

frente às mudanças), para a incerteza (estimulando soluções criativas e flexíveis), 

e para a ambiguidade (aproveitando e adaptando soluções para solucionar 

problemas).

No que tange a volatilidade, pode-se dizer que a era das tecnologias e da 

virtualidade tem exercido efeito fugaz nas relações humanas, e principalmente 

no modus operandi de uma empresa. Nada há de perene. Uma tendência 

organizacional hoje se desfaz amanhã. Um produto que ora causa estardalhaço, 

amanhã pode já ter sido suplantado. Uma tal mudança assim acelerada, além de 

impactar a sociedade causando-lhes um estado de entropia geracional, exerce 

sobre os filhos do século um poder opressor eivado de incertezas (CAMERON; 

QUINN, 2005).

 E neste contexto, é sobretudo nas incertezas que repousam as ansiedades 

modernas. Volátil, o mundo tornou-se menos previsível (PESTANA, 2020). Assim, 

da noite para o dia, qualquer relação e qualquer negócio pode simplesmente 

acabar. O que fazer? Por exemplo, uma empresa tem um plano de ação contínua, 
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visando a venda de um serviço ou produto específico. Porém, não há nada que 

garanta que o mesmo serviço ou produto oferecido manterá a preferência social, 

posto que uma coisa suplanta a outra com a rapidez dos ponteiros do relógio, 

causando assim um estado de incerteza e hesitação que paralisa. 

 Um conjunto de coisas assim, redundam invariavelmente num grau muito 

grande de complexidade (CAMERON; QUINN, 2005). Qualquer proposta a ser 

elaborada, qualquer meta a ser atingida adquire dificuldades titânicas, graças às 

mudanças e incertezas que a acompanham em cada ato. Qualquer resposta ao 

mundo é difícil, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, o que, não raro, 

faz-se deduzir que, na verdade, não há apenas uma forma correta de dizer ou 

tratar de algum problema.  

 A propósito da volatilidade, é mister notar que a mudança acelerada dos 

avanços tecnológicos representa, também, uma mudança, a princípio sutil, 

mas hoje escancarada, do comportamento humano, seja no trabalho, seja no 

seu quotidiano. É como diz o poeta Camões: “todo o mundo é composto por 

mudanças, tomando sempre novas qualidades”. 

 Essas mudanças configuram sempre uma modificação do status quo. Por 

isso, a tecnologia representa realmente uma reconfiguração do modus operandi 

humano. E isso não é algo tão novo. A Revolução Industrial já havia começado o 

projeto. Pois, quando os trabalhadores, em geral gente do campo habituado a seus 

próprios horários de trabalho, viu-se forçado a deixar as terras onde derramaram 

suor e sangue, para migrar às cidades e trabalhar no fundo vaporoso de uma 

fábrica soturna e febril; os homens tiveram, portanto, de adequar-se, de reeducar 

seus corpos não mais segundo o ritmo natural senão conforme lhes impunham o 

quadrante do relógio e seu pêndulo devorador. 

 O homem tornou-se engrenagem do sistema, conforme uma das cenas 

mais marcantes do cinema, quando Charles Chaplin, em Tempos Modernos, 
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é engolido pela grande máquina incansável da produção. As tecnologias mais 

avançadas hoje, principalmente a internet, nos fizeram o mesmo. A diferença é 

que, àquele que tiver meios de ação para conduzir um pouco o rumo das coisas, 

não será levado pela torrente de possibilidades, mas saberá, também, manejar 

um pouco aqui e acolá, a fim de se valer das facilidades e benefícios que cada 

época oferece. 

 Dessa forma,  este é um ponto importante. Embora muito se diga a respeito 

dos aspectos negativos do advento tecnológico e digital, pouco se detém às 

vantagens imbricadas no processo, como, por exemplo, permitir que alguém 

trabalhe de casa, venda produtos no exterior por meio de sites, assim como 

fornece a possibilidade, aos curiosos, de, por meios digitais, vascolejar museus 

e bibliotecas pelo mundo todo. As fronteiras geográficas foram cruzadas. Não há 

pedágio, nem conflito. O mundo está conectado. E cabe aos destemidos navegá-

lo sem temor nem tremor.

 Outrossim, deve-se lembrar que, não fosse a capacidade de adequarmo-

nos às mudanças, superar as complexidades, e estreitarmos as ambiguidades 

inerentes ao processo, o impacto, por exemplo, da pandemia do coronavírus 

teria sido ainda pior. É verdade que o globalismo, as mudanças e tudo o que o 

mundo VUCA sintetiza são uma realidade ora boa ora não tão propícia assim. 

Diria uma relação dialética, a que não nos podemos furtar, mas, lançando mão 

dos instrumentos certos, superá-las.  

 Posto que assim seja, enquanto cresce o grau de complexidade das 

relações, adstrita a isso acresce também o nível de ambiguidade. As situações 

da vida oferecem-nos diversas possibilidades, e com o crescimento do mundo 

e das tecnologias, essas possibilidades se expandiram para além do que se 

pode abarcar. Além da fugacidade humana, o mundo de hoje é cada vez menos 

previsível e, de modo geral, até mesmo assustador. Além disso, fez ressurgir 

algo há tempos esquecido: a noção do mistério. Sob certos aspectos, o mundo 
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moderno é também o undiscovered country de Hamlet, que nos acovarda a 

consciência, por incapacidade nossa de descortina-lo. 

 Como não há receitas prontas para solucionar tudo, o modo pelo qual 

empresas e pessoas podem lograr mais êxito na empresa a que se querem 

lançar, depende de alguns princípios, ou melhor dizendo, de certas atitudes que 

os façam manterem-se firmes nas adversidades (LLOP et al. 2017). Assim sendo, 

conforme explicitado, o mundo caminha a passos largos, e o tropel que traz após 

si o sol das mudanças não pode ser impedido de caminhar. Quem ficar à sua 

frente será pisoteado.

  Por isso, o mais sensato é adaptar-se. Estar preparado para mudanças, 

que não o desestabilizam. Por exemplo, conheço uma pessoa que trabalha 

numa biblioteca, e sentia-se ameaçada por causa da crescente virtualização 

dos acervos. Dizia ela que com isso sua profissão tornava-se vá, visto que cada 

interessado poderia navegar na internet, consultar os volumes digitalizados, ou 

outros serviços. Em momento algum ela pensou em como sua profissão poderia 

lidar com as mudanças inerentes ao processo de virtualização dos acervos, tudo 

o que ela queria é que não fosse assim, para que não lhe ocorresse perder o 

emprego. 

 É óbvio que o temor é válido, até porque esse temor advém do estado de 

incerteza que as próprias mudanças aceleradas provocam. Mas uma pessoa ou 

empresa que queira não ser derrotada por isso, precisa mover-se, ser versátil, 

aprender a manusear as novas tecnologias, a fim de ser útil e capaz aos novos 

tempos, dando respostas aos desafios, e não fugindo deles. 

 Do mesmo modo a questão da ambiguidade e complexidade modernos 

tornam necessários aos homens, enquanto indivíduos, e as organizações, como 

instituições hierárquicas e coletivas, serem mais interdisciplinares, ou seja, 

é necessário que consigam dialogar com as demandas atuais, indo além do 
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conforto prático já recorrente, mas buscando soluções inovadoras e maneiras 

de ação verdadeiramente ágeis que nos ajudem a saltar as barreiras e muralhas 

(LLOP et al. 2017).

 Na famosa epopeia de Homero, A Ilíada, os gregos nunca eram descritos 

como pessoas simples. Cada personagem tinha uma categoria maior. Assim 

Diomedes não era só Diomedes, mas Diomedes de pés velozes. Aquiles da 

mesma forma não era somente Aquiles, mas Aquiles de braços potentes, e assim 

por diante. Ou seja, esses epítetos não foram postos pelo poeta a esmo, mas 

com uma finalidade específica: demonstrar que essas pessoas eram realmente 

boas naquilo que faziam, fosse ao brandir a espada, fosse na agilidade em 

correr.  O que quero dizer com isso? Uma coisa muito simples: é necessário que 

sejamos realmente muito bons no que fazemos, e deixemos nossa marca, nossa 

característica, para que, também, possamos enfrentar os desafios possantes 

que defrontam nosso caminho. Por vezes a situação exigirá destreza, em outras 

força e inteligência, por isso saber transitar em todas as qualidades exigidas 

fará dos homens e das empresas muito mais que homens e empresas, os fará 

ser homens e empresas altivos e qualificados, prontos para dar uma resposta à 

altura dos desafios do seu próprio tempo. 

 Essa resposta, não obstante, necessite da ação humana, por vezes pode 

estar submetida a fatores externos que exigem outras formas de adequação. Por 

exemplo, muito do que uma empresa deseja fazer, depende não só dos planos 

diretores, da administração coordenada e dos funcionários capazes, senão 

também do Estado que o circunda. Assim, a política pode interferir diretamente 

em tudo.  

 Dessa forma, para se entender a ação do Estado, foi desenvolvida a teoria 

da Hélice Tríplice, cujas premissas são: universidade, empresa e governo, e que 

tem, portanto, o objetivo contribuir para a inovação no mundo ou de sua melhor 

compreensão. No que diz respeito ao Estado, esta teoria conta com três vertentes 

específicas de sua influência no processo de inovação social e industrial. 



130 131

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

O primeiro aspecto desta teoria enfoca a preponderância do Estado como 

regulador de atividades empresariais e acadêmicas. Constituindo-se, portanto, 

de um modelo estatista e controlador. O segundo aspecto, denominado laissez-

faire, difere do primeiro, posto que este especificamente aborda a importância do 

protagonismo individual, em que cada ator desempenha seu papel de modo algo 

independente (ETZKOWITZ, 2009).

 Quanto ao terceiro aspecto, o chamado tradicional, apresenta um modelo 

onde predominam as interconexões entre os atores, visando, pois, através da 

colaboração e troca, produzir uma inovação. As formas de alianças às quais 

esses agentes são sujeitos propiciam um ambiente de inovação possível apenas 

por intermédio da sinergia da conexão (ETZKOWITZ; LEYDERSDORFF, 2000).

 Cada um desses aspectos traz, imbricados em si, vários pontos. O primeiro 

comunica certa perenidade, ordem, firmeza, mas engessa o desenvolvimento, 

tornando-se crivo de toda criatividade, além de concentrar em si os poderes 

inovadores segundo seu bel-prazer, centralizando recursos e subordinando 

instituições. 

 No segundo aspecto, o governo perde seu protagonismo, limitando-se 

apenas a delimitar e regular os recursos que proporcionam o processo inovador. 

Dessa forma, as instituições de ensino são tidas como instrumento para produzir 

mão de obra qualificada, enquanto as empresas ficam encarregadas de colocar 

em prática os conhecimentos obtidos. Já o terceiro ponto teórico, pressupõe 

que o conhecimento é produzido de maneira dinâmica transpassando os muros 

institucionais, numa interação entre vida, autonomia e instituições que nenhum 

dos dois aspectos anteriores logrou detalhar. 

 Ou seja, o Estado pode ser um instrumento bastante invasor na vida 

empresarial e criativa, de sorte a tolher o que porventura considere inadmissível, 

mas também incentivar o que considera desejável. Por isso, a versatilidade 

dependerá também desses fatores externos que nos impõem desde fora certos 
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padrões. Esse contexto funciona como os fatos sociais de que falava Émile 

Durkheim (1983), ou seja, os fatores culturais, políticos e sociais estão-nos dados 

já, de sorte que se vivermos num país, digamos, árabe, sua cultura, religião e 

instituições já estarão ali, e nós é que iremos nos adequar a tudo isso. 

 Nas democracias ocidentais, ainda gozamos o direito de poder ao menos 

escolher as lideranças políticas. Essas, por vezes, têm ideias diferentes que po-

dem fazer mudanças significativas no modus operandi do Estado. Aqueles que 

logram viver em países cujos estados incentivam a criatividade, ou a abertura de 

empresas, também proporcionam melhores condições para a empreitada huma-

na na busca do sucesso econômico e social. 

 O Brasil, porém, possui uma burocracia que, não raro, dificulta muito tudo 

isso. Com uma população muito desigual, a maioria dos brasileiros deixam à par-

te seus talentos para procurar algo mais imediato, a fim de garantir seu sustento. 

A necessidade do pão fala mais profundamente porque dirige-se ao estômago. 

Outrossim, as dificuldades exorbitantemente burocráticas para se abrir uma em-

presa, faz qualquer aspirante a empresário desistir de primeira. Esses percalços 

exorbitantemente desmedidos e desnecessários, acabam por ser uma pedra de 

tropeço tão grande, que quem o descortina com o olhar, ao longe, nem sequer se 

obriga a caminhar. 

 Uma coisa certa do momento atual: as soluções do século XX já não são 

mais suficientes para dar respostas para os desafios do século XXI. A comple-

xidade dos desafios estão pressionando as organizações para criar abordagens 

mais criativas e mais ágeis. O pensamento linear que orientou e desenvolveu as 

organizações do século passado precisa ser substituído pelo pensamento não-

-linear que é criativo e obtém respostas de formas não-tradicionais. No pensa-

mento não-linear a inovação é preponderante para achar novas soluções para os 

paradoxos da mudança O processo decisório também toma novas direções e se 

torna mais experimental, aberto e colaborativo. A resposta está na simplificação 
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e na experimentação contínua. Neste novo contexto novas competências orga-

nizacionais começam a se delinear como a autonomia, a interdependência e a 

acuidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visto isto, é necessário que mais políticas públicas sejam elaboradas com 

vistas ao incentivo inovador e criativo também nos ramos do empresariado. Por 

exemplo, a Lei Rouanet objetiva investir em talentos artísticos promissores, e isto 

é algo bom. Uma lei semelhante poderia ser estabelecida para outros setores que 

também necessitam de ajuda para dar vazão a sua criatividade. O mesmo se pode 

dizer em relação a burocracia. Não convém que o Estado seja um empecilho ao 

povo, mas sim uma ajuda. Assim, cabe ainda ao poder público rever sua maneira 

de atuar e suas exigências, para que não incorra a fazer de toda a criatividade 

nacional uma planta que nasceu num deserto estéril, onde o calor e a sequidão 

o fará murchar. 

Contudo, o incentivo a criatividade e a adequação melhor aos ditames 

modernos do mundo tecnológico, devem, sobretudo, vir desde casa. Os pais 

também são responsáveis em auxiliar os filhos a serem mais abertos ao novo 

mundo, a serem maduros o suficiente para enfrentar as adversidades, assim 

como ser ágil o suficiente para oferecer respostas precisas aos problemas que 

os cobram ações preparadas e competentes. 

Com efeito, uma solução geral, na minha concepção, é inviável. Os problemas 

são muitos e por demais difíceis. Assim, por exemplo, dizer que a educação irá 

melhorar com mais verbas, é presumir que o dinheiro seja a causa da ignorância. 

Mas o que se tem visto efetivamente é que bilhões são investidos todos os anos 

na educação, sem obter com isso resultado algum: os alunos do ensino básico do 

nosso país ocupam os últimos lugares em todos os testes internacionais, como, 

por exemplo, a PISA. Assim sendo, é patente que o dinheiro não é resolução 

definitiva nem total para o problema. Afinal, ele necessita ser esmiuçado. 
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O mesmo pode-se dizer da inovação e criatividade. Embora acredite nas 

políticas públicas uma importância muito grande no incentivo à criatividade por 

meio de projetos, isso em si não garante que haverá bons resultados, porque outros 

problemas, dantes escondidos, podem vir a lume quando menos esperávamos. 

Por isso, o que se deve haver é uma abertura para entender a realidade, sua 

forma própria e suas exigências e, dentro do quadro geral, ir tentando resolver 

um problema aqui, corrigir outro ali, e aos poucos, ao longo de um tempo que não 

se pode determinar, veremos alguma mudança significativa. O homem é criativo 

por natureza. Com as condições favoráveis, ele irá fazer florescer novas ideias, e 

ainda que o mundo esteja em tão grande mudança, como um trem desgovernado 

sem trilhos nem rastos; embora isso, há perfeita possibilidade de, com senso, 

inteligência e versatilidade, não sermos atropelados pela carruagem implacável 

das mudanças, mas sim atrelarmos nós mesmos os cavalos a fim de guiá-los 

para onde queremos. 
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INTRODUÇAO

O presente trabalho detém como objetivo relatar a experiência interpessoal 

e de extensão construída no bojo da disciplina de Gestão Cultural, no semestre 

letivo suplementar, no curso de Bacharelado em Administração, na Universidade 

Federal da Bahia, o que implica de pronto uma análise das políticas de acesso 

internas à Ufba quanto ao número de vagas nas matérias nos cursos de gradu-

ação.

A metodologia que será desenvolvida nas linhas seguintes seria fruto de 

uma pesquisa-ação, experimental e pragmática, segundo o método roadmapping 

de forma a sistematizar os conhecimentos e aprendizados adquiridos nas aulas 

da disciplina (TRIPP, 2005; ENGEL, 2000); com recurso constante às técnicas 

de brainstorming, já que as próprias aulas caminham também dessa forma; Ade-

mais,  a perspectiva aqui trabalhada é referente a um espécime de análise crítica 

de auto-conhecimento, de cada um dos alunos da turma, na posição de gestores 

culturais, e acredito que a proposta disciplinar conseguiu abraçar bem o tripé 

indissociável do ensino, pesquisa e extensão, devido às explicações seguintes, 

e ressaltando a importância social da Universidade (GONÇALVES, 2015; BIM-

BATO CESAR, 2013); Assim, por ser teoricamente um “diário”, irei tentar aqui es-

truturar as ideias e parágrafos abaixo consoantes às aulas síncronas quinzenais, 

dividindo em conteúdos (1) e improvisações teatrais (2), ambas considerando as 

minhas percepções pessoais dos mesmos.

O que aqui se quer dizer é a consideração pessoal da autora: encarei essa 

disciplina de projetos enquanto um desafio e compromisso pessoais na busca 

por leveza, objetividade e criatividade, que tem se tornado verdadeiramente ca-

társico para mim, “desopilante” na linguagem informal, constituindo-se como uma 

experiência bastante positiva; pelo que considero a “analítica” deste artigo refe-
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rente a uma atividade de extensão; uma extensiva avaliação das aprendizagens 

pessoais guiadas pelos tutores da matéria, e compartilhada com os colegas.

Assim, percebe-se que as aulas detêm a finalidade de ensinar as bases 

teóricas e metodológico-culturais (MENDONÇA, PENITENTE, MILLER, 2017) 

num sentido de capacitação e empoderamento dos discentes, requerendo final-

mente um engajamento proativo na conformação dos projetos designados para 

o semestre letivo; A investigação foi contextualizada em torno dos seis encontros 

centrais/primordiais  acerca das improvisações teatrais presenciais, programa-

das para o semestre (ROSSETO, 2012).

DESENVOLVIMENTO 

 A primeira aula, supostamente teria sido a respeito das orientações das 

atividades e projetos principais, bem como que a política de notas e faltas, e a 

“comunicação com a arte, no sentido das “simulações-improvisões dinâmicas 

que seriam feitas sincronamente enquanto critério de ensino, participação e ar-

ticulação, e pontuação (MARANHAO; STORI, 2020); As aulas  coletivas e quin-

zenais teriam como escopo justamente o exercício prático de técnicas teatrais, 

mediadas por um professor especialista na área, Prof. Daniel Becker.

Na segunda aula do curso, ao ter ciência de como a disciplinar decorreria, 

fiquei “chocada, um tanto quanto que apreensiva, ansiosa e insegura, pois era, 

bem como ainda o é, algo bastante diferente de tudo que eu tinha feito até então 

na faculdade -  especialmente considerando minha formação em direito - e esta 

seria realmente uma experiência bastante curiosa e inovadora; Nesta aula de 

basicamente 90 minutos, já ficou estipulada a atividade da semana relativamente 

a primeira versão do projeto; Foram dadas as instruções a serem seguidas para 

o primeiro rascunho: vídeos a serem obrigatoriamente assistidos com as indica-

ções dos “contratantes da festa”, aspectos teórico-metodológicos, apresentações 
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ppt, e o contexto da celebração que iríamos planejar ao longo da matéria, o EAU-

FBA Celebra, considerando-se um cenário pós-pandêmico e suas implicações; 

Acredito que a tensão de toda a novidade (improvisações, projetos a serem en-

tregues em curto tempo, conhecer novos colegas e professores, etc.) tenha me 

inspirado, e imediatamente após a aula desenvolvi os meus slides da versão um 

do projeto, e no mesmo dia tivemos a reunião de time/equipe para alinharmos a 

divisão de tarefas e concepções de cada uma.

Foi nessa aula também, consoante o ingresso da maioria dos alunos, que ti-

vemos que nos apresentar para a turma, numa espécie de integração, adaptação 

e ambientação já que desenvolveríamos exercícios de criatividade nos quais fica-

ríamos “expostos” frente aos outros, então precisaríamos quebrar logo a barreira 

inicial do desconhecimento/não-conhecimento; Ademais, apesar de entender o 

sentido da impossibilidade de faltar qualquer das improvisações síncronas, con-

siderei  um pouco exigente e inflexível esse requisito de não permitir uma falta, 

justificada ao menos; Apenas na segunda parte do curso que descobri o critério 

verdadeiro de presença nos encontros síncronos, e isso denota uma dificuldade 

percebida quanto à compreensão de informações chaves dos critérios avaliativos 

no âmbito do EAD (PAGOTTO DA SILVA, 2013; RAYMUNDO, 2018), já que te-

mos “reduzida a possibilidade de tirar dúvidas mais frequentemente com os pro-

fessores; Entretanto, devo registrar a pronta resposta do Professor Coordenador 

Eduardo Davel e da Doutoranda Pérola nos questionamentos e interações por 

meio das mídias digitais assistivas (TAKEUTI, MUNARI, SANTOS, 2014; DIAS 

DE OLIVEIRA, MILL, 2016), complementares ao trabalho síncrono no semestre.

No que tange às improvisações teatrais, desde a primeira aula percebi uma 

falta de ritmo e fluidez dos exercícios na “ distância EAD” (MARTINS, 2011; KE-

NSKI, 2010), prioritariamente nos de alongamento; ademais, o que também pude 

notar desde os primeiros exercícios foi a minha personalidade ansiosa aflorando 
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nas “encenações conjuntas já que dependemos inevitavelmente uns dos outros 

para completar/realizar a tarefa, e perceber que a maioria dos colegas não esta-

va usando  determinadas competências e habilidades como a escuta ativa, po-

sição vigilante, a atenção, a concentração e a proatividade (MARIN et al, 2017; 

GONDIM, MORAIS, BRANTES, 2014), me deixou angustiada.

Em continuação, pudemos perceber a relevância dos detalhes na história 

que formamos/construímos todos em conjunto, inclusive com a participação dos 

docentes, o que eu considerei muito bacana e satisfatório pois percebi que eles 

estavam com real disposição para fazer com que nós nos engajássemos verda-

deiramente nos planos e atividades do currículo da disciplina, acredito que na 

busca pela conformação mais dinâmica de novos paradigmas de ensino na aca-

demia/ensino superior (MIRANDA, 2007; BALDASSA BERNARDO, 2006; LIMA, 

CASTRO, CARVALHO, 2000); Finalmente, percebemos mais ainda a importân-

cia do ouvir atentamente o outro para cumprir com a meta final de tecer/narrar 

uma história com sentido e propósito, percebendo-se ultimamente os caracteres 

de/e simbologia, e as “retratações” da arte teatral, bem como que literária (SAN-

TANA, 2014), vislumbrando-se sempre a difusão do que pessoalmente conheço 

como aprendizado tácito (ERLO; BELEM; ZANOTTO; FACHINELLI, 2017).

Na terceira aula, discutimos o feedback recebido referentemente às primei-

ras versões do projeto em equipe de gestão cultural; Me senti bastante frustada 

com isso, não especificamente com a nota mas com os comentários principal-

mente metodológicos e pragmáticos, pois ao elaborar a apresentação, senti que 

tinha dado tudo de mim, mas que ainda sim era/seria insuficiente, que os pa-

râmetros objetivos, de implementação e criatividade seriam ainda mais altos e 

complexos (WECHSLER, 1998); De qualquer forma/modo, consegui entender os 

fundamentos das críticas construtivas que recebemos enquanto grupo.

Assim, passando para a parte das encenações conjuntas, achei muito di-

vertida a atividade inicial das letras: o Professor Daniel Becker dizia o nome do 
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aluno e uma letra do alfabeto, e tínhamos que falar sem parar palavras que co-

meçassem com a respectiva letra; Sobrelevou assim nesse exercício as estraté-

gias de alguns colegas em dizerem nomes pessoais correlatos e suas variações 

de gênero, fazendo com que esses alunos obtivessem uma performance mais 

eficiente no desempenho da atividade.

Depois passamos para a construção de um conto em conjunto a partir de 

um título; apesar das idas e vindas constantes no desenrolar da história, que, 

na minha opinião, tornaram o exercício um pouco monótono” e pouco produtivo, 

achei surpreendente, sensacional a sacada de um colega, formado em marketing 

e design digital: a referência a Poseidon, considerando o pano de fundo do Zoom 

grego, de uma das nossas colegas; e ainda, o objeto mágico da “pedra filosofal” 

(amuleto) lançado na roda da conversa, ou melhor, no ambiente virtual da forma-

ção oral do Conto conjunto: Foi sensacional!!!!

Novamente, notei a minha ansiedade particular quanto ao ritmo e desen-

volvimento das encenações/improvisações pois alguns exercícios foram repeti-

dos - e tive mais assente ainda minha vontade de superar um pouco essa minha 

característica ansiosa através dos desafios criativos propostos pelos tutores e 

mestres; Nessa aula também pudemos conhecer melhor as colegas de equipe, 

e inclusive após ao encontro síncrono, conversamos internamente entre o trio 

sobre o diário-resenha que ora escrevo, e trocamos algumas “figurinhas” sobre 

nossa vida acadêmica.

Ao final deste terceiro encontro, o Professor Eduardo Davel explicou os 

objetivos e fontes deste diário, e imediatamente fui olhar e “prospectar a plata-

forma da disciplina no Moodle; dentre os inúmeros materiais disponibilizados, 

me chamou atenção as etnografias dos circos e populações circenses (Cirque 

du Soleil), pois acredito que o meu olhar é muito focado na interdisciplinaridade 

das ciências humanas e sociais (BALBINO DA COSTA, 2015), na construção de 

conhecimento “válido, legítimo e sobretudo acessível.
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Também, uma passagem sobre essa fontes e textos bibliográficos me re-

meteu às escolas de pensamento e literárias, pelo que fiz umas “leituras rápidas 

de alguns dos artigos indicados; com isso,  reitero que achei as fontes disponibili-

zadas muito úteis e frutíferas; No fechamento da aula, tínhamos que concluir indi-

cando uma palavra que representasse o encontro: a minha escolha foi “Loucura”.

 Na quarta aula, expusemos nossas opiniões acerca do feedback recebido 

sobre as primeiras duas versões do projeto cultural proposto da EAUFBA; Nes-

sa aula, repetimos a atividade da história de palavras” (na qual, cada um de nós 

participantes tinha que adicionar uma única palavra, delineando o conto guiado 

pelo título previamente dado), e acabamos por criar “A história do Meteoro”.

 Como “moral da fábula”, ficou claro e reiterado pelos ensinos do Professor 

Daniel Becker a importância das menores e pequenas contribuições de cada um 

na composição do trabalho em conjunto: como diria Mogli, no filme da Disney de 

1967: “o necessário, somente o necessário - o extraordinário é demais” !

 Por fim, considero que a finalização com os pronunciamentos discentes 

tenha sido bastante construtiva, pois tivemos as percepções divergentes entre os 

distintos depoimentos dos alunos, pois alguns se sentiam angustiados/ansiosos 

com a pressão de ter que estar constantemente em vigilância para o andamento 

do Conto; O que acaba por enfatizar a riqueza da diversidade de pensamentos, 

ideologias e jeitos/formas distintas de ser entre os indivíduos que compõem de-

terminado grupo social, no nosso caso, nosso campo de “atuação cidadã e indivi-

dual é o ambiente cooperativo da sala de aula síncrona virtual; acredito que des-

sa forma, estamos construindo o que Hanna Arendt chama de Dignidade política 

(LAFER, 1972; TURBAY, 2012), através do aflorar da criatividade!!!

 No quinto encontro, as improvisações começaram com o tema “mórbido do 

suicídio; Me percebi menos ansiosa e considerei mais “concatenada a dinâmica 
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em grupo; O segundo jogo foi sobre construir uma história, uma trajetória nar-

rativa a partir do máximo de palavras que foram registradas, e que foram ditas 

por outro colega de classe durante dois minutos; Eu soube desde logo que essa 

atividade seria “cilada”:

Nessa aula, o ambiente foi muito extrovertido, criativo e divertido! Percebi 

que eu estava muito mais solta na fala, criatividade e improvisações; a aula tam-

bém foi dotada de certa complexidade em temos do desenvolvimento natural da 

criatividade por nós alunos! Pois congregou o tema da morte; o tema da celebra-

ção através do projeto grupal EAUFBA; jogos de palavras”; & também reflexões 

filosóficas, políticas e ideológicas.

 Alguns feedbacks principais foram discutidos ao final dessa quinta aula: a 

relevância do aflorar do lúdico e da criança de cada um de nós, e a sensação de 

adrenalina e intensidade, bem como que contraditoriamente relativo ao “conforto 

no “Set de improviso, afastando-se o temor e medo de retaliações; as multipli-

cidades e complexidades surpreendentes entre sordidez, sarcasmo e diversão 

vivenciadas na prática e partindo das diferentes subjetividades; e ainda correla-

cionamos o papel de Karl Wieck na acepção da gestão cultural maioritariamente 

pautada na criatividade através dos fluxos e pulsos psicológicos externalizados 

por meio da comunicação (MONTENEGRO, CASALI, 2008; CZARNIAWSKA, 

2005).

 No sexto e último encontro, algo muito impactante tinha acontecido comi-

go no dia anterior, o falecimento do meu primo; Mesmo ante esse fato, resolvi 

ingressar na aula e integrar as dinâmicas, e foi uma escolha assertiva! Diante do 

cenário, cheguei atrasada na aula, e indisposta; Pensei em não habilitar o vídeo, 

mas acredito que o meu subconsciente me acionou, e percebi que teria uma 

sensação de bem-estar se participasse da Improvisação “por completo, mesmo 

tendo sido entendida e “liberada pelos professores! Tive sensações diversas des-
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sa experiência, senti-me angustiada e aliviada concomitantemente, como se um 

“mini caos interno se fizesse dentro de mim.

 Inclusive noto que nesse encontro, vivências e experiências pessoais e 

profissionais dos professores foram expostas, engrandecendo ainda mais esse 

momento síncrono; Nesse encontro, paradoxalmente, notei-me menos ansiosa 

acerca dos exercícios, no que tange à dependência da intervenção de cada um 

dos alunos, uns para com os outros nas atividades conjuntas com todos; Conse-

gui então compreender a relação da ansiedade com a fragmentação, o vazio, a 

falta de envolvimento quanto ao propósito maior da disciplina.

 Nesse encontro também, discutimos sobre a importância do “step back” na 

improvisação, e na gestão cultural; bem como que falamos sobre cultura e com-

partilhamos referências instrutivas no que tange à leituras e documentários - e.g. 

Dilema das Redes do Netflix.

 Ainda, tivemos a oportunidade de expor nossos feedbacks parciais quan-

to ao trabalho em grupo, até a pré versão final do mesmo; O meu depoimento,  

influenciado pelo meu estado de espírito e humor próprios do evento/aconteci-

mento enfrentado por mim naquela semana, foi acerca de ter pedido “o interesse 

nessa última etapa do projeto em grupo considerando algumas decorrências a 

serem enfrentadas em trabalhos em equipe, e justamente os impactos disso na 

criatividade, gerando uma espécie de bloqueio criativo; O meu “pronunciamento 

foi compartilhado e subscrito pelos colegas que também se pronunciaram, pelo 

que aproveitamos e discutimos com o professor novas possibilidades, formas, 

alternativas e dicas de substituições possíveis no projeto e atividades no âmbito 

do próximo semestre Online; bem como que novos métodos de avaliação que 

podem ser “lançados, praticados, desenvolvidos …

Ao final do encontro, me sentia mais leve e relaxada; E observo a sensibili-

dade dos colegas e professores ante a minha situação; Acredito que a interação 
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de forma descontraída naquele momento foi essencial para mim, para o meu 

melhor entendimento da finitude da vida, e da naturalidade da morte, enquanto 

passagem.

CONCLUSAO 

 Este trabalho se propôs a trazer uma metodologia diferenciada para ressal-

tar a importância do tripé universitário, abarcando-se e integrando-se ao ensino 

e pesquisa os mais variados projetos de extensão que podem ser encontrados, 

lançados e desenvolvidos no âmbito da Universidade; A indissociabilidade des-

ses três fatores deve ser tida e considerada como um princípio norteador da 

construção de um conhecimento emancipatório e de uma universidade democrá-

tica enquanto instituição.
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INTRODUÇAO

Iniciamos esta proposta de estudo descrevendo a estrutura do material ge-

nético, destacando os seus níveis de organização, a partir do genoma, cromos-

somos, DNA, cromatina, gene, e dos nucleotídeos. 

Todas as informações/materiais genéticos e/ou hereditários são codificados 

na estrutura do DNA ou RNA a depender do tipo de ser vivo analisado. O DNA é 

a fonte relevante de informação genética da maioria dos seres, e sua estrutura 

tridimensional foi descoberta por Watson e Crick, em 1953. 

Assim, o DNA consiste em duas cadeias de nucleotídeos complementares 

e antiparalelas que formam uma dupla-hélice. O DNA (ácido desoxirribonucleico) 

é um tipo de ácido nucleico relacionado com o armazenamento e transmissão 

das informações genéticas. 

O DNA é encontrado em diferentes organelas, a depender se o organismo 

é eucarionte (núcleo - mitocôndrias e cloroplastos) ou procarionte (no nucleoide). 

Os cromossomos são as estruturas formadas pelo DNA, carregando, portanto, a 

informação e o material genéticos do indivíduo. Dessa forma, nos eucariontes, é 

no núcleo que se encontram os cromossomos, enquanto nos procariontes, ob-

serva-se, geralmente, um cromossomo circular na região do nucleoide. 

O DNA e demais proteínas e histonas que se encontram no núcleo euca-

riótico conformam os cromossomos, que formam conjuntos conhecidos pela de-

nominação de cromatina. Os nucleotídeos são compostos por três partes: uma 

pentose; Uma das bases nitrogenadas paradas, e o grupo fosfato. 

O genoma é a soma de todos os cromossomos, sendo encontrado no nú-

cleo e nas mitocôndrias. O genoma é composto de sequencias de DNA, não-co-

dificantes e codificantes; Esse último, o DNA Codificante, refere-se justamente às 
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sequências genéticas que podem sofrer os mecanismos de tradução e transcri-

ção a partir de um código e de instruções, ou seja, são transcritas e traduzidas, 

em proteína.

Nesse contexto, o gene refere-se a uma parcela da molécula de DNA (á-

cido), sendo responsável, portanto, pela hereditariedade; O gene também é 

conhecido, considerado como a unidade básica da transmissão da hereditarie-

dade entre seres. 

Ademais, existem diferentes tipos de fatores ambientais que podem inter-

ferir na informação genética, refletindo nas consequências dessa interferência;

Os fatores ambientais podem ser agentes físicos, substâncias químicas, 

agentes biológicos, poluentes e toxinas, e também fatores nutricionais, e também 

podemos considerar os “agentes ocupacionais e culturais; 

Alterações no clima, ar, água, solo, temperatura, luz, radiações, atmosféri-

cas alimentação e medicamentos bem como outros hábitos como o consumo 

de drogas e estresse, e nível/presença de compostos químicos são fatores am-

bientais externos que funcionam como indutores e estressores fazendo com que 

ocorram determinados fenômenos genéticos, e podem determinar eg: quais ge-

nes são ligados e desligados, e gerando processos de mutações genéticas que 

podem ser consequentemente malignas como fenômenos cancerígenos, bem 

como alterações cerebrais; Podemos perceber que o organismo reage como 

consequência “inevitável de dessas mutações genéticas: 

“Algumas exposições a fatores de risco podem causar danos ao DNA 
(mutações genéticas) que alteram a função do gene, assim como sua es-
trutura e a função da proteína especificada pelo gene – a interação mais 
conhecida é a exposição radioativa e o surgimento de câncer. Muitas 
mutações aparecem sem grandes consequências, mas algumas podem 
conduzir a doenças ... Indivíduos que têm de suportar os encargos advin-
dos dos riscos ambientais aparentemente têm maior suscetibilidade para 
desenvolver doenças de origem genética...Agentes ambientais – tais 
como poluentes, toxinas produzidas por fungos, alimentos, fatores quími-
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cos e físicos, dentre outros – produzem efeitos tóxicos e mutagênicos. O 
organismo, reagindo para tentar corrigir e eliminar os efeitos, desenvol-
ve sistemas enzimáticos polifórmicos para se adaptar ao meio e “conflui 
na combinação dos alelos, que, ao longo das gerações, se constituíram 
no fundo genético mais favorável para os membros de uma determina-
da população lidar com os fatores ambientais” (NAVES; FERNANDES; 
NASCIMENTO, 2017) 

Os fatores ambientais, e hereditários e genéticos interagem e se comuni-

cam de forma inseparável; Os impactos geralmente ocorrem de forma a modu-

larem a expressão gênica através de diferentes mecanismos e processos que 

decorrem no âmbito genético. 

Ressalta-se ainda que Apesar de o gene ser a unidade fundamental da 

hereditariedade, ou seja, para o processo da transmissão das características ge-

néticas através das gerações, o DNA é a fonte essencial e importante da infor-

mação genética. 

Para que algum caractere se expresse, Fenotipicamente, é necessária um 

fator predecessor genético, e do genótipo, ou seja, para que ocorra uma mudan-

ça nas características “visualizáveis”, pode se considerar inexorável a condição 

de mutação ou transformação genética prévia a este acontecimento ou alteração. 

Esta é a ideia mais comum e generalizada. Entretanto, um estudo mais aprofun-

dado demonstra que é possível que corram essas alterações sem modificação 

da informação genética través de mecanismos epigenéticos, primordialmente por 

meio da metilação do DNA e das vistonas, com o silenciamento ou ativação dos 

genes, e através de RNAs não modificáveis; Por fim, Não há como se pensar em 

genética, sem relacionar gene e DNA, e ademais, genoma. 

DESENVOLVIMENTO 

A temática  da Genética e Meio ambiente engloba decorrências éticas e 

jurídicas da ecogenética, trazendo-se, de forma interessante, o projeto genoma 

ambiental de forma pormenorizada, e utilizando-se de um enfoque bioético-le-
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gal e “obrigacional para tratar da manipulação genética; Para tanto, faz-se uso 

das epistemologias de Foucault, Bauman e primordialmente da ético-filosófica de 

Hans Jonas sobre responsabilidade ética, bem como da declaração Universal do 

Genoma Humano e Direitos, e da convenção internacional sobre dados genéti-

cos; Ademais, traça-se um comparativo da perspectiva jurídica sobre discrimina-

ção da informação genética, expondo o panorama americano legal sobre o tema; 

Assim, destacamos as seguintes citações que resume e compilam dos objetivos 

indicados para o trabalho: 

- Nas últimas décadas, a evolução da biociência foi vertiginosa, principal-

mente em relação à genética. O mapeamento genético permitiu a identificação 

dos genes relacionados a diversos tipos de doenças e tornou possível a enge-

nharia genética – o emprego de técnicas científicas para intervenção em células, 

com vistas à alteração da constituição delas, por meio da modificação, substitui-

ção ou inclusão de genes. Assim, as doenças relacionadas a genes específicos 

podem agora ser identificadas com significativa antecedência, permitindo que 

medidas sejam executadas.

- Há diversas variáveis a serem consideradas quando do estudo da ecoge-

nética, como, por exemplo, o fato de os riscos causados por exposição a agentes 

químicos e ambientais estarem relacionados ao nível e ao tempo de exposição, 

ao potencial intrínseco do agente agressivo e à suscetibilidade da pessoa expos-

ta. Em geral, observam-se alterações genéticas mais graves em pacientes que 

recebem drogas potentes ou radiação como tratamento médico e em trabalhado-

res que fabricam ou manuseiam produtos químicos em variadas operações.

- O estudo da farmacogenética e ecogenética entre diferentes indivíduos 

e populações oferece uma oportunidade única de compreender múltiplas e si-

multâneas interações entre os genes e o ambiente, e a subsequente expressão 

fenotípica de características hereditárias. A incorporação de serviços de diagnós-

tico ecogenético apropriados aos serviços gerais de genética pode ser útil para a 

vigilância da saúde pública na prevenção de doenças ocupacionais. 
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- A suscetibilidade das pessoas em relação a fatores ambientais estres-

sores é afetada por diversos outros, tais como sexo, idade e qualidade de vida. 

Existem muitos exemplos de interações entre genes e fatores ambientais combi-

nados que afetam a saúde humana: obesidade, doenças infecciosas, respostas 

a produtos farmacêuticos, exposição à radiação.

- No que tange à exposição aos perigos ambientais, é sabido que produtos 

químicos industriais causam consideráveis danos à saúde humana. Indivíduos 

que têm de suportar os encargos advindos dos riscos ambientais aparentemente 

têm maior suscetibilidade para desenvolver doenças de origem genética.

- Diante do estudo ecogenético, pode-se determinar a suscetibilidade dos 

indivíduos e a probabilidade de desenvolverem certas doenças desencadeadas 

por fatores ambientais que, em sua interação com o organismo, aumentam tanto 

a concentração de substâncias biologicamente ativas no local nativo como a rea-

ção de substâncias químicas com as moléculas-alvo no organismo, promovendo 

o “desenrolar da série de etapas que medeiam entre o início da reação orgânica 

e as manifestações da doença”.

- Embora a ecogenética seja um campo científico recente, um grande nú-

mero de questões éticas, jurídicas e sociais já podem ser trazidas à considera-

ção em relação às populações ou aos indivíduos que possuem características 

genéticas herdadas que os tornam mais suscetíveis aos fatores ambientais ou 

químicos.

- A suscetibilidade tem seu foco contemporâneo na predisposição e no ris-

co. Consequentemente, ela torna possível identificar, prevenir e tratar pessoas 

no presente antes mesmo que a doença se estabeleça no futuro. Assim, uma vez 

identificados, espera-se que uma ação medicinal seja possível, como a terapia 

gênica, a terapia medicamentosa preventiva, a implantação seletiva de embriões 

ou a reelaboração de tecnologias de otimização – instrumentos que permitem a 
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avaliação, a previsão e a administração do risco e até mesmo mudanças no estilo 

de vida.

- Uma vez examinado o genoma para identificar a predisposição e avalia-

dos os riscos causados pelas influências exógenas – ou seja, em razão de fato-

res ambientais –, caracteriza-se a suscetibilidade.

- Entretanto, a ecogenética apresenta considerações éticas importantes 

que devem ser analisadas antes da utilização dos testes genéticos. O primeiro 

ponto a ser destacado nesse sentido é com relação à maneira pela qual o grau de 

suscetibilidade (ou risco) de um indivíduo é definido: nem sempre o fato de uma 

pessoa ser mais suscetível a determinado fator químico ou ambiental quer dizer 

que essa pessoa irá desenvolver algum tipo de enfermidade decorrente dessa 

suscetibilidade; por outro lado, essa suscetibilidade a um determinado fator “x” 

não pressupõe uma hipersuscetibilidade a outros fatores similares ao fator “x”. 

Pressupor tal situação seria uma forma de discriminação do indivíduo devido aos 

seus caracteres genéticos.

- A informação sobre “pessoas geneticamente arriscadas” – aquelas que 

apresentam alta suscetibilidade a determinadas doenças – pode torná-las “mar-

cadas” por probabilidades e riscos que talvez nem se desenvolvam – e, caso 

ocorram, o momento de início é imprevisível. 

- Os resultados de pesquisas sobre como os fatores ambientais provocam 

alterações genéticas podem modificar a maneira como os indivíduos encaram a 

responsabilidade por sua saúde global. Indivíduos conhecedores de uma hiper-

-sensibilidade genética a uma particular exposição ambiental podem empreender 

medidas para evitá-la. O que é menos claro, entretanto, é o quanto essa obriga-

ção é ampliada. Por exemplo, o conjunto das informações genéticas e multifa-

toriais ambientais pode estender a responsabilidade ética que o indivíduo tem 

consigo para seus familiares. E, dessa forma, estaria se configurando uma nova 
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obrigação?... Quando uma doença ou uma patologia é considerada genética, já 

não é assunto individual. Tornou-se familiar, uma questão tanto das histórias de 

família quanto de potenciais famílias futuras. Desse modo, o pensamento gené-

tico produz “responsabilidade genética”: remodela a prudência e a obrigação em 

relação ao casamento, ao ter filhos, ao seguimento de uma carreira e à organiza-

ção dos próprios negócios financeiros . 

- Indivíduos somáticos não se relacionam consigo mesmos como simples 

expressão de uma identidade genética subjacente. Mesmo quando geneticamen-

te em risco, tais indivíduos consideram a si mesmos como criaturas de direi-

tos, sujeitos legais, cuja personalidade somática garante-lhes direitos bem como 

obrigações. (...) E, ademais, o indivíduo somático, incorporando sua condição 

genética, é sujeito de autorrealização, responsabilidade, escolha e prudência – 

ética que só pode ser operativa à luz de um conhecimento da verdade do próprio 

corpo. 

- A vida humana não se reduz apenas a seus genes; ela também depende 

da influência do meio ambiente, dos hábitos alimentares, dos contextos psicoló-

gicos. São essas variabilidades de agentes ambientais relacionados ao genótipo 

humano que permitem a determinação da suscetibilidade que enseja as ações 

no presente para maximizar a qualidade de vida futura. (NAVES; FERNANDES; 

NASCIMENTO, 2017) 

Nesse sentido, ademais, sobre causas da Instabilidade do Genoma e efeito 

de exposições químicas em baixas doses na sociedade moderna, foi realizado 

um extensivo e didático estudo acerca dessas problemáticas, englobando discus-

sões sobre adaptação e mudanças na expressão gênica, os níveis de disfunção 

em relação aos genes, e os efeitos Diretos na Integridade do que se considera 

genoma; Ademais, englobou-se também os temas dos danos ao DNA, mutações 

genética, ativação oncogênica e inativação de supressores “tumorais, pelo que 

refletiram acerca das influências ambientais no fenômenos carcinogênico.
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Ainda, foram contextualizadas as possibilidades de modificações cromos-

sômicas, numéricas e também estruturais, colocando os sistemas antioxidantes 

como linhas primárias de defesa no âmbito “gênico; Mais, traz-se ainda os fatores 

relativos à reparação e `a sinalização de danos do DNA, recaindo então na re-

gulação epigenética, no contexto da qual analisa as baixas exposições crônicas 

a produtos químicos, em comparação com exposições acentuadas ou altas, e 

quais são os impactos e consequências genéticas, considerando ainda as dife-

rentes fases celulares, eg. In utero, tronco e Germinativas.

As definições de epigenética variam na literatura, mas todas incluem os 

conceitos de modificações moleculares no DNA e / ou cromatina na ausência de 

qualquer alteração na sequência de DNA subjacente. Alterações epigenéticas 

estão sendo cada vez mais reconhecidas por seus papéis na saúde e na facilida-

de. A desregulamentação dos mecanismos epigenéticos é considerada uma das 

principais causas de câncer, doenças hereditárias e neurodegenerativas. 

Neste esteio, finalmente, são detalhados os efeitos de diferentes subs-

tâncias químicas em relação a alvos biológicos, por exemplo, metais pesados, 

acrylamide, poeiras de ligas metálicas, bisfenol A, benomyl, nanopartículas, car-

bon black dentre outras; pelo que finalizam o trabalho desenvolvendo a relação 

entre instabilidade gênica e fenômenos “cancerígenos.

Em terceiro plano, uma avaliação articulada da Genotoxicidade, danos ao 

DNA e consequências, possibilita explanar, de forma detalhada e Prospectiva, 

primordialmente as opções de testes para danos cromossômicos e os instru-

mentos de “testagem e análise do grau de “mutagenicidade das substâncias em 

relação a diferentes categorias de seres, roedores, mamíferos e bactérias; Ade-

mais, correlaciona-se esse fenômeno “mutativo justamente à Carcinogênese, de-

senvolvendo ainda o recorte dos agentes químicos carcerígenos em relação ao 

que se chama de adultos/adições moleculares de DNA, pelo que perspectiva os 

métodos de detecção desses fenômenos moleculares, sua significância biológi-
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ca e também seu sentido enquanto biomarcadores de exposição ambiental aos 

agentes cancerígenos.

Assim, a caracterização de mutações gênicas em tumores humanos, em 

comum com os perfis mutagênicos conhecidos de genotoxinas em sistemas ex-

perimentais, pode fornecer mais informações sobre o papel dos mutagênicos am-

bientais no câncer humano. A capacidade de prever o risco de câncer a partir de 

medições de aduto de DNA em uma base individual será muito limitada, apesar 

das diferenças coletivas entre os casos e os controles. No entanto, a análise do 

aduto de DNA deve ter aplicações na investigação da eficácia das estratégias de 

quimioprevenção, por exemplo, documentando uma redução nos níveis de adu-

to concomitante com uma redução no risco de câncer em intervenções em uma 

população ocupacional ou ambientalmente exposta. A formação de adutos de 

DNA, ou a causa de danos ao DNA por meios menos diretos, é uma propriedade 

importante dos agentes genotóxicos. As estratégias desenvolvidas para determi-

nar o potencial carcinogênico de produtos químicos, por meio de testes de curto 

prazo, baseiam-se na detecção de evidências de danos ao DNA ou de suas con-

sequências biológicas. 

Em quarto lugar, a Epigenética conjuntamente com a avaliação do Estilo de 

vida aborda, de pronto, os fatores e substâncias que possuem interface com a 

genética: folato, comidas, vitaminas, B12, polifenóis, selênio, bem como atividade 

física, consumo alcoólico e primordialmente os poluentes ambientais - arsênico, 

hidrocarbonetos aromáticos e orgânicos, dentre outros, finalizando a pesquisa 

com a perspectiva de influência “gênica do estresse psicológico.

O conceito de “estilo de vida” inclui diferentes fatores, como nutrição, com-

portamento, estresse, atividade física, hábitos de trabalho, tabagismo e consumo 

de álcool. Evidências crescentes mostram que fatores ambientais e de estilo de 

vida podem influenciar mecanismos epigenéticos, como metilação do DNA, ace-

tilação de histona e expressão de microRNA. 
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O termo estilo de vida é amplamente usado para descrever o “modo de vida 

típico ou o modo de vida característico de um indivíduo ou grupo”. Esse conceito 

inclui diferentes fatores, como dieta, comportamento, estresse, atividade física, 

hábitos de trabalho, tabagismo e consumo de álcool. A origem genética individual 

e os fatores ambientais estão entrelaçados ao estilo de vida na determinação do 

estado de saúde dos indivíduos. 

Evidências crescentes mostram que fatores ambientais e de estilo de vida 

podem influenciar mecanismos epigenéticos, como metilação do DNA, modifica-

ções de histona e expressão de microRNA. Mecanismos epigenéticos são parâ-

metros genômicos flexíveis que podem alterar a função do genoma sob influência 

exógena, mas também fornecem um mecanismo que permite a propagação está-

vel dos estados de atividade genética de uma geração de células para a próxima.

Em estudos ambientais, a flexibilidade dos estados epigenéticos gerou um 

interesse crescente em avaliar se as exposições ambientais podem modificar 

estados epigenéticos, incluindo metilação de DNA e modificações de histona. 

Estudos de metilação de DNA e modificação de histona em relação a exposições 

ambientais a produtos químicos potencialmente tóxicos foram examinados em 

detalhes em um artigo de revisão recente.

Nos últimos anos, várias investigações examinaram a relação entre marcas 

epigenéticas e fatores de estilo de vida, incluindo nutrição, comportamento, es-

tresse, atividade física, hábitos de trabalho, consumo de fumo e álcool. Embora 

as modificações epigenéticas sejam influenciadas pelo meio ambiente, a maioria 

dessas mudanças tende a ser restabelecida a cada geração; no entanto, isso 

não acontece em alguns locais do genoma humano; A possibilidade de esse 

fenômeno impactar gerações sucessivas é referida como herança epigenética 

transgeracional. 
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Espera-se que a epigenética ajude a explicar como a expressão gênica é 

modulada por fatores ambientais e de estilo de vida e a trazer uma compreensão 

mais completa das respostas individuais às pistas ambientais e aos fatores de 

risco adquiridos. Como os mecanismos epigenéticos e o estilo de vida são mo-

dificáveis, os epigeneticistas têm oportunidades praticamente inexploradas para 

determinar o quão fortemente os marcadores epigenéticos dependem de fatores 

de estilo de vida e se e quanto mecanismos epigenéticos podem ser modifica-

dos após mudanças positivas ou negativas no estilo de vida serem adquiridas 

e sustentadas; Por fim, ressalta-se primordialmente o papel da epigenética na 

epidemiologia ambiental traçando, de forma interessante, a estrutura que rela-

ciona diretamente genética e epidemiologia, sendo a epigenética um mecanismo 

de etiologia genética, ambiental e biológica, refletindo as interações entre gene 

e ambiente; Além disso, aborda-se a epigenética como um biomarcador “gênico, 

da exposição ambiental, traçando alguns desafios e variáveis como composição 

celular e as tecnologias de medição disponíveis para comprovação desses fato-

res.

CONCLUSAO 

Podemos perceber a relevância do estudo dos temas e objetivos aqui des-

critos para a melhor compreensão das influências ambientais na genética, pelo 

que a investigação desses impactos é imprescindível para encontrar soluções 

para essas problemáticas visando a melhoria das condições e saúde e vida dos 

indivíduos.

Ademais, salientamos que existem decorrências jurídicas bastante relevan-

tes quando tratamos de ecogenética que devem ser analisadas de forma cui-

dadosa pois envolvem reflexões eminentemente bioéticas relativas à questão 

genética. 
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Os especialistas em Saúde e Ambiente devem compreender sobre a rela-

ção entre a genética, a saúde e o meio ambiente; Ao estudarmos sobre as inte-

rações entre saúde e ambiente, que diga-se já foram diretamente comprovadas, 

devemos entender que as modificações ambientais afetam a saúde inclusive que 

genética dos seres, sendo preciso nos atentarmos para isso visando preservar o 

ambiente para que não tenhamos consequências genéticas mais drásticas, pois 

precisamos relembrar que o meio ambiente em que nos encontramos inseridos 

influencia no ambiente celular, considerando a célula enquanto a unidade funcio-

nal dos seres vivos, ambiente celular este que contém as informações genéticas 

no âmbito do DNA, genes, cromossomos e cromatina, como visto. 

Assim, em paralelo, as mudanças ambientais refletem na célula, abrigo de 

todo o material genético dos seres vivos, e esse modificação se estenderá para 

a nossa “parte genética. Ainda, devemos considerar que a questão principal não 

é apenas os genes em si mesmos, mas como eles se expressam. Em regra, 

portanto, uma alteração no ambiente celular e até epigenético vai impactar de 

alguma forma a informação genética que acaba sendo expressa. Lembrando que 

a Epigenética se refere à área que estuda mudanças no chamado fenótipo que 

não são causadas por alterações na sequência de DNA e que acabam por se 

perpetuar em caráter de tempo. 

A “Higidez e sanidade” do ambiente em que vivemos é/será, portanto, 

essencial para a nossa saúde física, psíquica, e também genética. O entendimen-

to da tríade saúde-ambiente-genética é importante para determinar estratégias 

de prevenção, de riscos ambientais por exemplo, influenciando na conformação 

de políticas públicas. 

A presente revisão utiliza-se do método integrativo buscando articular as 

cinco principais referências e artigos científicos sobre Ecogenética no contexto 

da saúde e meio ambiente, segundo as principais questões sobre o genoma, o 

material genético, a alteração da informação genética e sua expressão, as in-

fluências sobre a expressão gênica, e as bases genéticas relativas a determina-

das doenças.
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INTRODUÇÃO

 O presente trabalho detém como objetivo analisar alguns dos principias 

episódios filmográficos produzidos no âmbito da curiosa série Black Mirror, na 

interface primordial do direito e das ciências criminais (processuais, políticas e 

criminológicas) enquanto ultima ratio relativamente à conduta humana via puni-

ção e sanção penal que chega a culminar na restrição tolhendo as liberdades 

individuais.

 A metodologia que será desenvolvida nas linhas seguintes Pode ser consi-

derada fruto de uma pesquisa-ação, experimental e pragmática, segundo o em-

prego do método de roadmapping de forma a sistematizar os conhecimentos e 

aprendizados adquiridos no âmbito dessa experiência (TRIPP, 2005; ENGEL, 

2000); com recurso constante às técnicas de brainstorming, já que as próprias 

análises caminham também dessa forma; Ademais, a perspectiva aqui trabalha-

da é referente a um espécime de análise reflexiva Englobando um ensino jurídico 

mais atualizado, dinâmico e engajado, concluindo e resultando em reflexões crí-

ticas e interdisciplinares diferenciais no âmbito na formação Discente jurídica no 

ensino superior brasileiro.

DESENVOLVIMENTO 

1 - Natal Branco

Natal Branco é um episódio especial de Natal que faz parte da segunda 

temporada de Black Mirror, de acordo com o que consta na Netflix. Estrelado 

por Jon Hamm, Oona Chaplin e Rafe Spall, o episódio foi escrito por Charlie 

Brooker, criador da série. Todo episódio é ambientado num futuro próximo, po-

rém indefinido. Viajamos para um mundo como o nosso, mas onde a tecnologia 

avançou exponencialmente, as pessoas podem acessar a Internet através de 
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um dispositivo de realidade aumentada irremovível implantado em seus olhos, 

chamado “Z-Eye”, que permite que a imagem visual do sujeito possa ser vista 

remotamente através de um computador e permite comunicação de voz.

São duas histórias que se entrelaçam entre si. Na primeira parte, Hamm é 

Matthew. Dentre seus trabalhos, faz uma espécie de facilitação de comunicação 

para os tímidos. Ajudou, por exemplo, um sujeito travado a abordar uma moça 

numa festa. Fez isso “entrando na cabeça” do rapaz através de um equipamento 

invisível, que permitia até o diálogo entre eles. Ajudou o rapaz a se infiltrar numa 

festa de Natal de uma empresa, na qual o rapaz não trabalhava, e a encontrar 

uma garota para o rapaz sair. O rapaz escolheu uma garota e Matthew junto com 

outros homens conseguiram fazer com que ele ficasse com a garota, no entanto, 

a garota sofria de problemas psicológicos, acabou matando o rapaz e se ma-

tando. Matthew imediatamente tanta destruir as provas e não conta sobre o que 

aconteceu a ninguém. 

Na segunda parte, Matthew está numa casa isolada num lugar em que há 

muita neve. Sua única companhia é um rapaz quieto, Joe Potter com quem tenta 

conversar, a princípio, sem sucesso. É Natal. Aos poucos, o papo engrena. Mat-

thew admite um crime do passado. Fazendo com que Joe também revele sua 

história (namorava uma garota que engravidou de seu amigo, até então ele não 

sabia, pois, ao descobrir a gravidez, a garota o bloqueou com o chip Z-Eye, ele 

só veio descobrir que não era o pai quando a garota morreu e a criança nasceu) 

chegando a admitir um crime passado (matou o pai da garota ao descobrir que 

tinha sido traído por ela tempos atrás ocasionando a morte da garota).  Ou seja, 

Matthew consegue que Joe confesse um crime. Isso na verdade foi um trato feito 

pela Polícia britânica com Matthew, que caso conseguisse a confissão de Joe 

ganharia a liberdade, mal sabia Matthew que essa liberdade na verdade não se-

ria plena, pois estaria bloqueado por toda a sociedade, ou seja, estava livre, mas 

continuava preso porquanto estava sozinho.
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Ao analisarmos juridicamente esse episódio de Black Mirror, vemos ques-

tões importantes que precisam ser discutidas e repensadas como, por exemplo, 

a questão da privacidade, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro no arti-

go 5 º, inciso X, da CF, e no artigo 11 do Pacto de San José da Costa Rica, recep-

cionado pelo Brasil através do Decreto 678 de 1992 -  assegura-se a Proteção 

da honra e da dignidade, prescrevendo que toda pessoa tem direito ao respeito 

da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade; ninguém pode ser objeto 

de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em 

seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra 

ou reputação; toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou 

tais ofensas.

Com relação ao processo penal, se fossemos analisar o que houve no epi-

sódio com um olhar pautado-embasado no Código de Processo Penal brasileiro, 

veríamos que muitos princípios foram deixados de lado, como, por exemplo, o 

Princípio do Contraditório, que é uma garantia constitucional que assegura am-

pla defesa ao acusado (art. 5º, inciso LV, CF-88). Dispõe que o acusado goza do 

direito de defesa sem restrições, num processo em que deve estar assegurada a 

igualdade das partes. Ademais, é perceptível a mitigação do Princípio do Estado 

de Inocência, que estabelece que a restrição à liberdade do acusado antes da 

sentença definitiva só deve ser admitida a título de medida cautelar, de necessi-

dade ou conveniência, segundo estabelece a lei processual, e que o réu não tem 

o dever de provar sua inocência, cabendo ao acusador comprovar a sua culpa e 

que para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que é ele respon-

sável pelo delito, bastando, para a absolvição, a dúvida a respeito de sua culpa 

(in dubio pro reo). 

É importante salientar que no episódio não há dosimetria da pena - as 

penas são estabelecidas sem nenhum critério legal, o que ocasiona e configura 

patente e veemente injustiça. A dosimetria (cálculo) da pena é o momento em 
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que o Estado – detentor do direito de punir (jus puniendi) – através do Poder 

Judiciário, comina ao “indivíduo que delinque” a sanção que reflete a reprovação 

estatal do crime cometido. No Brasil, a dosimetria consiste em fixação da Pena 

Base constante no Código Penal Brasileiro, chegando na pena base; análise das 

circunstâncias atenuantes e agravantes, atingindo a pena provisória; análise das 

causas de diminuição e de aumento, resultando na imputação e cominação da 

Pena Definitiva.

2 – Urso Branco

Primeiramente, o episódio em questão apresenta a ideia do punitivismo 

generalizado e exacerbado, resultando na coação e sanção sociais por parte 

de meros sujeitos integrantes da coletividade diante da personagem principal, 

partícipe do homicídio de uma garota, efetivamente efetuado pelo namorado da 

personagem Victoria à época do respectivo assassinato. Os diversos e variados 

espectadores que todos os dias visitavam o Parque Urso Branco, ao filmarem 

todo o sofrimento daquela “mulher participante do respectivo crime”, sentiam-se 

legitimados a lhe xingar e a literalmente lhe punir, coagir e sancionar diante da 

infração que ela cometeu, numa espécie similar a um julgamento comum e ge-

neralizado pelos membros da sociedade, pelo que (parecia que) assim eles se 

sentiam “justiçados e recompensados”. 

A ideologia do punitivismo exacerbado, que engloba a sanção “para-esta-

tal” do meio coletivo, reflete justamente o sentido-conteúdo de que a aplicação 

da pena seria o remédio para a extinção do medo e insegurança sociais; como 

que a “expansão punitiva” fosse a resposta para todas as mazelas sociais – e, 

inclusive, de preferência, a mais severa possível, e retributiva, sob a desculpa de 

se fazer justiça à vítima e perante a sociedade; e, também, se aceita qualquer 

forma ou meio punitivo, incluindo principalmente a tortura).

http://www.infoescola.com/direito/poder-judiciario/
http://www.infoescola.com/direito/poder-judiciario/
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Isso reflete a espécie de punição Para-estatal consagrada no meio social 

em que, para além do Estado que, através do acordo estabelecido com a pró-

pria sociedade, é investido nas prerrogativas e atribuições do poder e exercício 

da Jurisdição, e detém o monopólio do uso da força, existe o que pode ser tido 

como uma espécie de “poder paralelo”, em que a coletividade, autônoma e difu-

samente, produz seus próprios juízos de valor a respeito da reprovabilidade de 

determinado ilícito típico, que é noticiado cotidianamente nos jornais e revistas, e 

pela mídia como um todo.

Aqui, o segundo aspecto relevante que pode ser percebido quanto ao res-

pectivo episódio é a midiatização exorbitante do direito; da insegurança; dos cri-

mes e homicídios que a cada dia são cometidos nas cidades pelo mundo todo, 

e nomeadamente no Brasil. E, ainda, por óbvio, o comércio que existe por traz 

disso, por traz propriamente da “desgraça” humana, e até mesmo da morte.

A existência crescente de noticiários que não se contentam em meramente 

relatar os crimes e mortes ocorridos nas respectivas cidades – devem filmar os 

“corpos caídos” e as “ruas machadas de sangue” sob o pretexto de mostrar a 

realidade, e trazer matérias verdadeiras sobre os fatos e índices; colher os de-

poimentos das vítimas, e familiares, e vizinhos, com as desculpas e justificativas 

de quererem revelar apenas a mais pura verdade para os seus telespectadores. 

E ainda também a forma como a mídia noticia os acontecimentos delitivos típicos 

que ocorrem no meio social, elegendo casos emblemáticos, e que ficam inclusive 

sendo conhecidos por todos como emblemáticos e característicos pela exposi-

ção, no mínimo, exorbitante, efetuada por estes mesmos meios de comunicação 

(como exemplos, os casos de Suzane Von Richthofen, Yoki – Elize Matsunaga, 

goleiro Bruno Souza, Daniela Perez – Guilherme de Pádua).

Em terceiro lugar, Urso Branco também questiona a problemática questão 

da relativização da (IN) Justiça – o real autor do crime no episódio, o namorado 
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da personagem principal à época do assassinato da “menina assassinada”, co-

meteu suicídio na prisão, e diante do noticiamento e televisionamento do fato, 

os “sujeitos espectadores” consideraram “leve e injusto” que ele tivesse simples-

mente se matado, pelo que a punição de Victoria consistiu no emprego de um 

verdadeiro método de tortura (a pena que lhe foi cominada foi ter a sua memória 

apagada todos os dias, e que todos os dias ela passasse por toda aquela situ-

ação de perseguição no Parque Urso Branco, que era aberto à visitação pelo 

público, e que os “visitantes” podiam mesmo tirar quantas fotos queriam e filmar 

os diferentes atores a tentarem matar a principal personagem, pois “a regra mais 

importante era se divertir”). A diversão às custas da sanção, ou melhor, tortura 

– Física e Psicológica – da personagem Victoria foi tida como penalização pro-

porcional e devida, imputada pelo Juiz, e aceita e confirmada pelo meio social, 

tendo a coletividade entendido por ser essa a penalidade Justa a ser imputada à 

“personagem criminosa”.

Ademais, portanto, este episódio especificamente está totalmente relacio-

nado e reitera o sentido e os conceitos abordados no texto Mídia, Medo e Expan-

são Punitiva, estando ainda refletido no episódio URSO BRANCO o fenômeno da 

Espetacularização do Direito, principalmente da sua última ratio – o Direito Penal, 

e principalmente o engrandecimento desse show diante das inovações tecnológi-

cas e novas mídias sociais, temática reflexiva e crítica a que se propõe o seriado 

televisivo Black Mirror.

3 – Engenharia Reversa

Primordialmente, pode-se depreender, do referido episódio, a ideologia do 

direito penal do inimigo, teoria enunciada e introduzida por Jakobs na década 

de 80 do século passado (inclusive, no respectivo episódio, o soldado principal 

descobre que havia uma espécie de programação cerebral na mente de todos os 

“combatentes” que os fazia ver determinadas pessoas – as chamadas baratas – 
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de forma totalmente distorcida, e até mesmo deformadas fisicamente. E ainda, 

essa mutação no olhar desses soldados era ratificada e reiterada durante a noite, 

nos sonhos personalizados de cada combatente, em que parecia que eles entra-

vam numa espécie de transe enquanto dormiam como se fosse um mecanismo 

de compensação e reforço psicológicos – é dito explicitamente no episódio EN-

GENHARIA REVERSA que toda aquela “logística e instrumentos” utilizados eram 

para que os soldados fossem capazes de matar friamente as chamadas baratas, 

sem que sentissem qualquer tipo de pena ou remorso, para que a “tarefa” fosse 

efetivamente e indistintamente executada).

Inclusive, quando o soldado é “preso” ao descobrir o “esquema”, o psicólo-

go lhe fala justamente da necessidade de extinção do inimigo, que as baratas te-

riam naturalmente tendências criminosas, que essa predisposição para cometer 

crimes estaria no sangue deles, e justamente aqui se pode estabelecer relação 

com a ideia de Direito Penal do Inimigo e com a escolha específica e direciona-

damente uma classe para ser punida, penalizada, aprisionada, encarcerada. A 

ideologia de que punir e prender reflete segurança, diante do temor generalizado 

presente e constante na sociedade atual (aqui, até mesmo se relaciona com o 

texto “Mídia, Medo e Expansão Punitiva”).

A escolha de determinado grupo para ser o inimigo a ser perseguido até 

o fim, e quanto ao conceito de Inimigo a ser estrita e restritamente punido, sem 

sequer pensar minimamente em qualquer outra função do Direito Penal que não 

a retributiva – a punição como forma de satisfação, resposta e até mesmo justiça 

perante o meio social, desconsiderando sumariamente as funções preventiva, e 

principalmente, ressocializadora e ressocializante do direito criminal. Uma mera 

desculpa de proteção social contra os que são perigosos e criminosos, contra 

essa determinada classe, esquecendo também da vítima direta de certa infração 

ou fato ilícito, para, no fundo, reforçar e reiterar a posição e o Status Quo de de-
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terminado grupo que sempre esteve no controle do sistema - inclusive moral - da 

sociedade.

O episódio ainda trabalha com a ideia de consentimento, na sociedade de 

hoje, diante do sistema penal e punitivo vigente (em ENGENHARIA REVERSA, 

todos os combatentes concordaram em fazer aquilo, e diante da “conversa-in-

terrogatório” final entre o soldado principal e o psicólogo do “programa”, após o 

psicólogo retirar a sua visão, o que se entende é que ele consente novamente 

em retornar ao “programa”, em que “reprogramariam” a sua mente para que ele 

voltasse a enxergar as pessoas-baratas deformadas e as executasse efetiva e 

friamente). Justamente, nós optamos por, a cada dia, concordar tácita e impli-

citamente com o sistema de controle penal existente, que prende a classe po-

bre-negra-jovem-favelada-marginal que merece ser expurgada da sociedade e 

que apodrece nas cadeias extremamente precárias e caóticas, para que assim 

todos nós nos sintamos seguros e protegidos (e que o policial que efetua essas 

prisões, não raro, também integra e faz parte deste mesmo grupo escolhido, das 

baratas) – no fundo, nós somos cegos e escolhemos não enxergar que todos os 

dias, inúmeros jovens negros, pobres e “do morro” simplesmente desaparecem; 

simplesmente são revistados literalmente no meio da rua, com fuzis apontados 

para as suas cabeças, sem nenhuma justificativa, apenas por ser quem são, 

enquanto estão a ir ou voltar do trabalho, e nós passamos por essas cenas, nos 

nossos carros importados, e, não raro, nem sequer sentimos algo diante da “nor-

malidade” daquela situação.

4 – Cala a boca e dança

Cala a boca e dança é um episódio da terceira temporada de Black Mirror. 

Estrelado por Jerome Flynn e Alex Lawther. O episódio vem para desafiar os con-

ceitos de bom e mau, segurança e privacidade na era da Internet.
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A narrativa começa apresentando Kenny, um garoto normal, excluído no 

trabalho, que briga com a irmã e parece ter um bom relacionamento com a mãe. 

Até aí uma pessoa comum, e é justamente o que o episódio se propõe: mostrar 

o lado obscuro de pessoas comuns. O lado que condenamos por saber que em 

contexto geral é errado. Porém, ainda é praticado de forma secreta.

 Kenny, um adolescente, instala um removedor de malware em seu laptop 

depois que sua irmã o pegou emprestado sem sua permissão. Usando o primeiro 

link de pesquisa, para um site chamado “Shrive”, ele consegue remover o vírus. 

No entanto, um hacker oculto ganha acesso à webcam do laptop e grava Kenny 

se masturbando na frente do computador. O hacker envia um e-mail para Kenny 

dizendo-lhe para fornecer seu número de telefone, ou o vídeo dele se masturban-

do seria liberado para todos na sua lista de contatos. Kenny aceita e envia seu 

número, e passa a obedecer às ordens de desconhecidos sob às ameaças de 

que iriam expor essa sua “intimidade perversa”. A angústia aqui se dá na consci-

ência do que é errado e da repercussão, da reação familiar e o desdobramento 

na sanção punitiva estatal. Uma conclusão estigmatizada como punição, sendo 

necessário até roubar um banco ou mesmo matar outra pessoa com as próprias 

mãos, tudo para evitar um contato mais direto consigo mesmo, diante da conduta 

ilícita que Kenny teria praticado. 

Esse episódio nos chama a atenção para a privacidade na internet. Nos 

últimos anos, a internet foi incorporada à vida de milhões de pessoas em todo o 

mundo e com ela, inúmeros benefícios foram trazidos à sociedade, como a faci-

lidade de comunicação, o acesso e compartilhamento de informações. Mas, sem 

os cuidados necessários, essa tecnologia também pode apresentar sérios riscos 

à segurança dos internautas. Nos dias atuais, as pessoas cada vez mais trocam 

dados através dos meios eletrônicos. As novas tecnologias propiciam diferentes 

tipos de escândalos gerando riscos e danos exponenciais e exorbitantes. Esta-
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mos em um momento de transição em que as relações humanas se tornam cada 

vez mais interativas através dos dispositivos móveis de comunicação, porém, 

estamos nos tornando cada vez mais vulneráveis aos ataques a nossa esfera de 

privacidade. Pode-se considerar, no entanto, que a Lei Carolina Dieckmann (Lei 

Brasileira 12.737/2012, sancionada em 30 de novembro de 2012 pela ex-pre-

sidente Dilma Rousseff, que promoveu alterações no Código Penal Brasileiro, 

tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos) é um dos primeiros es-

forços no sentido de estabelecer segurança jurídica para a vida privada online. 

Seja eficaz ou não, demonstra certo interesse inovador do ordenamento jurídico 

em considerar a internet um campo de ação também regulamentado, e em tentar 

manter-se atualizado e “dinâmico” para atender às demandas coletivas que vão 

surgindo.

 Ademais, ainda consta no referido episódio a ideia da seleção específica 

de determinados crimes para serem punidos com maiores penas em abstrato, e 

maior grau de reprovabilidade e reprovação de determinadas condutas delitivas, 

por razões de política criminal, e no fundo, influenciado intrinsecamente pelas 

respostas e resultados que querem ser percebidos pelos integrantes do meio 

social 

CONSIDERAÇOES FINAIS

Assevera-se que O desenvolvimento, realização e engajamento em proje-

tos extra e curriculares como este conforma um verdadeiro desafio no âmbito uni-

versitário, ressaltando-se o compromisso necessário para o envolvimento nesses 

nessas diferentes atividade, visando-se Atingir competências mais pragmáticas, 

sociais e comunicativas, muito adequadas e positivas no âmbito do conhecimen-

to e dos saberes; E possibilitando finalmente uma extensiva avaliação das apren-

dizagens universitárias guiadas pelos docentes e professores enquanto media-
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dores e impulsionadores do debate, e compartilhadas com os demais colegas, 

especialmente na área e argumentação jurídicas.

Ademais, a perspectiva aqui trabalhada é referente a um espécime de aná-

lise reflexiva englobando um ensino jurídico mais atualizado, dinâmico e engaja-

do, concluindo e resultando em reflexões críticas e interdisciplinares diferenciais 

no âmbito na formação Discente jurídica no ensino superior brasileiro; Desse 

modo a série como um todo nos permite refletir acerca das consequências do uso 

irrefreado/desenfreado das capacidade tecnológicas contemporâneas.

 Assim, percebe-se que a obra detêm uma finalidade útil para a educação 

jurídica superior, pois consegue ensinar as bases teóricas e epistemológicas do 

direito criminal, servindo num sentido de capacitação e reflexão crítica dos dis-

centes acerca do direito penal, e Requerendo portanto um engajamento e pos-

tura mais proativos dos universitários na Efetivação do ensino e aprendizado 

integrais de forma à valorizar e fomentar o entendimento acerca das liberdades 

fundamentais e direitos humanas na conformação da dignidade humana.
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INTRODUÇAO

 O presente trabalho detém como objetivo relatar a experiência interpessoal 

e de extensão construída no bojo do curso de Direito no Cinema, na Universida-

de do Estado da Bahia, tendo os trabalhos aqui colacionados sido feitos entre os 

anos de 2019 e 2020 a respeito de filmes produzidos nacionalmente e no estran-

geiro;

 A metodologia que será desenvolvida nas linhas seguintes é fruto de uma 

pesquisa-ação, experimental e pragmática, segundo o emprego do método de 

roadmapping de forma a sistematizar os conhecimentos e aprendizados adqui-

ridos no âmbito dessa experiência (TRIPP, 2005; ENGEL, 2000); com recurso 

constante às técnicas de brainstorming, já que as próprias análises caminham 

também dessa forma; Ademais, a perspectiva aqui trabalhada é referente a um 

espécime de análise reflexiva Englobando o tripé indissociável do ensino, pes-

quisa e extensão, e ressaltando a importância social da Universidade (GONÇAL-

VES, 2015; BIMBATO CESAR, 2013), concluindo e resultando também no en-

sino de epistemologias e habilidades interdisciplinares enquanto diferenciais na 

formação Discente universitária; 

DESENVOLVIMENTO

A condenação, 2010: SOB O PRISMA DO DIREITO PENAL

A instigante obra filmográfica A Condenação, conforme já assinala os ter-

mos presentes em sei título, tem como enredo o julgamento prima facie injusto 

contra o personagem principal. Em realidade, a história do filme está focada na 

luta da irmã do acusado na tentativa de comprovar a sua inocência, pelo que o 

filme retrata todas as mudanças na vida da personagem interpretada por Hilary 

Swank, para que conseguisse adentrar na faculdade de direito, e pudesse defen-

der e libertar seu irmão: a obra trabalha sutilmente com a passagem do tempo e 
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com a sua “instabilidade”, o que gera a necessidade de se assinalar, além das 

injustiças ocorridas em inúmeras condenações criminais e principalmente em de-

terminadas “qualidades” de crimes, a “demora” nas investigações policiais, pois 

detém relação intrínseca com o “bom funcionamento da justiça”, no sentido de 

condenações justas e corretas, e com a “aplicação das respectivas consequên-

cias legais” aos que forem ficticiamente culpados, e com primordial respeito a 

todos os postulados do direito de defesa e contraditório, e do devido processo 

legal.

 Aqui faz-se necessário notar o “movimento cíclico” entre as denominações 

e conotações que embasam a obra - julgamento seria sinônimo de condenação, 

bem como que de convicção, destarte, o sentido e o significado da condenação 

criminal aludem à certeza quanto à culpabilidade de alguém (algum agente), em 

relação a determinado fato ou conduta reprovável, e mais, punível (critério da 

punibilidade) à luz do direito, e a ser exercida pelo Estado, em seu conceito 

Moderno. 

 E, é preciso enunciar as limitações desta breve resenha, pois não se propõe 

a questionar ou a aprofundar a análise dos princípios e das características penais, 

bem como que não configuram propostas do presente trabalho problematizar 

o pensamento sobre a “devida reparação por parte do Estado nos casos das 

prisões e condenações injustas e ilegais” ou a aplicação do direito militar nos 

casos de “erro policial”, pelo que não se pode esquecer de relembrar a ideia do 

direito penal do inimigo (Jakobs), ou do Inimigo no Direito Penal (Zaffaroni), pois 

o recorte da presente  resenha crítica refere-se ao direito criminal, sendo inerente 

a ele a ideia de ultima ratio do direito.

 Com base nisso, é importante problematizar o fato de a “irmã” cometer 

algumas pequenas contravenções na sua busca por justiça diante da condenação 

errônea do acusado como assassino. Ademais, no que tange à película, elucidativo 

aqui colocar em questão a fala da policial aposentada que na época “atestou” a 
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culpa do acusado e “provocou o seu aprisionamento”: quando ela menciona a 

dificuldade que foi ser a única mulher no “batalhão”, denota o machismo e a 

intensa hierarquização das corporações e instituições policiais e que permanecem 

ocorrendo até hoje nos dias atuais. 

 Nesta senda, aduz-se novamente a relevância da “palavra” para o direito, 

no sentido da oratória e até da eloquência, do exercício da atividade de “jurista” 

(advogado, magistrado, consultor, promotor, professor), e para este projeto de 

“Cinema jurídico”.

 Finalmente, necessário contextualizar a “trama” da obra com a o contexto 

político brasileiro atual, na medida em que se observar a constante relativização 

do princípio do due process of law. Ademais, apenas se constata a violação reite-

rada que ocorre nos diversos tribunais existentes pelo país, relativamente a ideia 

do juiz natural. Seguindo a linha presente na película, alude-se também à veda-

ção da prova ilícita como princípio a ser pontualmente cumprido na “prossecução 

penal”.

 Ademais, foi possível identificar as diferenças e semelhanças entre os sis-

temas punitivos e criminais do Brasil e o Americano, em geral, pelo que este 

último possui uma série de especificidades pontuais: pena de morte, sistema 

federalista mais autônomo, as divergências nas “etapas” em relação à justiça e à 

investigação, ampla e maior gama de julgamentos com recurso ao Juri segundo 

pares, ensaio prévio dos julgamentos e diálogo mais proveitoso com o Juiz. Em 

contrapartida, no que se refere às similaridades entre ambos os sistemas, é per-

ceptível a existência, em tese (pois é justamente uma das questões centrais da 

obra), do direito ao contraditório e à defesa - sendo que o “princípio adversarial 

é mais praticado no processo americano -, bem como que primordialmente da 

possibilidade de recorrer das decisões, nas Courts de Appeal - no sistema   ame-

ricano, há a maior utilização da oralidade no âmbito do processo criminal.
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 O presente filme chama a atenção sobre a relevância de se refletir sobre o 

direito penal, e principalmente sobre suas consequências e resultados, no sen-

tido da aplicação do ideário de justiça. Ainda, é preciso relacionar o campo do 

direito criminal com o contexto de violência  global e generalizada, e com o medo, 

segundo a ideia que se presencia/vivencia na sociedade contemporânea relativa-

mente ao “expansionismo punitivo” enquanto “sinônimo de justiça”.

 Nesse sentido, tem-se aqui a reflexão sobre o fenômeno da midiatização 

e do   sensacionalismo do direito e do processo penal: as pressões midiáticas 

e sociais na busca de se achar qualquer culpado para qualquer tipo de crime 

que tenha acontecido, independentemente de qualquer ideia ou postulado maior 

de bagatela, ou presunção de inocência, ou insuficiência de prova,  ou mesmo 

veracidade, dentre tantos outros fatores. Essas “pressões” acabam por gerar o 

que pode ser identificado como a metáfora de um verdadeiro mercado, em que 

os clientes que devem ser “agradados” são os “cidadãos de bem” que prezam 

pela justiça, “igualdade e justa punição”.

 Parte-se então da ideia síntese de que a violência se torna mercadoria da 

indústria da mídia: é necessário que se problematize e questione os “índices 

e números de violência” que são divulgados ao público, bem como que o seu 

conceito, e a sua legitimização por parte dos indivíduos de determinado grupo 

social.

As Palavras, 2012: DIREITO CIVIL, PROPRIEDADE                                                                        
INTELECTUAL E PLAGIO

 O presente filme aborda a história, através das “palavras”, de um frustrado 

escritor, na figura do ator Bradley Cooper, que acaba se apropriando de escritos 

que ele ocasionalmente acha e publica-os como se fossem seus. Logo a partir 

daqui, pode-se perceber a quantidade de questões e aspectos que emergem 

primariamente desta narrativa: o uso de importantes figuras e funções da lingua-
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gem; os efeitos criminais que ex surgem da conduta do personagem colocado 

como protagonista; o cariz psicólogico trazido na figura do protagonista; a análise 

moral e ética diante da “atitude” do protagonista; o papel da mulher em ambas 

as histórias retratadas enquanto “figuras” de apoio, incentivo e atenção, dentre 

outros tópicos que foram abarcados pelo enredo desta película.

 Portanto, nota-se a abordagem interdisciplinar apresentada e desenvolvi-

da no filme, denotando já aí a importância de um estudo crítico em torno do 

tema. Ainda a relevância da obra consiste em trazer a reflexão em redor da 

problemática do plágio literário. E, é necessário enunciar as limitações dessa 

“resenha”, enquanto “enumeração”, “relação”, “análise crítica” de determinada 

obra literária, filmográfica ou fotográfica, posto que o presente trabalho não tem 

como escopo ou proposta esgotar o exame dos temas que podem ser levantados 

deste filme, pelo que se reserva o estudo desta película sob a ótica da proprie-

dade intelectual, enquanto ramo da ciência autônomo e independente do Direito 

Civil.

 Neste senda, interessante notar o teor cíclico da película, pelo que as ideias 

principais relacionadas à “vivência”, “história”, “trajetória”, “realidade”, “vida”, e 

“mentira” apresentam-se sempre numa ciclicidade, numa “inovadora metacircula-

riedade”, em “neologismos”, e indo mais além, em constante contraste. Com isso, 

várias passagens do filme trabalham expressamente com esse interessante mé-

todo escolhido por essa produção: método este enquanto procedimento; técnica; 

processo de ensino; ordem pedagógica na educação; meios; processos lógicos 

para atingir determinado fim, objetivo ou conhecimento, pois o “método” refere 

-se a determinada maneira de agir e proceder, e acredita-se que a direção, e até 

mesmo o elenco do filme tenham pensado nas sensações que desejavam provo-

car e nas reflexões que queriam induzir nos espectadores, enquanto receptores 

da mensagem passada através “das telonas”.
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 Em adição, primordialmente, descortina-se a metalinguagem usada no filme 

e ensejada pelo mesmo, desde o seu título, pelo que este acaba por abordar o 

sentido da vida, do personagem principal em contraditoriedade, pois antagonis-

ta diante da desonestidade intelectual cometida: implicitamente, há a busca da 

verdade diante da “autoria” do livro editado, exsurgindo os confrontos internos e 

pessoais diante da “falsidade e da mentira perpetradas” pelo personagem princi-

pal em questão. Em contrapartida, a realidade retratada no livro editado enquan-

to história de vida, verídica, de outrém: contrapontos entre a vida real e atual do 

personagem, e a “ficção” histórica retratada na obra editada, correspondente à 

vida e realidade de/do outro.

 Destarte, é preciso extrair da obra as suas significações e os seus sentidos 

“alternativos”, enquanto “para além” da narrativa principal. Tem-se aqui outras 

novas correlações surgidas do enredo da película: para com a comunicação, en-

quanto ciência e teoria, e bem como que para/com a Pedagogia e a Educação.

 Nesta seara, primordialmente, é notável perceber novamente o ciclo, o 

círculo criado a partir das considerações e observações da película, bem como 

que a pertinência na eleição do filme para um estudo sob o prisma e enfoque 

do Direito Civil. O conteúdo educacional do filme sobreleva ao abordar - em 

meio a uma narrativa histórica e romântica, com uso de inúmeras inferências e 

flashbacks - a questão do plágio na academia: “recurso” especialmente utilizado 

nos cursos superiores e jurídicos, e recurso este enquanto “ato ou efeito de 

recorrer”, “solução de um problema”, “meio pelo qual se consegue algo”, “ato de 

procurar auxílio ou consolo”, “refúgio, proteção”, “o que se usa para obter algo”, 

“o que abriga, refugia ou traz consolo”.

 Primariamente, é bastante contraditória a existência de números 

relativamente elevados referindo-se à “detecção ou constatação” de plágio no 

contexto dos cursos de Direito, pois são esses os estudantes que têm o maior 
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acesso e informação sobre as consequências e responsabilizações advindas 

dessas ações. Daí tem-se os contrastes e questões que envolvem a necessida-

de de incentivo à pesquisa, e extensão acadêmicas nos cursos de graduação no 

país, principalmente em Direito,  enquanto motor de desenvolvimento e mudança 

social, em meio ao contexto político atual no país; e os índices crescentes de 

procedimentos administrativos e “disciplinares” para apuração e averiguação de 

plágio em monografias e dissertações.

 Ademais, em relação à educação, elucidativo refletir sobre as “contradições” 

presentes no novo contexto das graduações “jurídicas”: a nova geração Y, dos 

Millennials, com acesso “onisciente” e “onipotente” à informação, em update cons-

tante, detendo o conhecimento sobre o “significado” e decorrências do plágio, e 

com todas as facilidades advindas da Internet das Coisas (IoT) para desenvolver 

a pesquisa acadêmica, ainda recorre, e cada vez mais, a esses meios.

 Finalmente, no que diz respeito ao aspecto jurídico do direito civil, o en-

quadramento e enfoque proposto para o presente trabalho é acertado visto que 

o direito civil pode ser considerado histórico e multidisciplinar por essência, pois 

remete e corresponde ao direito que concerne às relações privadas, em todas as 

suas modalidades: domicílio, maioridade, morte, matrimônio, propriedade, auto-

ria. Portanto, analogicamente, não é à toa que o Código Civil comporta os capí-

tulos referentes a essas áreas citadas; e, ainda, também se tem que os direitos 

fundamentais de primeira geração ou dimensão são relativos aos direitos civis 

enquanto concernentes a todos os indivíduos, que se encontram em meio às co-

letividades. Ademais, é válido apenas relembrar aqui o aprofundar da análise do 

conceito e as “ocorrências” da autoria em relação ao direito autoral e à proprieda-

de intelectual, o que enseja novas discussões a serem realizadas e trabalhadas 

posteriormente.
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Que horas ela volta? 2015: DIREITO TRABALHISTA

 O referido filme aborda, segundo o prisma da multidisciplinariedade, a 

questão do trabalho doméstico, pelo que foi produzido no ano de 2015, data 

nomeadamente da promulgação da Lei Complementar 150 (competência e 

quórum específicos estabelecidos pela/na Constituição de 88, para determinadas 

matérias particulares que necessitem ser legisladas), tratando da “Regularização” 

das funções de empregada e diarista. 

 Desde logo, é possível realizar e observar a importância “subjetiva” do tempo, 

alusivamente ao título e ao enredo que é tecido pela película, e a significação 

“levada/carregada” intrinsecamente pelas/nas palavras e termos que retratam 

essa história (a questão relativamente à “ela é da família”). Deve-se também 

lembrar e assinalar o background “revolucionário e questionador” da Diretora 

da obra: conforma-se, assim, uma perspectiva cíclica, pois ninguém melhor que 

uma mulher (Regina Casé), e “mestiça” (desconsiderando a carga e problemática 

envolvida nessa denominação), para interpretar uma personagem do sexo 

feminino (Val), e sob a direção e comando de outra mulher (Anna Muylaert). Ade-

mais, tem-se a interpretação de uma mulher (a patroa, Karine Teles), enquanto 

antagonista dessa trama, e a atuação da filha jovem (Camila Márdila) no papel 

transgressor, de “protesto” e de “rompimento”, contrariando as estruturas sociais 

postas de poder.

 Dessa forma, percebe-se a relevância da mulher, do feminino, da questão 

Materna nessa obra filmográfica, em diferentes vertentes: a obra também retrata 

a maternidade, independente da classe social, e o amor e sacrifício da figura da 

mãe na tentativa de ser “perfeita” e poder “prover e oferecer” o melhor para o seu 

filho (a mãe como retrato da fortaleza). 
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 Isso reflete a carga e a estigmatização que ronda a figura do materno, 

pelo que o filme perpassa claramente pela questão da desigualdade estrutural 

na sociedade brasileira, remontando aos tempos escravocratas bem como que o 

preconceito proveniente da disparidade: o racismo velado na população miscige-

nada e a xenofobia, em relação aos nordestinos retirantes.

 Ainda, o filme não se propõe a apresentar um final idílico ou usual, comum, 

procurando levar o público à reflexão quanto aos constrastes entre Nordeste e 

Sudeste; rural e urbano; rural e moderno; rural e cidade grande; simplicidade e 

luxo; trabalho e qualidade de vida; mansão e “quartinho”; “de fundos e frentes”; 

“das arquiteturas” e dos territórios contestados.

 Destarte, primeiramente, é preciso salientar e destacar a maioria feminina 

exercendo esse tipo de profissão, resquícios totais da escravidão nesse e desse 

País. A reflexão ora necessária refere-se às breves mudanças atingidas pela 

nova legislação complementar, mesmo após meia década de sua aprovação e 

implantação: as estatísticas e estudos demonstram que a grande maioria das 

funcionárias domésticas permanecem na informalidade, bem como que houve 

o aumento razoável da procura por diaristas - sem vínculo empregatício - pelas 

classes sociais mais abastadas (além do ainda ínfimo salário estabelecido/

previsto para essa categoria), cenário todo este que confirma a falta de proteção 

dessas trabalhadoras.

 Ademais, finalmente, a contraditoriedade existente na “volta” do êxodo ru-

ral pelos nordestinos para as grandes metrópoles, no contexto socio-político e 

econômico atual, enquanto que a classe média desses lugares busca pelo “fu-

gere Rubem arcaísta” num ambiente bucólico, resultando num quadro de fluxos 

e influxos, e migrações contemporâneas díspares, e reiterando a marginalidade 

intelectual e, social, política e econômica do sertão e dos Nordeste.
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O Contador, 2016: DIREITO PENAL FINANCEIRO E                                                                 
CONTABILIDADE

 O presente filme aborda a figura do anti-herói, ao contar a vida de um menino 

autista que se torna um Contabilista brilhante e talentoso, pelo que foi possível 

compreender que a obra não desejou clarificar explicitamente motivos escusos 

que teriam motivado o personagem a trabalhar reiteradamente como contador 

para inúmeros agentes que realizavam todos diferentes tipos de atividades: a 

película traz o protagonista que vive polarizado, eternamente em conflito interno, 

tentando se superar e descobrir o seu lugar no mundo e que, dessa forma, para 

realizar a função que escolheu, acabava por cometer diversos crimes e fraudes 

relacionadas ao cenário financeiro.

 É também preciso justificar as limitações do presente trabalho: acreditou-

-se ser primordial apontar as situações multidisciplinares constantes na película, 

reconhecendo-se que se trata de anotações breves, sumárias e introdutórias so-

bre o Tema que conformam a resenha crítica.

 Ademais percebe-se também na obra algumas outras temáticas correlatas 

ao direito, pelo que o enredo do filme pode rever o enquadramento do Direito de 

Família (Alienação Parental cometida pela mãe do protagonista). 

 Ainda, o filme possui um teor bastante psicológico, abordando o caso 

bastante atual do Autismo, e suas decorrências relacionais na vida do personagem. 

Com isso, a obra filmográfica também retrata as concepções de sensibilidade e 

arte, apontando em direção ao direito autoral e aos direitos de personalidade ou 

personalíssimos.

 Entretanto, como o objetivo e escopo desta resenha alude à interface 

entre o Direito Penal e Financeiro, apenas conclui-se aqui, por ora, que outras 

demais análises poderiam ser desempenhadas relativamente ao filme: o conceito 
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de sensibilidade para Denis Diderot; a relação direta da obra com as práticas 

relativas às ciências contábeis; a abordagem macroeconômica implicitamente 

abarcada pelo enredo, dentre outras.

 Portanto, considera-se nesse breve sumário escrito, que o assunto principal 

do filme é correlato ao Direito Criminal pois a obra retrata em diversas passagens 

as diferentes noções de violência, que o anti-herói contabilista cometia contra si 

mesmo enquanto portador de Autismo, e contra os outros, em sua defesa e en-

quanto matador de aluguel.

 Num segundo momento, fulcral trazer à baila a questão tributária subjacente 

à história, posto que o anti-herói fazia a contabilidade, nomeadamente de dinheiro 

e recursos ilícitos, para primordialmente traficantes e políticos, e que, por óbvio, 

em nenhuma dessas hipóteses, havia o recolhimento de tributos devidos, o que 

proporcionou a investigação das atividades do Contador por parte da Polícia na 

película. E, ademais, a sua forma de pagamento era geralmente feita por meios 

alternativos, através de ouro, jóias, artigos de decoração artística, etc.

 Em terceiro lugar, a alusão ao Direito Financeiro refere-se também à 

“contraparte” da película, ao dono da empresa que nomeadamente cometeu crime 

financeiro - art. 10 e 11 da Lei brasileira de crimes contra o sistema financeiro -  

desviar parte das receitas obtidas para (subentende-se) aumentar a circulação e 

o fluxo de caixa, fraudando a imagem e os resultados e  simulando os rendimen-

tos da empresa em relação objetivamente ao Fisco, aos Administradores (sua 

irmã e seu melhor amigo), e primordialmente aos consumidores. 

 Ademais, ao realizar essas inúmeras fraudes, o antagonista afronta 

propriamente os ramos Empresarial e Societário, segundo à atribuição de 

Ciência Jurídica ao Direito e de acordo com os princípios basilares normativos da 

autonomia, independência, legalidade, moralidade e publicidade.
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 Ou seja, ainda se faz necessário traçar o comentário de que o filme foi 

concebido sob uma perspectiva consideravelmente interdisciplinar, o que permitiu 

tecer colocações embasadas sobre os ramos do direito privado, bem como que 

do direito público e administrativo, relacionados ao tema da obra, demonstrando 

a qualidade do filme estudado, analisado.

 Por último, é elucidativo trazer a importância da contextualização dos tópicos 

abordados no filme relativamente à epistemologia e metodologia da pesquisa, 

pelo que este apresenta profundidade acentuada no que tange aos caracteres 

psicológicos e comportamentais manifestados pelo personagem. Ainda, por 

fim, como a obra subentende principalmente um retrato em relação à lavagem 

de dinheiro ilícito por meio da contabilidade feita pelo anti-herói, e relevante 

mencionar que a película traduz o direito segundo um panorama essencialmente 

internacional, o que ensejou, no contexto da obra filmográfica, a investigação 

atenta e especial da polícia americana, diretamente vinculada a instâncias políti-

cas de poder.

CONSIDERAÇOES FINAIS

O que aqui se quer trazer alude à consideração pessoal da autora: o de-

senvolvimento, realização e engajamento em projetos de extensão extracurricu-

lares conforma um verdadeiro desafio no âmbito universitário, ressaltando-se o 

compromisso necessário para o envolvimento nesses programas e cursos, visan-

do-se Atingir competências sociais e comunicativas como criatividade, flexibilida-

de, tomada de decisão, organização do tempo, argumentação, metalinguagem, 

empatia e cooperação, respeito e responsabilidade; Pelo que esses exercícios 

e experiências conformam categorias muito adequadas e positivas no âmbito do 

conhecimento e dos saberes; E possibilitando finalmente uma extensiva avalia-

ção das aprendizagens pessoais guiadas pelos docentes e professores enquan-

to mediadores, e compartilhada socialmente com os demais colegas.
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Ademais, a perspectiva aqui trabalhada é referente a um espécime de aná-

lise reflexiva Englobando o tripé indissociável do ensino, pesquisa e extensão, e 

ressaltando a importância social da Universidade (GONÇALVES, 2015; BIMBA-

TO CESAR, 2013), concluindo e resultando também no ensino de epistemologias 

e habilidades interdisciplinares enquanto diferenciais na formação Discente uni-

versitária.

 Assim, percebe-se que essas Atividades detêm uma finalidade para além de 

ensinar as bases teóricas e metodológicas (MENDONÇA, PENITENTE, MILLER, 

2017), servindo num sentido de capacitação e empoderamento dos discentes 

mais plenos, integrais e abrangentes; Requerendo portanto um engajamento 

proativo dos universitários na Efetivação desses planos extensionistas de forma 

à valorizar e fomentar a Essencialidade do tripé universitário na construção da 

cidadania do sujeito discente.
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INTRODUÇÃO 

Desde tempos passados, a Matemática tem sido necessária para resolver 

problemas cotidianos e sistematizar a vida social (BOYER, 1996). Assim, a ciência 

do raciocínio lógico e abstrato sempre atuou e ainda atua em tudo que cerca 

as pessoas. Sua aplicabilidade é importante mesmo nas demais ciências, uma 

vez que segundo D’ambrósio (1996, p. 31), “a tendência de todas as ciências é 

cada vez mais de se matematizarem em função do desenvolvimento de modelos 

matemáticos que desenvolvem fenômenos naturais de maneiras adequadas. “

Nessa perspectiva, percebe-se que a Matemática é permeada por todo 

o ambiente social do homem e é destacada a cada novo aprendizado. Todas 

as profissões atuais usam a Matemática para conceber e manter normas, 

comportamentos e fórmulas. 

Assim, mediante importância da Matemática, o ensino da disciplina tem sido 

alvo constantes de críticas. Consequentemente, como respostas a tais críticas, 

docentes passaram a propor novas alternativas metodológicas na tentativa de 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Essas alternativas, 

cuja apresentação possuem características específicas bem como sua própria 

organização e funcionamento, receberam as seguintes denominações: Uso de 

jogos, Uso da História da Matemática, Modelagem, Investigação Matemática, 

Etnomatemática, Uso de Tecnologias de Comunicação e Resolução de Problemas 

(SÁ, 2020). 

Dentro de tantas possibilidades, optou-se pela análise de Atividades 

Experimentais, visto que, conforme apresenta Sá (2006), a principal peculiaridade 

deste método refere-se ao fato de que o conteúdo a ser aprendido pode ser 

descoberto pelos próprios educandos durando o desenvolvimento das atividades, 

até que sejam assimilados. Sendo assim, considerando todo o exposto surgiu 
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a seguinte problemática: de que forma as Atividades Experimentais podem 

contribuir com o ensino de equações exponenciais? 

Nessa perspectiva, o principal objetivo deste trabalho é compreender 

a importância das Atividades Experimentais como prática pedagógica para o 

processo de ensino-aprendizagem de equações exponenciais a partir da adição. 

De modo específico, este trabalho buscará: relatar brevemente a história da 

Matemática; evidenciar o processo de ensino-aprendizagem na disciplina; 

conceituar adição, adição por número de parcelas iguais, multiplicação a partir 

da adição, multiplicação por números iguais, potência de base 2 e exponencial; e, 

compreender a relevância das Atividades Experimentais como método no ensino 

de equações exponenciais.

A relevância deste estudo justifica-se pela importância das equações 

exponencias para a sociedade, e, por muitas vezes, ser tratado de forma superficial 

dentro da Matemática. Assim, é essencial compreender os fundamentos e 

concepções acerca do tema, podendo então contribuir para futuras pesquisas 

na área bem como na contribuição com um processo educativo em Matemática 

realmente eficaz. 

Para fundamentação, realização e conclusão do estudo o levantamento de 

referências bibliográficas foi imprescindível. Portanto, desenvolve-se por meio de 

pesquisas bibliográficas. Além de livros, foram examinados sites e artigos que 

fundamentem a clareza da temática.

MATEMÁTICA: BREVE HISTÓRICO E CONCEITOS INICIAIS

A história das ciências e, em específico, a história da Matemática, constitui 

um dos aspectos mais singulares do conhecimento. Isso decorre em razão de 

tais campos do saber debruçaram-se sobre a origem das ideias que modelaram à 

cultura ocidental, além de possibilitar, ao estudioso, observar os traços humanos 
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no desenvolvimento de cada uma dessas áreas do saber.

Assim sendo, o estudo da história da matemática é uma condição sine qua 

non para o ensino-aprendizagem da própria área, mutilada pelo senso-comum 

a algarismos e fórmulas. Dessa forma, compreender como cada conceito foi de-

senvolvido e introduzido nesta ciência, facilita ao estudioso o acesso a uma visão 

mais abrangente do universo matemático. 

A Matemática, portanto, originou-se na Europa, recebendo, posteriormente, 

algumas contribuições das civilizações indiana e islâmica. Esta disciplina chegou 

à sua forma atual no período correspondente aos séculos XVI e XVII. Ademais, 

adquiriu aspecto mais universal graças ao predomínio da ciência e das tecno-

logias que se foram desenvolvendo no velho continente. No século XVII, a uni-

versalização da Matemática foi, também, o primeiro passo rumo à globalização 

(D’AMBROSIO; 2001).

Adstrita a isso, D’Ambrosio (2001) sublinha que, os grandes gênios mate-

máticos, ou seja, aqueles sujeitos descritos, historicamente, como responsáveis 

pela criação, desenvolvimento e consolidação dessa ciência são identificados, 

principalmente, como inseridos na antiguidade grega e, posteriormente, na Idade 

Moderna europeia, sobretudo em França, Itália e Alemanha.

Dito isto, ou seja, a provável origem da disciplina, o que vem a ser, deveras, 

a matemática? Uma definição, segundo os teóricos, afirma que a matemática é a 

ciência dos números e das formas; das relações e das medidas; e, também, das 

inferências, tendo como característica fundamental a inclusão da precisão, do 

rigor e da exatidão. Por isso, trata-se de uma ciência exata, uma vez que visto, 

suas soluções, dependem, sobretudo, dum processo dedutivo, ou seja, de uma 

resolução necessária, oriunda da aplicação precisa das regras lógicas.

Quanto à origem da palavra Matemática, está, etimologicamente, é oriun-

da do grego máthema, que significa aprendizagem. Destarte, conforme afirma 



197

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

D’Ambrosio (2001), antes de o homem erigir sua primeira moradia, ele aprendeu 

a contar. A invenção do número precede a forma de representá-lo. Assim, as ci-

vilizações ancestrais acumularam conhecimentos matemáticos sem, no entanto, 

estruturá-los por padrões lógicos e convencionais, razão, por o qual, atribui-se à 

Grécia Antiga o ser berço da Matemática. 

Com o tempo, a Matemática foi se desenvolvendo, adquirindo forma, tal 

qual se apresenta hoje. O princípio deste desenvolvimento, em termos mais mo-

dernos, deu-se entre os séculos XIV e XV, empreendida tanto nos mosteiros 

quanto nas universidades. Assim, conforme os registros, a primeira escola espe-

cificamente de Matemática foi criada na cidade de Bagdá, durante a Idade Média.

Passados alguns séculos, especificamente na transição do século XIX para 

o XX, foi realizado o Primeiro Congresso Matemático Internacional em Chicago, 

em 1893. E, no ano de 1900, o Segundo Congresso Internacional em Paris. Nes-

te congresso, David Hilbert apresentou uma lista com 23 problemas que, segun-

do ele, constituíam preocupação central dos matemáticos e estudiosos no século 

XX (MACIEL, 2013). Esses eventos demarcaram significativas mudanças no mo-

dus operandi matemático. Assim, neste contexto, por exemplo, Felix Klein (1849-

1925), surge como defensor de um ensino da matemática que desse importância 

aos fatores psicológicos de cada aluno, como foco na intuição em detrimento da 

parte sistemática, posta em segundo plano.

Ademais, cabe ressaltar que a importância dada à educação matemática, 

como disciplina, se deu em Roma, no ano de 1908 (MACIEL, 2013). Posterior-

mente, nos anos 1960 a 1970, com o intuito de conciliar o conhecimento matemá-

tico ao dos currículos escolares, veio a lume uma Matemática escolar renovada, 

descrita como Matemática Moderna (MM), cujo intento era unificar a Álgebra à 

Aritmética e a Geometria. Assim, segundo Pavanello (1989), o ponto central da 

Matemática Moderna consiste em aplicar a matemática, segundo estruturas algé-

bricas, com o emprego da linguagem simbólica da teoria dos conjuntos. 
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No tocante ao Brasil, a história da matemática principia desde o descobri-

mento da ilha de Vera-Cruz, conquanto, no período colonial e, mesmo, no Impé-

rio, poucos documentos tenham sido registrados. Nessa época, o ensino era tra-

dicional, inspirado no sistema português cuja pesquisa era incipiente. Ademais, 

nesse contexto, ainda não havia na Colônia nem universidades nem jornais, de 

sorte que a comunicação do conhecimento era bastante restrita.

Assim, após a chegada da corte real portuguesa para o Brasil, em 1808, 

foram criados diversos estabelecimentos educacionais e culturais, como, por 

exemplo, as academias de formação, bibliotecas e um jardim botânico, além de 

uma imprensa. Dentre esses estabelecimentos, foi criado, aos 4 de dezembro 

de 1810, a Academia Real Militar, cujo objetivo era formar oficiais de diversos 

campos, com o desígnio de atuar, também, sobre a formação científica, sendo, 

por isso, a instituição pioneira em propor o curso completo de Sciencias Mathe-

maticas. 

Esse curso, segundo Castro (1999), seguia um padrão muito bem definido 

para o seu tempo, consistindo do seguinte: O lente (professor) era responsável 

por lecionar, no primeiro ano, aritmética, álgebra (indo até as equações de quarto 

grau), geometria, trigonometria retilínea e noções de trigonometria esférica. No 

segundo ano, lecionava álgebra superior, geometria analítica, cálculo diferencial 

e integral. No terceiro, ensinava mecânica (estática e dinâmica), hidrostática e 

esférica, óptica, astronomia e geodésia.

Já com o período da república, ainda que a nação estivesse sob as influên-

cias intelectuais de França, sobretudo do positivismo, a evolução no ensino e nos 

estudos foi restrita. Contudo, no início do século XX, as pesquisas na área da 

matemática começaram a adquirir maior relevo, vindo a lume nomes como os de 

Otto de Alencar, Teodoro Ramos, Amoroso Costa e Lélio Gama, na antiga Capital 

brasileira - Rio de Janeiro.



199

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

Assim, logo após a Segunda Guerra Mundial, houve um aprofundamento 

da pesquisa científica, sendo criados, para tanto, o Conselho Nacional de Pes-

quisas, em meados do ano de 1955 e 1957, na cidade de Poços de Caldas; 

além do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), onde eram realizados os 

Colóquios Brasileiros de Matemática (CONCEIÇÃO,2014). Visto isto, de acordo 

com Fiorentini (1995), aos poucos, foram criados, no país inteiro, os Centros de 

Ciências e Matemática, cuja finalidade era a preparação de professores para o 

desenvolvimento de um ensino proposto nos projetos educacionais, legando às 

gerações seguintes importantes influências.

Destarte, à guisa de ressalto, a história de uma disciplina é a chance que o 

estudioso tem de participar, ainda que em imaginação, dos séculos, quiçá milê-

nios, de desenvolvimento daquela técnica, a fim de compreender melhor os pro-

cessos que a fizeram adquirir a forma em que está. Furtar-se a isso é amputar o 

conhecimento amplo por algo mais chã, e assim manquitolar pelo conhecimento 

de uma área cujo solo que pisa lhe é desconhecido aos pés precisamente por 

fazer uso de uma bengala.  A história da matemática é, portanto, a base pelo qual 

erigiu-se o monumento das fórmulas e números. Conhecê-la é, pois, um grande 

acerto. 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA

De acordo com Silva (2013), identifica-se, frequentemente, crianças que, 

embora frequentadoras da escola, por algum fator, não conseguem estar à altura 

das expectativas da escola e dos pais. Essas crianças, não raro, demonstram 

uma enorme dificuldade no princípio da vida escolar, o que, muitas vezes, as leva 

a serem desconsideradas no processo de ensino, ou então, por parte de pais e 

alguns educadores, a culpa acaba sendo atribuída aos conteúdos por serem, 

supostamente, muito complexos para crianças.  
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E, ainda segundo Silva (2013), nalgumas vezes as crianças demonstram 

inaptidão ou dificuldades para aprender, porém a família não liga importância a 

isso, ou, quando percebem, apenas admoestam o sujeito sem querer lhe ajudar, 

considerando como dever da escola o corrigi-lo. Sabe-se que é de importância 

significativa que a escola acolha esses alunos e os ajudem naquilo que for possí-

vel para um diagnóstico e um tratamento educativos. Contudo, cabe aos pais ter 

a consciência de que uma criança necessita de tempo para que superar quais-

quer dificuldades, sejam educativas ou sociais. 

É comum que entre as gentes haja a falsa ideia de que uma dificuldade 

pode ser simplesmente incorrigível, significando, portanto, um desperdício de 

tempo o querer escoima-la.  Assim, o aluno, acaba por repetir este discurso, 

criando estigmas quanto às disciplinas, sobretudo a matemática, que vão desde 

a sua importância indelével, até sua completa desnecessidade (SILVA; 2013). 

Por isso, tendo em vista uma melhora do aprendizado, é mister mudar-se 

os métodos e materiais didáticos em sala de aula, a fim de que se consiga mos-

trar ao aluno que ele pode aprender e que há modos diferentes e estimulantes 

de aprendizagem. A mudança, portanto, da didática em sala de aula, é essencial 

para mostrar aos alunos que a matemática é importante e que, ao contrário do 

que reza o senso-comum, ela não é um conjunto de fórmulas exageradas e inú-

teis, revelando-se, isto sim, nas atividades mais símplices da vida quotidiana de 

cada sujeito.   

 Contudo, deve-se atentar aos detalhes, pois, conforme afirma Silva (2013), 

alguma vezes o educador lança mão de vários recursos materiais em suas aulas, 

mas, ao não ensinar os alunos a usá-los, esses materiais acabam sendo inúteis 

e ineficazes. Por essa razão, é importante que o docente oriente seus alunos a 

utilizar, corretamente, os instrumentos didáticos disponibilizados para a aula, por-

quanto não adianta em nada usar diversos materiais e métodos sem, no entanto, 
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haver esforço genuíno do professor para mediar o conteúdo ministrado com os 

métodos e a experiência singular do alunado. 

Posto que o professor é essencial para o aprendizado das disciplinas, cabe 

aos mesmos aplicar e explicar os conteúdos que lhes competem. Pois, como 

afirma SILVA (2013) o papel do professor é sobremodo importante no desenvolvi-

mento do aluno, porquanto cabe ao professor o trabalho de notar as dificuldades 

dos educandos e lhes orientar para a devida correção de suas dificuldades, a fim 

de que se concretize uma verdadeira aprendizagem. 

Assim sendo, o professor precisa observar quais são os alunos que têm di-

ficuldades de aprendizado, e quais os motivos que o tolhem, para que não acon-

teça de os alunos, desestimulados, desistirem de aprender.  Por isso, a variação 

de metodologias pode ajudar ao professor o ter um tino maior das proporções, 

medindo se as dificuldades de aprendizagem dos educandos estão vinculadas a 

uma metodologia específica, ou se se trata de um aspecto singular do aluno, e 

que, portanto, necessita ser trabalhado por profissionais (BOSSA; 2007). 

Afinal, toda pessoa possui uma maneira própria de ver e assimilar as coisas 

à sua volta. Por isso, Silva (2013) sublinha a ineficácia atual do método tradicio-

nal de ensino, que se restringe tão-somente a expor conteúdos, sem ligar impor-

tância ao aluno no tocante a ele estar aprendendo.  Por isso, convém ao docente 

escamotar, tanto quanto possível, o método expositivo substituindo-o por meto-

dologias atuais e mais capacitadas a conciliar conteúdos e vivências em sala de 

aula, a fim de que o aluno se sinta parte do processo de ensino-aprendizagem 

(CORREA; 1999). 

Assim, deve-se ter em mente que, por um lado, o ensino expositivo já não 

atende as demandas atuais de ensino, sendo, portanto, necessário pô-lo à parte; 

mas que, por outro lado, também, de nada adianta o ter berloques e pendurica-
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lhos aos borbotões numa sala, se o professor não fizer seu dever de mediar o 

conteúdo com as experiências do aluno, mediante o emprego correto de diversas 

possibilidades didáticas. 

ENSINO DE MATEMÁTICA POR ATIVIDADE EXPERIMENTAL

Segundo Sá (2020), a teoria da atividade foi desenvolvida no início do 

século XX, inicialmente como uma distinção entre atividade e ação. Idealizado 

inicialmente por pesquisadores como Rubinstein, Luria, Vygotsky, Hegel, Marx, 

Leontiev, Engestron, Galperin, Dayvidov e Talizina, essa teoria tenta identificar a 

diferença entre atividade e ação, atividade animal e atividade humana bem como 

sua conexão com atividade mental, base material, necessidades, motivações e 

propósitos. Nessa perspectiva, esta teoria, em seus primórdios, buscava instituir 

características gerais que abrangem a atividade. 

Dessa forma, o sujeito de uma Atividade é a pessoa que a realiza, podendo 

ser um sujeito ou um grupo de sujeitos participantes da realização. O objeto da 

atividade é a matéria-prima a partir da qual o sujeito da atividade atua a fim de 

obter um determinado produto. Este objeto pode ser tanto material quanto ideal. 

Assim, o motivo da atividade corresponde ao incentivo que levou o sujeito a rea-

lizar a ação (SOARES, 2021).

Segundo Sá (2020), quando se trata de atividades voltadas ao ensino de 

Matemática, estas podem acontecer de diversas formas e podem ser divididas 

em duas categorias: uma na qual o professor é o protagonista; neste caso, pre-

domina o ensino tradicional, que segue um modelo em que se processa o con-

ceito do objeto de ensino desejado, seguido de exemplos e exercícios; e outra 

em que tanto professor quanto alunos são os protagonistas visto que ambos são 

essenciais e se desenvolvem de acordo com a participação e o papel de cada 

indivíduo.
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Corroborando com a ideia, Mizukami (1986), evidencia que tais atividades 

foram introduzidas ao trabalho pedagógico com a finalidade de desarraigar o 

protagonismo dos docentes que é uma característica inerente ao ensino tradicio-

nal, de modo que o processo de ensino e aprendizagem seja realmente eficaz e 

evolutivo. 

Sá (2020) ressalta que atualmente diversas tendências estão sendo inseri-

das na sala de aula, dentre as quais destaca-se: Ferramentas digitais, Etnoma-

temática, Resolução de problemas, Modelagem Matemática, História da Mate-

mática, Investigação Matemática. Nessa perspectiva, quando se trata do ensino 

de Matemática por meio de Atividades Experimentais, é importante evidenciar a 

tentativa de conduzir os alunos ao aprendizado de fundamentos matemáticos. 

Desta forma, a atividade caracteriza-se como um método de ensino que 

leva os alunos a redescobrirem os objetivos apresentados em cada ação, articu-

lados de acordo com a especificidade do que está a ser discutido, de modo que, 

dependendo dos objetivos de cada atividade, a mesma pode ser de conceituação 

ou de redescoberta.

 Para Sá (2019), as atividades de conceituação devem orientar os alunos a 

perceberem a ocorrência de um determinado tipo de situação de objeto matemá-

tico. Perceber este objeto é a finalidade da atividade de conceituação. Já a ativi-

dade de redescoberta tem como objetivo levar os discentes a descobrir relações 

e/ou propriedades relacionadas a determinada operação matemática ou objeto. 

Esta atividade, por sua vez, não confere à apresentação dos resultados matemá-

ticos, mas sim ao instante de exploração do objeto anteriormente a apresentação 

dos resultados.

Ainda segundo o autor, o ensino de um objeto matemático mediante Ati-

vidades Experimentais seja de redescoberta ou de conceituação, deve prezar 
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momentos que permeiam a prática metodológica, isto é: organizar, apresentar, 

executar, registrar, analisar e institucionalizar. 

Ao organizar uma Atividade Experimental, o docente precisa orientar os 

alunos a se dividirem em grupos de no máximo quatro pessoas e mínimo de dois 

estudantes em cada, evitando assim, a individualidade. Dessa forma, os profes-

sores devem atuar como facilitadores e mediadores, orientando os alunos por 

meio da formação de equipes e estimulando a concentração nas atividades em 

que estarão envolvidos (SÁ, 2020).  Cabe ressaltar que, como evidencia Arnaldo 

(2020), as atividades grupais na sala de aula tendem a auxiliar no desenvolvi-

mento da tolerância, estimular a comunicação e respeito e favorecer a resolução 

de conflitos.

Ao apresentar as atividades experimentais, os professores devem fornecer 

aos alunos os materiais que serão utilizados no experimento, incluindo um roteiro 

de orientação que dependerá das condições estruturais da instituição escolar, 

podendo ser impresso ou escrito no quadro. No entanto, caso a Atividade Expe-

rimental seja demasiadamente extensa, o mais adequado é a impressão para 

economizar tempo no processo de desenvolvimento.  Os alunos devem, portan-

to, observar as orientações para a realização da Atividade (SÁ, 2020).

A execução da atividade experimental é o momento do experimento, isto 

é, momento em que o professor atua por meio do processamento dos materiais 

que compõem a atividade e da realização de medições, cálculos, observações, 

etc. Espera-se que cada grupo execute as tarefas de acordo com as orientações. 

Neste momento, o professor deve assumir o papel de fiscalizador, atentando-se 

para os questionamentos e dificuldades que os discentes podem apresentar (SÁ, 

2020). 

Além disso, os docentes precisam ter cautela no momento de intervir, evi-

tando que os alunos se sintam constrangidos mediante os colegas. Ao surgir 
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dúvidas, o docente deve verificar o motivo da dificuldade apresentada, ou seja, 

se a mesma é oriunda de lacunas no roteiro ou se de falhas no material confec-

cionado. Destarte, os alunos precisam se concentrar na execução da Atividade 

Experimental de acordo com as orientações fornecidas previamente e sem con-

versas paralelas que não se relacionam com a atividade (SÁ, 2020).

A fase de registro no decorrer da Atividade Experimental refere-se ao mo-

mento em que os alunos identificam o conhecimento científico presente em cada 

atividade desenvolvida. Assim, espera-se que cada grupo faça uso do espaço do 

roteiro da atividade, mais especificamente do espaço destinado ao preenchimen-

to de informações acerca do objetivo específico da atividade (SÁ, 2020). 

Na fase análise, os grupos devem analisar as informações registradas no 

roteiro da Atividade Experimental, de modo que consigam perceber a relação 

existente entre as informações. Para alçar o objetivo proposto, é fundamental 

que o referido momento ocorra de forma eficaz, uma vez que os alunos terão 

o contato inicial com as informações esperadas pelo professor. Dessa forma, 

a análise da Atividade Experimental assemelha-se com a análise realizada em 

pesquisas científicas. Ao concluir as análises, cada grupo precisa elaborar uma 

conclusão condizente com o propósito da Atividade, isto é, com informações vá-

lidas (SÁ, 2020). 

Por fim, o momento de institucionalizada da Atividade Experimental equi-

vale as “considerações finais” da pesquisa científica, no qual os alunos elaboram 

uma conclusão final a partir das informações obtidas na fase anterior. Ressalta-

-se, porém, que esta conclusão pode ser diferente daquela esperada pelo profes-

sor uma vez que os discentes podem não estarem familiarizados com o método 

empregado (SÁ, 2020). Por isso, faz-se necessário a elaboração e aplicação de 

mais de uma Atividade Experimental para que os estudantes possam, aos pou-

cos, aprimorarem a forma como interpretam, organizam e registram as informa-

ções obtidas. 
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA

As atividades experimentais sempre fizeram parte do cotidiano didático-

-metodológico. Autores tais como Séré (2003), evidenciam que as Atividades Ex-

perimentais são capazes de proporcionar aos estudantes uma interação efetiva 

com o ambiente científico, possibilitando técnicas investigativas e formação de 

uma visão crítica sobre as respostas obtidas.

Contudo, é preciso ainda, evidenciar a importância de tais atividades para 

o ensino da Matemática, uma vez que podem possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades e proporcionar ao docente momentos de aprendizagem significativa. 

Com isso, Mortimer (1992) destaca que a aprendizagem no âmbito escolar, a 

partir de tal perspectiva, é considerada uma prática que requer Atividades Expe-

rimentais demasiadamente elaboradas e que precisam desafiar o conhecimento 

prévio dos alunos, estimulando-os a re-organizar suas teorias. 

Em contrapartida, Amaral (2006) aponta que as Atividades Experimentais 

têm como objetivo desempenhar o papel de aperfeiçoamento de conceitos cien-

tíficos, proporcionando a melhoria na compreensão e entendimento do assunto 

abordado. Nessa perspectiva, o desenvolvimento de Atividades Experimentais, 

dentro ou fora de um laboratório didático, auxilia na interação social entre os 

discentes, possibilitando a aquisição de conhecimentos que podem ser translo-

cados para suas próprias interações com a sociedade. 

Além disso, conforme apontado por Séré (2003), as Atividades Experimen-

tais incitam os alunos a não permanecerem no âmbito conceitual e de linguagens, 

oportunizando assim, a relação entre esses dois âmbitos com o âmbito empírico. 

Entende-se, portanto, que as Atividades são enriquecedoras para o processo de 

Ensino e aprendizagem pois ressignificam o âmbito abstrato e formal da lingua-

gem.
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Cabe destacar, que as Atividades Experimentais apresentadas nos livros 

didáticos e, por conseguinte, conduzidas pelos docentes, configuram-se como 

atividades de fixação de conteúdo. Por isso, nesta maneira clássica de utilizar o 

experimento, os alunos não têm o que discutir, eles aprendem somente, como 

se servir de um recurso ou de um método (SÉRÉ, 2003). Assim, as Atividades 

Experimentais precisam ultrapassar as barreiras impostas pelo ensino clássico.

EQUAÇÕES EXPONENCIAIS POR MEIO DE ATIVIDADES                    
EXPERIMENTAIS

Quando se trata das habilidades ligadas à exponenciação, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) evidencia a compreensão e interpretação de grande-

zas ligadas a situações, elaboração e resolução de problemas vinculados a ma-

temática financeira, análise do comportamento exponencial em juros compostos 

e para o crescimento de ser vivo microscópico (BRASIL, 2018). 

A equação exponencial, atrelada ao contexto de funções exponenciais, 

tem aplicação em áreas como: engenharia, geologia, biologia, finanças. Assim, 

a “equação exponencial é toda equação que apresenta a incógnita no expoente 

de uma ou mais potências de base positiva e diferente de 1” (PAIVA, 2009, p.  

270).  Nos casos em que a equação contém ambos os membros de igualdade 

que podem ser representados de modo que tenham a mesma base, por exemplo                     

2x = 64  

2x = 26 , recorre-se a propriedade parax = y   x = y, obtendo-se x = 6.

Dessa forma, de acordo com a definição apresentada por Iezzi; Dolce; Mu-

rakami, 1977, equações exponenciais correspondem às equações nas quais as 

incógnitas estão no expoente. De acordo com os autores, existem dois métodos 

para resolver essas equações.
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 O primeiro método trata de exponenciais com potências de mesma base, 

isto é, de redução a uma base comum, utilizado quando os membros da equa-

ção, mediante as transformações de potências, forem redutíveis a potencias com 

mesma base. Nos casos em que as equações exponencias não possibilita a re-

dução de ambos lados da igualdade a potências com mesma base, recorre-se a 

definição de logaritmo, ou seja, se 0 <  ≠, obtêm-se:

 Conhecendo, pois, o conceito de equações exponenciais, cabe destacar 

que muitas escolas brasileiras apresentam estruturas físicas desfasadas e com 

ausência de espaços apropriados que possibilitem aos alunos vivenciarem a Ma-

temática. Dessa forma, é preciso que seja criado um ambiente adequado para 

que a Matemática seja “experimentada”.

 Nessa perspectiva, o ensino de exponenciais por Atividades, pode propor-

cionar ao aluno a construção de sua aprendizagem através da aquisição de co-

nhecimentos necessários e redescobertas de princípios, assim como destacado 

por Sá (2009). 

 Menezes e Sá (2020) apresentam uma sequência didática voltada para o 

ensino de exponenciais, cuja finalidade é direcionar os alunos a perceberem as 

regularidades e/ou padronizações de sentenças e problemas exponenciais bem 

como estimular a buscarem uma regra geral para resolução.

 Outras atividades são sugeridas pelos autores supracitados que, em suas 

aplicações, obtiveram resultados positivos tanto na participação ativa dos edu-

candos nas aulas de Matemática quanto no desempenho de resoluções de pro-

blemas envolvendo exponenciais. 

 Nessa perspectiva, outros autores tais como Brucki (2011), Fonseca (2013) 

e Silva (2014), propuseram atividades na tentativa de facilitar o processo de en-

sino e aprendizagem em Matemática, sobretudo quando se trata de equações 
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exponenciais, evidenciando assim, que o uso de Atividades Experimentais se 

caracteriza como um recurso facilitador que ultrapassa o ensino tradicional e pro-

porciona a manipulação eficaz de teorias e conceitos abordados na aula. 

 Logo, percebe-se que a aprendizagem somente torna-se significativa, bem 

como abordada por Ausubel (1976), quando os materiais utilizados sejam inten-

cionais e que estejam diretamente relacionados com ideias correspondentes. 

CONCLUSÃO 

Mediante os estudos realizados para composição deste trabalho, perce-

beu-se a importância das atividades experimentais no processo de ensino-apren-

dizagem de Matemática, sobretudo, no que tange à equações exponenciais. A 

aplicação dessas atividades é essencial para superar o modelo de ensino tra-

dicional em que o aluno não é o protagonista e desafiar o aluno a construir seu 

próprio conhecimento. 

Dessa forma, é perceptível que as atividades experimentais podem ser con-

textualizadas como atividades problematizadoras que permite os discentes pen-

sarem e desenvolverem o raciocínio crítico. Além disso, é capaz de proporcionar 

a reflexão acerca dos conceitos trabalhados no decorrer da aula, proporcionando 

esclarecimentos e entendimentos do mundo considerado abstrato. 

Destarte, evidencia-se ainda a importância dessas atividades no estimula 

às interações sociais entre os estudantes, uma vez que o trabalho grupal permite 

desenvolver atitudes e comportamentos que são importantes não só para a sala 

de aula, mas também para o convívio em sociedade. 

No ensino de equações exponenciais, as atividades experimentais pare-

cem estimular a aprendizagem de um conteúdo muitas vezes, ministrado super-

ficialmente. Contudo, chama-se atenção para a ausência de trabalhos voltados 

para o conteúdo de modo que persiste uma lacuna na academia quando se trata 

de mudanças no ensino de Matemática.
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é constituído por uma pluralidade cultural, étnica, racial, religiosa e 

por outros aspectos identitários diversos, que muitas vezes não são reconhecidos 

como riqueza humana, culminando em atitudes discriminatórias1, preconceituosas, 

xenófobas2 e em desigualdades sociais. 

Contudo, para que o país possa galgar o caminho de uma verdadeira 

sociedade democrática, no qual as pessoas não sejam medidas por sua 

aparência física ou fenótipo, independentemente de qualquer filiação identitária 

ou carismática (sexo, raça, religião, etnia, cor, classe), temos que lutar contra 

os preconceitos que nos levam a desprezar as raízes que compõem a cultura 

brasileira, uma vez que ao desprezar qualquer uma delas, desprezamos a nós 

mesmos (DAYRELL, 1996).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é detentora de uma grande 

diversidade de culturas, religiões, etnias3, raças, valores, comportamentos, atitudes 

e vivências. Para tanto, o currículo deve propiciar condições de incorporação 

dessa pluralidade, que muitas vezes é desvalorizada e desrespeitada, sendo 

tratada de forma transversal ou marginalizada. Há uma emergência em se 

discutir o currículo a partir de uma perspectiva inter/multicultural, que reconheça 

a alteridade como riqueza humana e potencializadora de enriquecimento pessoal 

e social. 

Os sujeitos educandos da EJA possuem experiências significativamente 

oralizadas que muitas vezes, não tem visibilidade dentro do currículo e nem 

tampouco são incorporadas nas políticas curriculares oficiais.

1  É a expressão ativa ou comportamental do racismo. Visa negar aos membros de certos                        
grupos um acesso igualitário aos recursos escassos e valiosos (CASHMORE, 2000).
2  Palavra de origem grega significa medo ou aversão ao estrangeiro. Alimenta-se de este-
reótipos e preconceitos em relação aos que são considerados desconhecidos e diferentes,                       
traduz-se muitas vezes na rejeição, hostilidade ou violência (CASHMORE, 2000).
3  Grupos possuidores de algum grau de coerência e solidariedade, composto por pessoas 
conscientes, pelo menos em forma latente, de terem origens e interesses comuns (CASHMO-
RE, 2000).
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É mister valorizar as questões culturais, promovendo práticas curriculares e 

experiências educativas de diálogos, trocas e aproximações entre as pluralidades 

que compõem essa modalidade de ensino, problematizando radicalmente as 

tramas e labirintos da constituição da diversidade étnico-racial, produzindo 

formas de construção de uma identidade positiva, elevando a autoestima e 

reconhecendo-se como sujeito ativo na formação da sociedade brasileira e na 

(re) construção da história nacional.

A escola de Educação de Jovens e Adultos, muitas vezes reproduz e disse-

mina ideologias e conceitos que desvalorizam os grupos minoritários, o sistema 

educacional às vezes garante aos jovens e adultos um tipo de tratamento que di-

ficulta e até mesmo chega a impedir a sua permanência na escola ou o sucesso, 

construindo um sentimento de inadequação ao sistema escolar e inferioridade 

racial. E os professores estão implicados em operações de poder, como elemen-

tos centrais dessa relação, legitimando e reforçando hierarquias sociais e repro-

duzindo relações de saber e autoridade. Para Foucault (1998) o que faz com 

que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só 

como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz 

ao prazer, forma saber, produz discurso.

O grande desafio da atualidade é a formulação e consolidação de políticas 

públicas para a promoção da equidade racial, almejando o combate das 

desigualdades raciais no Brasil, que se configuram como um fenômeno complexo, 

pelo fato de existir uma grande pluralidade étnico-racial. No campo educacional, 

as Leis nº10. 639/2003 e nº11.645/2008, que alteram a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9.394/1996, com a inclusão obrigatória no currículo oficial da 

temática História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, é um passo importante na 

desconstrução dos estereótipos e discriminações presentes em imagens e textos 

dos livros didáticos e no combate ao o racismo no espaço escolar da EJA.
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A esfera educacional é um espaço estratégico para a construção de 

uma sociedade dinâmica, igualitária e multirracial4, além de ser geradora de 

oportunidades para a entrada no mundo do trabalho e poderoso instrumento de 

ascensão social, pelo caráter formativo. Mas os mecanismos discriminatórios 

e estigmatizadores de pessoas, operam na sociedade de maneira implícita ou 

declarada, muitas vezes desestimulando e contribuindo para o insucesso e 

evasão escolar de nossos jovens e adultos.

O CURRÍCULO, AS DIVERSIDADES E O LIVRO DIDÁTICO DA EJA

A relação entre educação e cultura é uma problemática complexa, entre 

outros aspectos, pelo fato de existir nos processos educativos da educação de 

jovens e adultos, uma diversidade de grupos étnicos e multiculturais e o currículo 

torna-se um território a ser contestado.

O currículo deve ser o espaço de promoção da sensibilidade à pluralidade 

cultural e desconstrução de discursos e práticas educativas que silenciam ou 

estereotipam o outro, visto como o estranho, o diferente, o alienígena. 

As narrativas contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais 

grupos sociais podem representar a si e aos outros e quais grupos sociais podem 

apenas ser representados ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer 

representação.

De acordo com Silva (1996), o currículo é o espaço em que se concentram 

e se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados sobre o social e 

político. É por meio do currículo que diferentes grupos sociais, especialmente os 

dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua verdade. 

Contudo, esses grupos ditos superiores acabam impondo sua cultura como única 

e verdadeira, negando que o Brasil é multicultural. 

4  Pluralidade de heranças raciais por várias gerações (CASHMORE, 2000).
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Para o referido autor, o currículo e a educação estão envolvidos em uma 

política cultural, o que significa que são tantos campos de produção ativa de cultura 

quantos campos contestados, tornando o currículo um terreno de produção e de 

política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima 

de criação, recriação e, sobretudo de contestação e transgressão. (SILVA,1996). 

As representações de gênero, raça, classe, nação, contidas no currículo devem 

ser subvertidas, desconstruídas, disputadas. É através desse processo de 

contestação que as identidades hegemônicas constituídas pelos regimes atuais 

de representação podem ser desestabilizadas e implodidas.

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo não é um elemento 

transcendente e atemporal, ele tem significado e uma história vinculada a 

formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação 

(MOREIRA; SILVA, 2005).

Uma perspectiva apontada pelos autores é considerar o currículo como 

um artefato social e cultural, compreendendo sua implicação nas relações de 

poder, transmissão de visões sociais particulares e interessadas, como também 

produtor de identidades individuais e sociais particulares.

Enquanto educadores, necessitamos desenvolver atividades que 

problematizem a realidade em que vivem os educandos da EJA, sua história, sua 

cultura e sua vida, e tomem-na como conteúdo educativo. Afinal, numa sala de 

aula, existe uma heterogeneidade geracional, de classe social, gênero, orientações 

sexuais e religiosas, raças, etnias, ideologias, revelando a importância de trabalhar 

em turmas de jovens e adultos a partir da compreensão da diversidade cultural.

Currículos que atendam uma sociedade multicultural se constroem nos 

embates entre intenções e realidades, impregnadas por um horizonte que recusa 

o congelamento das identidades e o preconceito contra aqueles percebidos 
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como diferentes. Buscam caminhos possíveis que possam articular a educação 

a um projeto de sociedade plural, democrática, em contraposição à barbárie, à 

intolerância e ao ódio ao outro (CANEN, 2002).

O currículo produz sentidos e significados, e os produzindo é definidor de 

identidades e diferenças. A EJA, muitas vezes repleta de configurações identitárias 

diversas, recai em uma perspectiva que anula e nega a diferença entre os sujeitos, 

não situando essa pluralidade nas políticas curriculares, tratando-a de forma 

marginal ou transversal, não a considerando como conhecimento legítimo.

A identidade deve ser compreendida como construção híbrida, sempre 

provisória e não como essência acabada. Ela é a referência, é o ponto original ao 

qual se define a diferença. É aquilo que eu sou. Enquanto a diferença é concebida 

como entidade independente, produzida sempre numa relação de poder; é aquilo 

que o outro é. A identidade e a diferença são indissociáveis, ambas são criações 

sociais e culturais, há uma relação de estreita dependência, não são nunca 

inocentes.

Para Silva (1995), a identidade, tal como a diferença, é uma relação social, 

isso significa afirmar que estão sujeitas a vetores de força, a relações de poder. 

Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias, 

elas são disputadas.

Segundo Silva (1995), dividir e classificar significam hierarquizar, 

demonstrando as relações de poder presentes nessa relação. A mais perigosa 

classificação é aquela que se baseia em oposições binárias: bom/mau, homem/

mulher, branco/preto, heterossexual/homossexual, puros/impuros, normais/

anormais, racionais/irracionais. Percebendo que há uma superioridade de um 

sobre o outro, sendo o primeiro sempre o dominante dessa relação, atribuindo 

valores positivos enquanto o outro recebe a carga negativa, vendo a alteridade 

como artifício discriminatório. Questionar a identidade e a diferença como 
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relações de poder, significa problematizar os binarismos em torno dos quais elas 

se organizam. 

É preciso questionar e problematizar essas questões, tentando explicar 

e compreender como a diferença é ativamente produzida, antes de enaltecer 

o discurso da tolerância e do respeito às diferenças, pois esses sentimentos 

impedem que vejamos as identidades implicadas em relações de poder.

Em um mundo diversificado e em processo de rápida transformação, 

a educação precisa ser repensada, também no que se refere às diferenças 

representadas pela diversificada população dos educandos da EJA, com diferentes 

necessidades e formas de aprender, às diferentes orientações culturais, sexuais 

e religiosas, e às diferentes aspirações a respeito do trabalho e modos de vida.  

E ainda, se encontram excluídos do processo educativo cujas assimetrias foram 

historicamente construídas também a partir das diferenças que os especificam.

A escola e o currículo da EJA devem favorecer um contexto de equidade 

e de respeito à diferença, direcionando um olhar crítico para a formação de um 

currículo inter/multicultural, pois estamos falando de quem é, vive e convive com 

a diversidade. 

As discussões e a incorporação das relações étnico-raciais na Educação 

de Jovens e Adultos se fazem presentes no cotidiano escolar, sendo a escola 

chamada a lidar com as diversidades culturais e diferenças.

Somos um país que publiciza a diversidade, mas muitas vezes não respeita 

a diferença, sendo a escola da EJA algumas vezes, reprodutora e disseminadora 

de ideologias e conceitos que desvalorizam os grupos considerados minoritários, 

dificultando e até mesmo impedindo a sua permanência na escola ou o sucesso 

escolar, construindo um sentimento de inadequação ao sistema escolar e 

inferioridade racial ou omitindo e distorcendo seus valores culturais, tratando-os 
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de forma folclorizada, como estratégia básica para minimizar a força da presença 

do negro na cultura e na formação do país, através de discursos em sala de aula 

e de materiais didáticos, como por exemplo, o Livro Didático (LD).

Para Silva (2004), o Livro Didático, de modo geral, omite ou minimiza o 

processo histórico e cultural, o cotidiano e as experiências dos segmentos 

considerados subalternos da sociedade. Reproduz e reforça as relações raciais 

baseadas na discriminação, apresentando como natural o tratamento desigual 

nessas relações, apresentando o negro sem família, sem idade, estigmatizado 

como sujo, feio, mal educado, preguiçoso, mentiroso, entre tantos outros adjetivos 

pejorativos, ocupando as posições sociais de subserviência, em funções e 

espaços socioeconomicamente inferiores. 

Compreendemos que o LD é um dos elementos centrais do trabalho 

docente, como também, algumas vezes o único meio de acesso ao conhecimento 

e mediação entre ensino e aprendizagem, por parte dos educandos e dos 

docentes, que neles buscam apoio e consolidação do conhecimento transmitido 

em suas aulas. 

Choppin (2004) em um estudo sobre a história dos livros didáticos afirma 

que ele exerce múltiplas funções segundo o ambiente sociocultural, a época, 

as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização, 

definindo algumas funções básicas a ele pertencentes: função referencial, função 

instrumental, função ideológica e cultural e função documental.

A função referencial, também chamada de curricular ou programática, 

coloca o livro didático apenas como a fiel tradução do programa. Mas, em todo o 

caso, ele constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário 

dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que 

seja necessário transmitir às novas gerações. Nesse caso, exprime o tipo de 

currículo que a escola possui e sua concepção teórico-metodológica.
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Para a função instrumental, o livro didático põe em prática métodos de 

aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo o contexto, 

visam facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecendo a aquisição 

de competências disciplinares ou transversais, a apropriação de habilidades, 

de métodos de análise ou de resolução de problemas, entre outros. Essa 

função é comumente observada nos livros da Educação de Jovens e Adultos, 

proporcionando manuais de memorização e domesticação, sem criar condições 

de dialogicidade para os educandos.

A função ideológica e cultural é para o autor, uma das mais antigas. O livro 

didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos 

valores das classes dirigentes, sendo instrumento privilegiado de construção de 

identidade, geralmente ele é reconhecido como a moeda e a bandeira, como um 

símbolo da soberania nacional e, nesse sentido, assume um importante papel 

político. Contudo, o LD serve para em certos momentos aculturar os jovens e 

adultos, através de seu conteúdo, tanto de forma explícita ou velada.

Para a função documental o livro didático pode fornecer subsídios para o 

desenvolvimento da criticidade dos alunos, desenvolvendo sua autonomia, mas 

como afirma o próprio autor, isso dependerá da formação do professor. 

A formação de um professor culturalmente orientado pode ser considerado 

como elemento primordial na promoção de práticas educativas democráticas, 

que rompam com a visão eurocêntrica presente nos currículos escolares e o 

silenciamento das discriminações, que muitas vezes geram atitudes de auto 

rejeição no cotidiano escolar.

As pesquisadoras Freitas, Santos e Moura (2007, p.18) contribuem com a 

discussão afirmando que:

Diante da excessiva carga-horária de trabalho que o impede de estudar, 
planejar as aulas e buscar outras fontes de informações e conhecimentos; 
diante das limitadas condições objetivas materiais/financeiras que o poder 
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público destina às escolas; diante da ausência de políticas públicas de 
formação continuada, muitos professores utilizam o LD em substituição à 
metodologia de ensino, como o único recurso /instrumento pedagógico, 
como a única fonte de consulta e de fundamentação teórica, e muitas 
vezes, como o único instrumento de formação continuada.

O LD assume um controle sobre a prática pedagógica, como depositário da 

verdade. Freire (2009) afirma não ser possível pensar sequer a educação, sem 

que esteja atento à questão do poder, levantando algumas indagações: Para 

quem, por quê e contra quem é feita a educação?. Contudo, o LD muitas vezes é 

o único material pedagógico acessível para o professor e educandos e mediação 

entre ensino e aprendizagem, com uma ideologia que muitas vezes distorce ou 

folcloriza os grupos subalternos da sociedade, exercendo um grande poder sobre 

a atividade pedagógica.

Silva (2004) afirma que o professor é o principal mediador dos estereótipos 

veiculados no LD. Isto porque a ação do professor é imprescindível no processo 

de desmistificação das ideologias veiculadas no currículo escolar e no processo 

de reelaboração do saber do aluno. 

É de suma importância que o professor venha utilizar o LD de maneira 

crítica, transformando-o em instrumento de desenvolvimento da consciência 

crítica dos seus alunos, na sua ação pedagógica cotidiana, servindo de mediador 

consciente no sentido de identificar e criticar os estereótipos que o livro possa 

veicular, através de sua ideologia.

Apple (1989) nos alerta que as ideologias são constituídas por nossas 

práticas e significados de senso comum, assim, se quisermos entender a ideologia 

em funcionamento nas escolas devemos olhar para os aspectos concretos da 

vida curricular e pedagógica. 

A construção de um currículo multicultural para a Educação de Jovens e 

Adultos, de forma crítica e emancipatória, pode contribuir para a promoção de 

atitudes de solidariedade e reciprocidade entre as culturas diversas que compõem 
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o nosso país, desconstruindo preconceitos e estereótipos inferiorizantes, que 

contemplem a diversidade humana e a alteridade de forma positiva, pois como 

diz Freire (1996, p.36): “faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais 

decidida a qualquer forma de discriminação”.

À GUISA DE CONCLUSÕES

Sabemos que há uma relação intrínseca entre educação e cultura(s), 

pois como afirma Candau (2008) não há educação que não esteja imersa nos 

processos culturais do contexto em que se situa.

Nesse sentido, podemos afirmar que a escola para jovens e adultos tem 

um desafio a enfrentar: contemplar o hibridismo cultural, ou seja, a possibilidade 

de diálogos, trocas e aproximações entre as diferentes culturas que convivem 

no espaço escolar, dar visibilidade para as diversidades e diferenças nas 

práticas educativas e curriculares. Entretanto, muitas vezes há a tentativa de 

silenciar, ocultar ou minimizar essa pluralidade étnico-racial e cultural da qual são 

constituídos os educandos da educação de jovens e adultos.

Compreendemos que o Livro Didático muitas vezes é o suporte sistematizador 

privilegiado dos conteúdos elencados pelas propostas curriculares, realizando 

discursos de verdades absolutas, no qual os sentidos já estão prontos apenas para 

serem reconhecidos e legitimados por educadores e educandos, não refletindo 

o perfil dos jovens e adultos, totalmente inadequado e que em sua maioria 

cristalizam conceitos negativos e inferiorizantes da pessoa negra, perpetuando 

preconceitos e discriminações, contribuindo para um empobrecimento humano 

no ambiente escolar, abafando reais possibilidades exploratórias da diversidade 

étnico-racial e cultural brasileira.

Por fim, enquanto educadores comprometidos e antirracistas precisamos 

criar espaços de discussão com educadores que assumam um compromisso 
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social, ético, político e pedagógico, almejando desnaturalizar preconceitos, 

segregações e discriminações raciais, contribuindo para uma pedagogia da 

diversidade e da esperança na Educação de Jovens e Adultos.  
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INTRODUÇÃO

Os livros didáticos passaram a habitar as escolas brasileiras com mais afin-

co a partir da criação e implementação do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), no ano de 1985. Atualmente, o programa prevê a distribuição destes 

recursos didáticos nos diferentes níveis de ensino da educação básica e para 

todos os/as alunos/as e escolas do território brasileiro. Ao compreendermos esta 

política pública, o PNLD, e a forma de distribuição dos livros, percebemos o papel 

crucial dos/as professores/as e da equipe diretiva em diversos momentos que 

agenciam sua utilização, desde o momento de escolha dos livros, a forma como 

são utilizados pelos alunos, entre outros. 

A pandemia de Coronavirus Disease - COVID-191 - trouxe para perto dos 

contextos escolares, assim como das demais instituições, uma série de deman-

das e problemáticas complexas: estabelecer novas vias para as ações educativas 

entre educadores e educandos; cultivar novas situações para o desenvolvimento 

de formações continuadas; alfabetizar teórica e tecnicamente os educadores e 

educandos para manusearem as ferramentas digitais, entre outros. Com base 

nessa série de transformações compulsórias que chegaram até o espaço-tempo 

escola, imaginamos que, da mesma forma, a mobilização de materiais didáticos, 

como é o caso do livro didático, tenha sido afetada.

Levando isso em conta, o objetivo geral deste artigo é identificar e tensio-

nar como docentes que atuam na rede básica de ensino tem compreendido a 

utilização dos livros didáticos nas suas práticas pedagógicas na pandemia de 

COVID-19. Interessa-nos, ao mesmo tempo, tensionar se a situação pandêmica 

de COVID-19 produziu efeitos na utilização desse material didático por parte dos 

docentes.

1 Trata-se de uma doença infeciosa ocasionada pelo coronavírus da síndrome respiratória 
aguda grave.
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Para tal, o processo de elaboração do estudo, inspirou-se na noção de en-

saio filosófico e educacional, a partir das compreensões de Jorge Larrosa. Um 

ensaio diz respeito a um caminho de exploração que se dá na medida em que se 

entra em contato com leituras, escritos e achados decorrentes do ato de pesqui-

sar. Interessa pensar, o que nos aproxima dessa estratégia para construção da 

pesquisa? O fato de que:

O ensaio não se situa fora do tempo, mas no tempo e, além disso, num 
tempo consciente de sua fugacidade, de sua caducidade, de sua finitude, 
de sua contingência. O ensaio também é, mesmo que de outra forma, 
palavra no tempo, pensamento no tempo. Poderíamos dizer que o en-
saísta pensa e escreve sabendo-se mortal, sabendo que tanto suas pa-
lavras como suas idéias são mortais e que, talvez por isso, estão vivas” 
(LARROSA, 2004, p. 33).

No ensaio, abre-se uma “[...] possibilidade de uma nova experiência do 

presente” (p. 33), a saber, a chance de pensar experiências do presente no que 

tange ao livro didático na escola. Uma experiência que se faz com o presente,

Por isso, quando o ensaísta adota a máscara do historiador, o tema de 
suas histórias não é o passado, mas o presente. O que interessa ao en-
saísta-historiador é a história do presente: não a verdade de nosso pas-
sado, mas o passado de nossas verdades; não a verdade do que fomos, 
mas a história do que somos, daquilo que, talvez, já estamos deixando 
de ser (LARROSA, 2004, p. 34).

Nesse tom, inicialmente mobilizamos um esforço de revisão bibliográfica 

qualitativa, que tece uma atenção ao material - livro didático - no contexto na-

cional. O fazemos, a partir de um empenho de apresentar o panorama da sua 

historicidade no Brasil. Em seguida, apresentamos os achados decorrentes de 

uma pesquisa que levantou dados por meio de um formulário online. Este, foi 

construído a partir da plataforma Google Docs2, e compartilhado por meio do 

2  As ferramentas do Google Docs funcionam de forma síncrona e assíncrona, portanto, on-
-line para acessar dados em nuvens e off-line através de aplicativos de extensão instalados 
diretamente do google, onde há bancos de dados criados por essa extensão. E permite aos 
usuários criar e editar documentos online ao mesmo tempo colaborando em tempo real com 
outros usuários
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aplicativo WhatsApp com professores/as que atuam (em diferentes escolas) de 

um município de cerca de oito mil habitantes, situado no interior do Estado do 

Rio Grande do Sul (RS). Esse formulário contava com um conjunto de 11 ques-

tões, sendo: 8 de múltipla escolha e 3 descritivas, em torno da temática do livro 

didático. De antemão, é importante salientar que o formulário foi submetido para 

resposta dos/as professores/as no dia 27 de outubro de 2021 e, ficou aberto para 

preenchimento até o dia 01 de outubro do mesmo ano. Ademais, que a pesquisa 

não interessava identificar os participantes e, portanto, o que estava em foco era 

compreender a temática do livro didático na atuação pedagógica dos/as docen-

tes na pandemia de COVID-19. Logo, as respostas mantiveram o anonimato dos/

as docentes.

Com isso, toma destaque que o ensaio e contemporaneidade, portanto, an-

dam juntos. O que faz com que a escolha por essa modalidade de escrita-pesqui-

sa trate também de “[...] olhar a existência a partir dos possíveis, ensaiar novas 

possibilidades de vida” (LARROSA, 2004, p. 37). Se tramamos uma tecitura entre 

o ensaio e a situação contemporânea que estamos vivendo enquanto pessoas 

no mundo, afetadas pelas contingências da COVID-19, estamos escrevendo so-

bre “[...] um tempo inseguro e problemático, de um tempo “à deriva”” (LARRO-

SA, 2004, p. 38). Logo, acionamos experiências de um presente que percebe 

o passado, coteja futuros, mas, compromete-se com a potência de pensar este 

presente, as urgências desse tempo.

DESENVOLVIMENTO

O livro didático trata-se de um recurso/instrumento utilizado para suporte à 

prática pedagógica do/a professor/a. Sua presença nas escolas brasileiras con-

funde-se com as chamadas reformas educacionais que circundaram e continuam 

circundando o país.
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No Brasil, o livro didático é marcado por uma historicidade que lhe dá coe-

rência, desde a década de 1930, quando foi criada a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD) como primeiro movimento para avaliação dos materiais em âm-

bito federal (FILGUEIRAS, 2011). A referida Comissão compreendia cooperação 

norte-americana para distribuição de livros didáticos desde o ensino primário, até 

o ensino superior. Esse movimento no Brasil veio ao encontro de incorporar em 

um cenário totalmente diferente perspectivas educacionais norte-americanas, 

principalmente por reconhecer que eram os centros de treinamento de docen-

tes que ficavam encarregados de constituir um quadro profissional para atender 

a rede de escolas públicas produzidas no país. Portanto, conforme Filgueiras 

(2011) os livros didáticos com premissas norte-americanas ocuparam um lugar 

de destaque na influência acadêmica de formação dos docentes para atuação 

nas escolas públicas brasileiras daquela época, inculcando, inclusive, conteúdos 

e abordagens didático-pedagógicas na constituição docente que perduram até 

os dias atuais. 

Na década de 1960, conforme Filgueiras (2011) houve um investimento 

maciço em constituição de um corpus de materialidades que viabilizaria ao país 

se colocar frente ao status de desenvolvimentismo internacional. Esse movimen-

to contou com uma série de acordos entre o Ministério da Educação (MEC) e Uni-

ted States Agency for International Development (USAID), Acordos MEC/USAID, 

dentre eles um que subsidiou a criação da Comissão do Livro Técnico e Didático 

(COLTED). 

Em 1966, foi estabelecido o acordo entre o MEC e USAID com o objetivo de 

coordenar ações referentes à produção, edição e distribuição do Livro Didático.  

Ano em que o Brasil vivia a ditadura militar, que foi o regime instaurado em 1º de 

abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985, sob o comando de sucessi-

vos governos militares. Conforme aponta Fazenda (1985):
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6 de janeiro de 1967 – Acordos MEC/SNEL (Sindicato Nacional dos Edi-
tores de Livros) USAID de Cooperação para Publicações Técnicas, Cien-
tíficas e Educacionais. Por esse acordo, seriam colocados, no prazo de 
3 anos, a contar de 1967, 51 milhões de livros nas escolas. Ao MEC e ao 
SNEL caberiam apenas responsabilidades de execução, mas aos técni-
cos da USAID, todo o controle, desde os detalhes técnicos de fabricação 
do livro, até os detalhes de maior importância como: elaboração, ilustra-
ção, editoração e distribuição de livros, além da orientação dos editores 
brasileiros no processo de compra de direitos autorais de editores não-
-brasileiros, vale dizer, americanos (p. 61).

Esse fato corroborou para que a constituição do corpo editorial e também 

docente fosse balizada em uma prevalência de abordagem didática desconexa 

das situações concretas que estavam no entorno das escolas públicas brasilei-

ras. Uma incorporação cultural da escolarização norte-americana - imperialismo 

cultural - desconexa das territorialidades e emergências da sociedade brasileira, 

seus problemas, suas especificidades. Inaugurou-se, portanto, no que tange aos 

materiais didáticos e também preceitos educacionais uma relação de dependên-

cia educacional com os desígnios internacionais, principalmente os norte-ameri-

canos, sendo o livro didático esse instrumento de ‘efetivação’ da democratização 

e massificação do ensino público. 

Pela portaria nº 35, de 11/03/1970, o MEC implementou o sistema de coedi-

ção de livros com as editoras nacionais, com recursos do o Instituto Nacional do 

Livro (INL). Em 1971, o INL passou a desenvolver o Programa do Livro Didático 

para o Ensino Fundamental (PLIDEF), assumindo as atribuições administrativas 

e de gerenciamento dos recursos financeiros, até então a cargo da COLTED. 

Pelo Decreto nº 77.107, de 04/02/1976, o governo assumiu a compra de boa par-

cela dos livros para distribuí-los a parte das escolas e das unidades federadas. 

Com a extinção do INL, a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) 

tornou-se responsável pela execução do programa do Livro Didático.

No ano de 1983, substitui-se a FENAME e foi criada a Fundação de As-

sistência ao Estudante (FAE), que incorporou o PLIDEF. Nesta ocasião, o grupo 
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de trabalho encarregado do exame dos problemas relativos aos Livros Didáticos 

propôs a participação dos/as professores/as na escolha dos livros e a ampliação 

do programa, com a inclusão das demais séries do ensino fundamental.

Anos mais tarde, o PNLD, criado em 1985, foi o responsável por distribuir 

livros didáticos para toda a rede de escolas públicas do território brasileiro (BI-

ZZO, 2012, p. 11). Além disso, foi o PNLD que inaugurou a ênfase na seleção e 

análise dos livros por parte dos/as docentes das escolas públicas, auxiliando-os/

as na sua escolha criteriosa. O governo brasileiro traçou uma política de ação 

educacional em torno deste fato que impulsionou a busca pela qualidade deste 

material didático, uma vez que os livros que não se harmonizassem com as pro-

postas oficiais de ensino não seriam indicados, diminuindo, assim, seu público e 

seu lucro. 

Nos anos de 1990 houve um processo de descentralização da seleção dos 

livros didáticos a serem encaminhadas às escolas. A partir da segunda metade 

da década é que iniciou o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos 

para o PNLD, pois, a partir de 1995, o PNLD reconfigurou-se, por meio de um 

processo de avaliação em que uma equipe de especialistas de cada componente 

curricular passou a analisar as diferentes coleções e fazer pareceres sobre os 

livros inscritos para este PNLD. Foi assim que surgiu o primeiro Guia de livros 

didáticos do programa.

Algumas mudanças no PNLD tomaram relevo em termos históricos, confor-

me Gatti Júnior (2004), os livros didáticos destinados ao ensino fundamental co-

meçaram a serem impressos a quatro cores somente na década de 1990, porém 

os destinados ao ensino médio, salvo exceções, ainda eram impressos em duas 

cores. O sistema de avaliação dos livros didáticos implementados neste período 

(década de 1990) ocasionou diversas melhorias nas coleções didáticas de todas 

as áreas disciplinares, incluindo - o apuro da qualidade gráfica, impressão, lin-

guagem e conteúdo utilizado pelos autores.
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Em 2000 foi inserida no PNLD a distribuição de dicionários da língua portu-

guesa para uso dos estudantes de 1ª a 4ª séries, realizada em 2001. É importan-

te ressaltar que neste mesmo ano, o PNLD ampliou, de forma gradativa, o atendi-

mento aos alunos portadores de deficiência visual que estavam nas salas de aula 

do ensino regular das escolas públicas, com livros didáticos em Braille. A partir 

de 2006 foram distribuídos, nas escolas, dicionários enciclopédicos trilíngues a 

alunos de 1ª a 4ª série que possuíam surdez e utilizavam a Linguagem Brasileira 

de Sinais (Libras). Os alunos com surdez de 1ª a 4ª série passaram a receber 

cartilha e livro de língua portuguesa em Libras, que no contexto educacional da 

época mostrou-se como um grande avanço. 

A partir da implantação do ensino fundamental de nove anos, o PNLD foi 

aprimorado com a inclusão de obras voltadas, mais especificamente, para o le-

tramento linguístico e o letramento matemático. Além disso, foi viabilizada a dis-

tribuição de livros didáticos de todos os componentes curriculares, alfabetização, 

língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências de 1ª, 5ª a 8ª série, 

além da reposição e complementação aos alunos de 2ª a 4ª série.

Anos mais tarde, em 2004, o PNLD reformulou-se com a distribuição e ava-

liação de livros didáticos para os alunos do ensino médio público de todo o país, 

ao abranger outro nível de ensino o programa apresentou uma nova “ramifica-

ção” - Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). Ini-

cialmente, o programa atendeu, de forma experimental, 1,3 milhão de alunos da 

primeira série do ensino médio de 5.392 escolas das regiões Norte e Nordeste, 

que receberam, até o início de 2005, 2,7 milhões de livros das disciplinas de 

português e de matemática. 

Nos editais seguintes do PNLEM, a partir do ano de 2006, os livros dos 

demais componentes curriculares do ensino médio como, Biologia, História, Fí-

sica, Química, entre outros foram ganhando espaço e também fizeram parte da 

distribuição. Este processo de inserção dos livros de cada componente curricu-
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lar ocorreu gradativamente em consonância com as reformas curriculares, como 

exemplo, o livro didático de Filosofia que teve sua avaliação e distribuição pelo 

programa somente no ano de 2012 a partir de sua obrigatoriedade no ensino 

médio via lei em 2008. 

O atual programa de material didático do governo federal, PNLD e suas 

derivações, têm, discursivamente, a intenção de contribuir para a garantia de 

materiais didáticos de qualidade, disponíveis para subsidiar o desenvolvimento 

dos processos de ensino e de aprendizagem nas escolas, e são realizados com 

o intuito de dar conta dos aspectos que, desde a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), constitui dever do Estado com a Educação. A constituição es-

tabelece que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família e 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Os princípios, com base nos quais o ensino deveria ser ministrado, segun-

do a Constituição, é a 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, e coexistên-

cia de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público 

em estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreiro, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; gestão democrática 

do ensino público na forma da lei; garantia de padrão de qualidade; piso salarial 

profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos ter-

mos de lei federal (BRASIL, 1988).

Quanto ao dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 
garantia de: educação básica obrigatória e gratuita dos quatro (4) aos 
dezessete (17) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; progressi-
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va universalização do Ensino Médio gratuito. Atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 
até cinco anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; ofer-
ta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando e ao 
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático escolar, transpor-
te, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988). 

O fragmento apresentado acima se dá amparado pelo art. 208 da Cons-

tituição Federal de 1988, que constitui como um dever do Estado no âmbito da 

educação: “Art. 208. § VII - atendimento ao educando, em todas as etapas de 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistências à saúde” (BRASIL, 1988, grifo 
nosso).

Alguns programas de assistencialismo foram estabelecidos pelo governo 

como possibilidade de cumprir com os deveres pré-estabelecidos na Constitui-

ção Federal de 1988, a fim de possibilitar um suposto ideal de igualdade em ter-

mos educacionais, como é o caso do PNLD.

Leal (2010) aponta que no Brasil, após a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 

(Lei n. 9.394), a qual estabelecia as diretrizes e bases da educação nacional, 

emergiu a necessidade de uma abordagem curricular diferenciada nos espaços 

educativos que fazia uma inter-relação entre: conceitos os contextos sociais, am-

bientais e tecnológicos; entre os focos de interesse das diferentes áreas do co-

nhecimento. Por isso, ficou latente a necessidade de os livros didáticos tomarem 

uma dimensão contextual na sua abordagem pedagógica. Um ensino mobilizado 

de modo diferente do que vinha sendo incorporado anteriormente, como efeito do 

imperialismo cultural norte-americano.

No contemporâneo, os editais do PNLD estão alinhados aos preceitos que 

fundamentam e materializam o documento de caráter normativo e norteador que 

define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens a serem desenvol-

vidas ao longo das etapas e modalidades da educação básica, a saber a Base 
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Nacional Comum Curricular (BNCC). Documento que, portanto, é fundamental 

para a elaboração dos currículos de todas as escolas localizadas no território bra-

sileiro. Tendo em vista a relação entre BNCC e PNLD, é possível identificar que 

no contemporâneo as obras didáticas por área do conhecimento (Linguagens e 

suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, entre outras), subs-

tituem os editais anteriores que estavam alocados aos diferentes componentes 

curriculares (Química, Física, Biologia, Filosofia, entre outros). Fato que aponta 

para o quanto a operacionalização da BNCC é codependente dos livros didáticos 

para sua implementação nos espaços escolares. Aspecto que reativa a reflexão 

que propomos anteriormente, a saber, que os livros didáticos assumem um papel 

indispensável para que as ditas reformas educacionais possam ser colocadas 

em movimento no Brasil. Para além do bem e do mal, do certo e errado, essa 

compreensão é um aspecto que contingencia a dependência e relevância des-

ses materiais para implementação de novas tendências nos espaços escolares 

formais.

Tendo isso em vista, muitas questões e tensionamentos emergem: a) o 

acesso a esses livros didáticos elaborados a partir dos preceitos da nova BNCC, 

dão conta de viabilizar aos docentes compreendê-los e mobilizá-los em suas 

práticas pedagógicas?; b) o acesso a livros didáticos organizados por área do 

conhecimento viabiliza aos docentes que já estavam habituados a trabalhar por 

componente curricular, atividades pedagógicas significativas?; c) livros didáticos 

disponibilizados sem mediação qualificada aos docentes dificulta sua implemen-

tação nas práticas pedagógicas? Enfim, essas são problemáticas que tomam 

relevo quando atentamos para a interrelação entre documento norteador da edu-

cação escolar e PNLD.

Levando em conta essa breve atenção para historicidade dos livros didáti-

cos no Brasil, verifica-se que esses ocuparam um lugar de destaque na consti-

tuição da rede de escolas no país, conformada com a educação norte-americana 

e os desígnios do cenário internacional quanto à instrução pública e a obtenção 
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de resultados favoráveis no que tange a implementação de políticas. O referido 

empreendimento foi uma força latente que atrelou a ação do professor no Brasil 

ao livro didático, nas diferentes áreas do conhecimento.

Com base nesse movimento ensaístico, a seguir apresentamos os resul-

tados e discussões acerca da pesquisa que foi realizada com professores/as 

que atuam em um município do RS. Reiteramos que essa pesquisa se encontra 

interessada em compreender a temática do livro didático na atuação pedagógica 

dos/as docentes na pandemia de COVID-19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das atenções para as respostas que foram produzidas pelos parti-

cipantes da pesquisa, é que esta etapa do estudo se fará possível. Vale ressaltar 

que os professores e professoras receberam o formulário para preenchimento 

por meio do aplicativo WhatsApp mais de uma vez, o que, embora tenha aconte-

cido, viabilizou a geração de sete (7) respostas. Fato que denota que a materia-

lidade analítica do estudo será produzida a partir dessa quantidade de achados.

Considerando que o envio do formulário utilizou uma plataforma mobili-

zada com frequência por docentes do referido contexto territorial da pesquisa, 

uma compreensão que emerge da pouca adesão dos/as docentes, pode estar 

atrelada a hipótese da quantidade excessiva de tarefas e atividades burocráticas 

e didáticas que os/as mesmos/as tem precisado dar conta na contingência con-

temporânea que a escola tem enfrentado. Ademais, que a série de atribuições 

burocráticas podem estar tomando muito relevo nas demandas dos/as docentes, 

o que restringe a possibilidade e interesse em participar de ações de pesquisa, 

como se caracterizou essa em questão. Contudo, as 7 respostas que foram en-

viadas ao formulário, são vias importantíssimas para esse estudo, já que con-

templam o público-alvo (professoras e professores) e, trazem consigo marcas da 

territorialidade que é interesse da pesquisa.



238

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

No que tange a primeira pergunta do formulário ‘Você atua em que rede de 

ensino?’, 100% dos participantes responderam estarem vinculados a rede pública 

de ensino. Fato que sinaliza que todas as respostas correspondem ao território 

da escola pública brasileira. Na segunda questão ‘No momento, você atua como 

professor(a) ou faz parte da equipe diretiva e/ou coordenação pedagógica?’, ve-

rificou-se que: 4 atuam como professores/as (57,1%); 2 atuam na equipe diretiva 

(28,6%); 1 atua como professor/a e na equipe diretiva (14,3%).

Com objetivo de mapear qual(is) etapa(s) da educação básica estão en-

volvidas na atividade profissional docente dos professores/as, verificou-se que: 

6 (85,7%) atuam no contexto do ensino fundamental e, apenas 1 (14,3) no con-

texto do ensino médio. Conjuntura que denota que das respostas produzidas, a 

amostra possui características majoritárias inerentes a etapa escolar do ensino 

fundamental.

Perguntados/as acerca da seguinte problemática ‘Você acredita que os 

livros didáticos desempenham um papel significativo na construção das suas 

ações pedagógicas?’, professores/as responderam o seguinte:

Figura 1: Pergunta - Você acredita que os livros didáticos desempenham um                 
papel significativo na construção das suas ações pedagógicas?

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Com a referida resposta pode-se visualizar que a maioria dos/as partici-

pantes da pesquisa consideram que os livros didáticos desempenham um papel 

significativo na construção das suas ações pedagógicas. Contudo, é importante 

pontuar que 28,6% dos/as professores/as (2 respondentes) não acreditam que 

os livros didáticos desempenhem esse papel.

No que tange a pergunta ‘Como você caracteriza a utilização do livro didá-

tico nas suas ações pedagógicas ‘antes’ do início da pandemia de COVID-19?’ 

os/as docentes responderam o seguinte:

Figura 2: Pergunta - Como você caracteriza a utilização do livro didático nas suas 
ações pedagógicas ‘antes’ do início da pandemia de COVID-19?

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Com as respostas, pode-se identificar que 42,9% dos/as docentes consi-

deram muito relevante a utilização do livro didático nas suas ações pedagógicas, 

tendo em vista o período que antecede a pandemia de COVID-19. Ademais, que 

28,6% consideram pouco relevante e, outros 28,6% pouco relevante.

Tendo em vista o objetivo de compreender os atravessamentos do livro 

didático no âmbito da pandemia de COVID-19, aos/as professores/as foi pergun-

tado ‘Durante a pandemia os estudantes das turmas que você ministra aulas tive-

ram acesso a livros didáticos?’. Das respostas verificou-se que: 42,9% afirmam 
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que os estudantes tiveram acesso aos livros didáticos no formato digital e físico; 

28,6% que os estudantes tiveram acesso aos livros didáticos por meio digital; 

28,6% que os estudantes não tiveram acesso a nenhum livro didático. Com as 

respostas pode-se identificar que o meio/ambiente digital passou a adentrar o 

contexto de ações pedagógicas dos/as docentes na pandemia. Em contrapartida, 

que boa parte dos alunos passaram a não ter acesso ao livro didático (nem no 

formato físico, nem no formato digital).

Na pergunta seguinte: ‘Como você caracteriza a utilização do livro didático 

nas suas ações pedagógicas ‘durante’ a situação pandêmica de COVID-19?’ os/

as professores/as responderam: 42,9% (3 docentes) muito relevante; 14,3% (1 

docente) relevante; 42,9% (3 docentes) pouco relevante. Com base nessas res-

postas pode-se verificar que a maioria dos/as docentes considerou, de alguma 

forma, relevante a utilização do livro didático nas suas ações pedagógicas duran-

te a situação pandêmica de COVID-19. Por sua vez, 3 docentes acabaram con-

siderando a utilização do livro didático pouco relevante na sua ação pedagógica 

na pandemia. 

Em uma das perguntas descritivas, ‘Como você tem compreendido a uti-

lização dos livros didáticos nas suas práticas pedagógicas na pandemia?’ bus-

cou-se acionar a escrita dos/as professores/as acerca da temática. Das escritas 

pode-se perceber que alguns docentes responderam aspectos positivos acerca 

dessa utilização na pandemia: 

“Como uma ferramenta a mais, para auxiliar no ensino/ aprendizagem” 
(PROFESSOR/A A); 

“Como um suporte muito importante, pois permite leituras com acom-
panhamento do professor pelo whatsapp, met....e em caso de dúvidas 
nós professores realizavam as explicações em vídeo das páginas” (PRO-
FESSOR/A B);

“Não somente no auxílio e preparação de material para alunos, como 
também, auxiliador no desenvolvimento de conteúdos principalmente, 
para os alunos que não tem acesso de forma livre a Internet” (PROFES-
SOR/A C); 

“Fundamental” (PROFESSOR/A D).
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Contudo, alguns docentes também sinalizaram o seguinte: “Em virtude de 

utilizarmos a plataforma de ensino “classroom”, o acesso a livros didáticos físicos 

não foi muito eficiente, prefiro o uso deles na forma presencial” (PROFESSOR/A 

E); “Não utilizo livro didático” (PROFESSOR/A F); “Não uso muito, pois as cole-

ções disponibilizadas são um pouco distantes da nossa realidade” (PROFES-

SOR/A G). Com essas considerações é possível verificar que nesse território 

também foram percebidas dificuldades para a utilização dos livros didáticos na 

educação escolar, ao mesmo tempo, que também foi identificado o fato de que 

existem docentes que optam por não fazer uso desse tipo de material didático em 

suas atividades pedagógicas. 

Um aspecto sinalizado pelo/a Professor/a G traz para reflexão que as co-

leções disponibilizadas são distantes da realidade, o que pode ser uma variável 

que distancia a sua mobilização com os/as estudantes e, ao mesmo tempo, pode 

acabar privando os/as mesmos/as de terem acesso a estratégias pedagógicas 

mais variadas em termos de materiais didáticos e suas multiplicidades. O/a Pro-

fessor/a G, também sinalizou que a pandemia e as plataformas digitais de ensino 

acabaram tornando o acesso aos livros didáticos físicos pouco eficientes, o que 

acabou dificultando sua utilização pedagógica com estudantes no contexto pan-

dêmico de COVID-19.

Para tecer compreensões atrelando a utilização de materiais didáticos 

diversos e a pandemia, foi perguntado ‘Você acredita que a escolarização na 

pandemia distanciou os estudantes do acesso a materiais didáticos qualificados 

(como é o caso do livro didático)?’. Com as respostas dos/as professores/as ve-

rificou-se que: 71,4% dos respondentes consideram que a pandemia distanciou 

em parte os estudantes de um acesso a materiais didáticos; 14,3% consideraram 

que sim e, 14,3% que não. 
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Com anseio de mapear a relação entre as discussões contemporâneas 

envolvendo os livros didáticos e outros materiais didáticos e a qualificação da 

atuação docente em meio às atuais políticas educacionais, perguntou-se: ‘Você 

acredita que o atual edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de-

senvolvido em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

contribui para a qualificação do exercício da sua atividade docente, bem como 

da diversificação dos materiais didáticos que você utiliza?’. Dos respondentes: 

57,1% acreditam que sim, o atual edital do PNLD contribui para qualificação do 

exercício da atividade, bem como diversificação de materiais; 42,9% responde-

ram em parte.

A partir dessas respostas, o último questionamento envolveu identificar 

‘Como você caracteriza os impactos do atual edital do PNLD que foi desenvolvido 

em consonância com a BNCC, no desenvolvimento das suas atividades docen-

tes envolvendo o livro didático?’. Do repertório de respostas verificou-se:

Muito bom, pois traz a temática desenvolvida no livro didático alinha-
da com as competências e habilidades, estando em consonância com a 
BNCC (PROFESSOR/A A);

Muito bom (PROFESSOR/A B);

Em parte, de extrema importância (PROFESSOR/A D);

Positivo, estão sempre auxiliando o trabalho do professor alinhados aos 
objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos. Facilitando o processo de 
ensino/aprendizagem e complementando o trabalho desenvolvido. Ainda 
mais que é possível se fazer a escolha dos livros respeitando a realidade 
educacional de cada escola (PROFESSOR/A G).

Contudo, também houveram algumas respostas discordantes, como é o 

caso do/a Professor/a C que escreveu “Distante da nossa realidade!” (PROFES-

SOR/A C), da mesma forma do/a Professor/a E “Pouco relevante”. Professor/a F 

respondeu sinalizando que “Acredito que estamos nos adaptando as mudanças 

de forma gradual. Devido a pandemia a nossa prioridade é fazer com o que o 
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aluno leia, compreenda e consiga resolver situações básicas”. Com essa escrita 

é possível identificar que a maior preocupação dos/as professores/as ao longo 

da pandemia de COVID-19 foi, de fato, abrir vias para que fosse possível pensar 

questões básicas e urgentes com os/as estudantes, fato que, em certa medida, 

colocou para um segundo plano, pelo menos para o/a Professor/a F, o foco na 

mobilização e diversificação de materiais didáticos, como é o caso do livro didá-

tico.

Desse modo, a partir da atenção para os escritos dos/as professores/as 

que aceitaram voluntariamente e anonimamente participar dessa pesquisa, foi 

possível verificar uma série de elementos importantes para compreender a utili-

zação dos livros didáticos na pandemia. Como, por exemplo, a identificação de 

que a experiência individual que cada profissional da educação assume com os 

livros didáticos no contexto educacional na pandemia de COVID-19 foi extrema-

mente singular. Cada docente, em seu território de atuação, mesmo que locali-

zados em uma mesma cidade, tiveram experiências muito particulares quanto a 

mobilização do material didático - livro didático. Isso aponta para o fato de que 

a utilização, ou não, do livro didático, é uma atividade estreitamente relaciona-

da com as compreensões de atividade pedagógica do/a professor/a, bem como 

suas escolhas prioritárias para atividade docente e recursos mobilizados. Fato 

que aponta para o quanto esse aspecto toma a dimensão que cada profissional 

o propicia. Ademais, que não há uma visão unânime entre docentes participantes 

da pesquisa quanto aos impactos do atual edital do PNLD no desenvolvimento 

das suas atividades docentes envolvendo o livro didático. Fato que aponta para 

a necessidade de continuar, permanentemente, tensionando e problematizando 

a potência e relevância dos editais do PNLD no trabalho pedagógico dos profis-

sionais da educação.
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CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste estudo teve como anseio identificar e tensionar 

como docentes que atuam na rede básica de ensino tem compreendido a utili-

zação dos livros didáticos nas suas práticas pedagógicas na pandemia de CO-

VID-19. Por meio de um ensaio (LARROSA, 2004), mobilizou-se a atenção para 

a temática do livro didático no contemporâneo, tendo em vista as contingências 

decorrentes situação pandêmica na educação escolar brasileira. 

 No início do ensaio, apresentamos uma revisão bibliográfica qualitativa 

acerca das forças/elementos que sinalizam alguns dos principais pontos que es-

tão no entorno da consolidação da presença do livro didático no cenário educa-

tivo nacional. Arquivos, documentos e autores foram mobilizados para dimensio-

nar alguns dos principais aspectos históricos do livro didático. 

 Após, com base na atenção aos achados da pesquisa realizada com do-

centes de um município do Estado do RS, foi possível identificar os seguintes as-

pectos: 1) a utilização de livros didáticos no contexto pandêmico é estreitamente 

relacionada com as concepções pedagógicas dos/as professores/as; 2) a maioria 

dos participantes da pesquisa consideram que os livros didáticos desempenham 

um papel significativo na construção das suas ações pedagógicas; 3) a pandemia 

acabou incluindo a utilização de livros didáticos digitais nas aulas ministradas 

pelos/as docentes participantes da pesquisa; 4) para alguns docentes os livros 

didáticos do novo edital do PNLD são distantes da realidade escolar; 5) para ou-

tros, o novo edital do PNLD produz impactos positivos na sua atividade docente.

 Nesse sentido, este estudo ensaístico viabilizou identificar e tensionar que 

a utilização dos livros didáticos nas práticas pedagógicas na pandemia foi trans-

formada em decorrência das urgências e situações complexas impostas por esse 

contexto histórico. 
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Desse modo, uma questão de pesquisa que emerge a partir dos achados 

dessa pesquisa ensaística, vai ao encontro de também identificar e tensionar 

como foi para os/as estudantes habitar o ambiente escolar na pandemia de CO-

VID-19, tendo em vista a utilização de livros didáticos nas disciplinas escolares. 

Logo, este estudo também abre uma via de pesquisa que pode vir a inspirar 

outros aspectos e elementos necessários no que tange a educação escolar e os 

materiais didáticos.

REFERÊNCIAS

BIZZO, Nélio. O ensino de ciências e os erros conceituais: reconhecer e evi-
tar. São Paulo: Editora do Brasil, 2012.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1988. 

LARROSA, Jorge. A Operação Ensaio: sobre o ensaiar e o ensaiar-se no pensa-
mento, na escrita e na vida. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 29, n. 1, p. 
27-43, jan./jun., 2004.

LEAL, Murilo Cruz. Didática da Química: Fundamentos e práticas para o ensino 
médio. 1° ed. Belo Horizonte, 2010.

FAZENDA, Ivani. Catarina. Arantes. Educação no Brasil Anos 60: o pacto do 
silêncio. São Paulo: Edições Loyola, 1985.

FILGUEIRAS, Juliana Miranda. Os processos de avaliação de livros didáticos 
no Brasil: (1938-1984). Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.

GATTI JÚNIOR, Décio. A escrita escolar da história: livro didático e ensino no 
Brasil. Bauru, SP: EDUSC/Belo Horizonte, MG: EDUFU, 2004.



246

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

CAPÍTULO 15

OS IMPACTOS 
E REFLEXOS 

PERSISTENTES 
DA PANDEMIA 

PARA O CONTEXTO 
SOCIOEDUCACIONAL

Abraão Danziger de Matos

10.48209/978-65-5417-DEB-E



247

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

INTRODUÇÃO

 Como todos sabemos, o ensino nacional, é muito importante para o 

crescimento igualitário e a promoção da inclusão social, ou seja, tornando o 

ambiente de convívio sustentável para uma coletividade que quer se desenvolver 

de forma intelectual, promover a economia, humanidade e de forma estrutural. 

Sobre a universidade do mundo contemporâneo, compreende-se que a evasão 

estudantil é um acontecimento abstruso influenciado por múltiplas variáveis, o 

que suscita a necessidade de pesquisas e análises sobre esse tema (MEC, 1996). 

 O COVID-19 está afetando muitas filiais ao redor do mundo. Para analisar 

a educação a distância no Brasil, buscamos determinar a relação entre casos 

confirmados de COVID-19 e evasão de alunos em cidades e regiões brasileiras. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um estudo bibliográfico sobre o tema, 

e as informações obtidas foram analisadas para compreender as principais 

causas e consequências da evasão no ensino superior. O estudo traz dados 

interessantes sobre a relação entre a pandemia do COVID-19 e o número de 

desempregados e evasão na educação no Brasil, pode-se concluir que um dos 

principais motivos para isso no ensino superior é a deterioração da situação 

financeira dos estudantes, falta de recursos tecnológicos e acesso a internet.

 Lobo, (2012) corrobora Silva Filho, et al., (2007), afirmando que a evasão 

é um dos maiores problemas em qualquer nível de ensino, inclusive no ensino 

superior brasileiro, seja público ou privado. No entanto, a desistência dos alunos 

sem concluir os estudos resulta em perda social, de recursos e de tempo para 

todos os envolvidos no processo de ensino de uma nação.

 A evasão estudantil no contexto do ensino superior no Brasil deve ser 

compreendida à luz das atuais políticas públicas de educação que enquadram 

o tema da integração do aluno à vida acadêmica superior, desde sua matrícula, 
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sua permanência e sua desistência da universidade. À medida que as políticas 

públicas de educação avançam, pesquisas recentes mostram que não só a 

imagem dos alunos mudou, mas também as razões e motivações para faltar 

às aulas. No desenvolvimento do conceito de evasão, destacam-se algumas 

circunstâncias importantes relacionadas à vinculação do aluno ao curso, como 

o tempo de interrupção dos estudos, pois a evasão pode ser temporária ou 

permanente do ponto de vista do aluno (POLYDORO, 2000). 

DESENVOLVIMENTO

Escolar no Ensino Superior 

 Se antes a evasão no ensino superior já era um problema existente na 

sociedade, a situação se agravou ainda mais durante o período da pandemia. 

Com as orientações de isolamento social e distanciamento, as universidades se 

viram em uma situação desafiadora ao ter que fechar suas portas para aulas 

presenciais e, a partir daquele momento, promover aulas online. 

 Diante dessa nova realidade, muitos alunos foram afetados. Dentre as 

principais causas para a evasão no ensino superior, estão, segundo SOUZA, 

(2021, p. 13), “dificuldades como, o acesso à Internet, Tecnologias de Informação 

e Comunicação e fatores institucionais como grandes responsáveis para a evasão 

antes e durante a pandemia.”. 

 De acordo com SANTOS e JACOBS, (2020), a cessação temporária 

das atividades presenciais tem resultado em interrupções significativas no 

seu desempenho. O impacto em cada indivíduo é variável e depende de 

sua capacidade de se manter ativo em suas atividades acadêmicas e da 

sustentabilidade financeira. Os esforços para continuar ministrando cursos na 

modalidade virtual são notáveis   em todos os lugares, e por falta de experiência 
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em situações semelhantes, mesmo instituições com maturidade suficiente em 

sistemas de ensino a distância não conseguem levar em conta as situações que 

surgem e requerem a intervenção de suporte técnico externo.

 Ainda, em suma, a crise da covid-19 afetou a permanência de estudantes 

brasileiros nas escolas e universidades. Em 2020, 4 milhões de pessoas de 6 a 

34 anos pararam de estudar. A taxa de evasão é de 8,4% e 17,4% dos alunos não 

planejam retornar em 2021. As classes sociais mais baixas apresentaram maiores 

taxas de evasão, como esperado: os alunos das classes D e E (10,6%) foram 

54% superiores aos alunos das classes A e B (6,9%). (...) No Ensino superior: 

16,3% deixaram de estudar. (SANTOS e JACOBS, 2020).

 Nesse sentido, é notório todo o problema que se tornou ainda mais agravante 

após a pandemia.  A crescente no número de evasão dos alunos nas instituições 

de ensino superior subiram muito após a crise que assola não somente nosso 

país, mas a nível mundial.

 O atraso na conclusão dos programas de ensino superior é uma perda 

social, pois há gastos desnecessários no nível individual e coletivo, resultando 

em nenhum retorno do investimento no ensino superior. Do ponto de vista de 

um indivíduo, ao adiar a conclusão de um curso, o indivíduo deixa de receber 

os benefícios oferecidos pela graduação, como a renda que poderia ter auferido 

como graduado. Além disso, estudantes que se graduam tardiamente levam à 

má alocação de recursos da universidade e dificultam o aumento do número de 

profissionais qualificados no mercado de trabalho.

 Segundo FILHO, (2022), os principais fatores causadores desse fenômeno 

podem ser elencados como o vínculo rompido entre alunos e educação; o segundo 

é a lacuna de aprendizagem exacerbada pela epidemia; e o terceiro é a crise 

econômica. Muitos jovens precisam de ajuda em casa para aumentar sua renda.
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 Assim, compreende-se que a pandemia trouxe grandes reflexos no ensino 

superior, agravando ainda mais a situação de evasão. Muitas pessoas se viram 

sem condições de manter os estudos, necessitando abandonar o curso, outras, 

não tinham como realizar o acesso com as instituições de ensino, por falta de 

meios tecnológicos para tal. Nesse sentido, muitos fatores foram relevantes para 

contribuir para o presente cenário, necessitando assim de um olhar mais atento 

das instituições a fim de que se possa reverter o quando apresentado.

APRENDIZAGEM DEFICITÁRIA RESULTANTE DAS 
DIFICULDADES  E  IMPACTOS  DECORRENTES  DA  PANDEMIA

Dentre as significativas mudanças sociais advindas com a pandemia 

do coronavírus, algumas adquirem maior relevo, porque mais acentuadas, 

principalmente em se tratando da educação no Brasil. Uma dessas nocivas 

consequências fora a debandada escolar. Ainda que as escolas tenham adotado 

medidas extraordinárias para evitar o caos institucional das escolas, e que esse 

remendão tenha sido o módulo virtual de aulas, ainda assim, com a dispersão 

das aulas físicas e do contato humano, houve um comprometimento educacional 

considerável, verificável sobretudo no desinteresse conseguinte dos alunos, em 

geral oriundas do temor de que a enfermidade eminente os fosse ceifar a vida 

também. Como, em meio a um cenário desolador, manter aceso o desejo da 

educação? 

Para atenuar a situação de crise, foi concordado entre os responsáveis pela 

educação o seguir os estudos por meio de plataformas digitais. Essa medida, 

contudo, exigiu que fossem criadas soluções práticas e pedagógicas de curto 

prazo fazendo que os alunos e professores se adaptassem vertiginosamente a 

um novo sistema de aulas e aprendizagem antes nunca experimentado. 

Essa resolução produziu um hiato de singulares experiências educativas 

relacionadas aos temas de ensino-aprendizagem. Esquadrinhado mais fixamente, 
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pode-se notar que o êxodo escolar resulta na consolidação de um cenário de 

modificações nas dinâmicas educativas, sejam nacionais ou não (SANZA et al., 

2020).

É mister esclarecer que nesse ínterim da tomada das decisões emergentes, 

não foram concordes absolutamente os professores e responsáveis do âmbito 

educativo. Situação que gerou certo desconforto e mesmo acentuada dualidade, 

em que se contrapunham, nas ideias, polos distintos que pelejavam em torno 

das aulas, um lado mostrando-se favorável a continuação remota das atividades, 

outro exigindo sua suspensão por tempo indeterminado.  

Dessa forma, a suspensão total do ensino, seja por moldes presenciais ou 

virtuais, resultariam, inevitavelmente, num ambiente de problemas ainda maior, 

porquanto não se trataria de hiato uma tal ação, mas sim de debandada, sem 

previsão certa de quando os pastores os reconduziriam novamente para o aprisco. 

Ademais, essa ruptura faria ocorrer não um êxodo das salas de aula, senão uma 

verdadeira debandada às cegas, sem saber que caminho cada indivíduo isolado 

deveria tomar.

São precisamente estas situações em que há paralisação total que a 

evasão escolar se torna potencializada à médio prazo, visto que o período logo 

pandêmico é inteiramente permeado por uma significativa agenda de comunicação 

educacional extraordinárias. 

Ademais, por outro lado, a manutenção das atividades educacionais, através 

de procedimentos de aprendizagem remotas, dão ênfase às metodologias de 

Ensino a Distância (EAD), cujo meio de interação dá-se por celular, computador, e 

outros dispositivos eletrônicos mais tecnológicos.  televisão e rádio, corroborando, 

acentuadamente, para a preservação do comprometimento educacional à curto 

prazo.
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 Entretanto, em virtude dos resultados muito singulares, e principalmente 

em razão das diferenças patentes entre as experiências empíricas, presencial 

e remota, no tocante a comunicação do conteúdo aos alunos, assim como as 

dificuldades inerentes aos modelos, o ensino remoto, embora uma solução 

aprazível, nem por isso deixa de ter seus dramas imbricados ao processo de 

ensino, assim como, também, acentua os abismos sociais entre os estudantes, 

porquanto aqueles sem quaisquer condições de estudar remotamente, por 

não possuírem meios materiais, estão à margem e acabam por ser os maiores 

prejudicados no processo.    

Dito isto, cabe fixar maior atenção aos procedimentos do ensino remoto 

e suas particularidades. Num primeiro plano, nota-se que nos casos em que o 

ensino remoto apresentou metodologias, conteúdos e atividades educacionais 

adequadas, isto é, num contexto de mais ampla acessibilidade, o prosseguimento 

das atividades educacionais tornou-se uma base imprescindível para a resolução 

de dificuldades em meio a pandemia e mesmo após ela, podendo sobreviver-lhe 

e, portanto, fortalecer-se doravante para situações semelhantes e extraordinários.

Num segundo plano, mais especificamente em se tratando dos contextos 

em que a comunicação e acesso aos conteúdos educativos são relativizados, 

cabe ressaltar, também, que o acesso às plataformas não é geral, e que nem 

todos os alunos e professores, tinham o mínimo treinamento para lidarem com 

uma situação dessas. Essa carência material, que as situações mais graves 

longe de dispersarem acentuam, transforma-se numa forma de tropeço. Mas, 

e esta é sobretudo sua vantagem, pois ao defrontar essas mesmas situações, 

de difícil resolução, encontram-se frestas de luz que contribuem com ações 

compensatórias e atenuadoras dos prejuízos advindos da pandemia. 

Adstrita a isso, o emprego da internet como ferramenta para o ensino a 

distância representa uma estratégia muito pertinente para o prosseguimento dos 
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estudos de adolescentes e adultos, mesmo que, pari passu, esteja enquadrada 

em uma moldura limitante no que tange às suas aplicações para crianças, por 

causa da dificuldade de aplicar currículos online, motivo pelo qual, nalguns países, 

o emprego do rádio e da televisão tornou-se a estratégia imprescindível para a 

continuação da educação de crianças (MIKS; MCILWAINE, 2020). 

No modelo de educação informal, certas plataformas educativas online 

tornaram-se, dentro do contexto pandêmico da COVID-19, um importante recanto 

para a atualização dos conhecimentos dos docentes e dos alunos, e, mais que 

isso, para o prosseguimento do labor educativos mesmo à distância física das 

escolas, tornando-se assunto importante as revistas especializadas, recobrando, 

pois, o devido fôlego para o empreendimento de pesquisas ante a ausência do 

acesso a bibliotecas físicas. 

Enquanto isso, na educação formal, o emprego das TICs logra resultados 

muito diversos dentro do contexto pandêmico, principalmente no tocante às 

assimetrias nas condições infraestruturais e individuais de acessibilidade, assim 

como, num segundo plano à nível de ensino (fundamental, básico e superior), 

refere-se a idade dos discentes e aos graus de capacitação digital dos professores, 

tendo em consideração as condições pré-existentes.

 No tocante às creches, a paralisação das aulas acarretou numa mudança 

vertiginosa das estratégias presenciais de ensino formal em modificação para 

o ensino informal, tendo por base, em programas educativos na televisão ou 

por meio de softwares lúdicos de jogos, pinturas e vídeos, disponibilizados pela 

internet, e causando assim significativo impacto na produtividade dos pais e 

responsáveis diante de casualidades ou afastamentos de trabalho. 

Quanto às escolas de ensino básico e fundamental, o decreto que chancelou 

a suspensão das aulas presenciais trouxera novas dificuldades ao processo 
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educativo concomitantemente à medida que as estratégias, voltadas para a 

antecipação de férias, paralisação ou continuidade das atividades, por meio do 

ensino remoto, impactaram de forma acachapante os professores e as famílias, 

proporcionalmente ao fato de que, na educação domiciliar, houveram mudanças 

no aprendizado das crianças e dos jovens sobrecarregando, outrossim, os pais 

no tocante ao acompanhamento dos filhos (BURGESS et al., 2020). 

Destarte, no ensino superior (faculdades e universidades), de chofre, 

suspenderam seus processos de internacionalização e extensão, de sorte que 

sofreram significativas mudanças em seu quotidiano de ensino e pesquisa, 

passando, portanto, a ser realizadas remotamente, quando e si possível. No 

entretanto, habituou-se comumente que, em determinadas atividades de ensino, 

extensão e pesquisa relacionadas ao contexto epidemiológico de combate à 

COVID-19, fossem, cada uma delas, mantidas sob protocolos de emergência. 

Ato contínuo, tratando ainda do contexto da educação formal, nota-se que, 

no caso dos países em que a modalidade de homeschooling já era pré-existente, 

a pandemia do coronavírus resultou numa ampliação deste módulo educativo, 

composto por métodos de trilha alternativa de aprendizagem a crianças e jovens 

em razão de sua imprevisibilidade no tocante ao tempo da pandemia, e na 

carência de meios materiais para o acesso e uso das novas estratégias de ensino 

fundamentadas no EAD. 

Em se tratando dos impactos intertemporais da pandemia do coronavírus, 

mormente à educação como um todo, alguns aspectos despontam como  

preocupantes, pois reproduzem de modo bastante distendido, assimetrias, 

já sabidas  previamente existentes nas sociedades, de forma a que os atores 

econômicos, com consideráveis privilégios, e com amplo acesso ao ensino 

privado e às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), logram minimizar 

os efeitos pandêmicos à curto prazo mediante a continuidade educacional do 

EAD, contrapondo-se, pois, aos atores econômicos mais vulneráveis. 
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Visto isto, os núcleos familiares em cujo centro há uma maior escolarização, 

bem como melhores condições econômicas, possuem acesso a maiores meios de 

ação, e dão continuidade aos estudos por intermédio de plataformas e conteúdo 

de maior qualidade em contraposição às famílias com menor escolarização e 

escassos meios aquisitivos, os quais são, estruturalmente ou individualmente 

limitadas ao acesso ao EAD, e portanto comprometendo a própria continuidade 

dos estudos durante (curto prazo) e após a pandemia (médio prazo). 

Outrossim, mesmo a despeito de existir um nítido entendimento dos potenciais 

efeitos negativos e assimétricos da pandemia do coronavírus, em curto e médio 

prazo, sobretudo em função das repercussões inerentes ao comprometimento 

dos processos de ensino-aprendizagem e o aumento da evasão escolar, seguido  

da percepção especulativa a respeito dos efeitos assimétricos à longo prazo, 

circunstantes do impacto que aponta uma ruptura e modificação sobremaneira 

na profissão docente e na estrutura escolar e educacional. 

É possível encontrar na literatura referências às barreiras que educadores 

e alunos encontram ao utilizar a tecnologia, bem como relatos que o acesso à 

internet não está disponível em algumas comunidades, de modo que os alunos 

não podem continuar aprendendo com os professores durante o processo 

de aprendizagem, e quando têm acesso, os alunos não possuem aparelhos 

eletrônicos, o que os impede de seguir as rotinas da sala de aula.

Destarte, segundo avaliação de Morales (2020) dos dados da pesquisa do 

Instituto Península, mais de 88% dos professores nunca haviam ministrado uma 

aula a distância antes da pandemia. Outro fato óbvio é que 83% dos professores 

brasileiros ainda não estão preparados para o ensino a distância. Além de enfrentar 

o estigma de gravar vídeos e questionar como produzir conteúdo engajador, o 

desafio é ainda maior quando você tem alunos de até 5 anos.
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Em tal situação, os professores ficam inseguros e os pesquisadores relatam 

em seus escritos que os profissionais da educação não estão adaptando as 

habilidades necessárias para treinar a profissão da educação no sistema nacional 

de educação sem aconselhamento das agências escolares. Afirmam ainda, que 

o conhecimento e as competências para lidar com tais recursos são adquiridos 

por meio da educação continuada, isto é, os professores devem ser capazes 

de utilizar tais recursos de TIC para aumentar a probabilidade de que os alunos 

aprendam (BRASIL, 2002).

No contexto da educação e ensino remoto emergencial que fora implantado, 

ainda que tenha sido possível o desenvolvimento de habilidades de liderança 

e iniciativa aos estudantes, a utilização de metodologias ativas requer um 

amadurecimento do estudante para auto-organização e gerenciamento do 

seu tempo. Desenvolver essas habilidades durante o ensino remoto parece 

ter requerido um maior esforço de docentes e discentes. As várias atividades 

assíncronas e o fato de as aulas acontecerem em espaços privados que expõem 

a intimidade de docentes e discentes, podem tornar a experiência desgastante 

tanto fisicamente quanto financeiramente e emocionalmente. Para os docentes 

também foi um desafio construir e implementar uma nova experiência que requer 

a aquisição de novas habilidades em pouco tempo, assim como maior atenção e 

dedicação a mais de um sistema virtual.

Diante do que foi vivenciado, alguns países tem enfrentado uma situação 

semelhante globalmente, mas são apoiados no uso da tecnologia, e os educadores 

são treinados para desenvolver habilidades e conhecimentos voltados ao 

atendimento da integração curricular. Diante dessa situação, esses profissionais 

estarão aptos a manejar os recursos e atender às demandas exigidas pela 

situação para desenvolver o ensino a distância.



257

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Antes da crise pandêmica que assolou o mundo, a evasão escolar já era 

uma grande preocupação social. Esse processo agravou-se ainda mais, ressal-

tando as desigualdades vivenciadas pela educação, tendo em vista que as ins-

tituições privadas são capazes de responder às crises mais rapidamente e até 

mesmo manter sua saúde financeira. As instituições públicas precisam de mais 

tempo e, por atenderem muitas vezes alunos socialmente desfavorecidos, muitas 

delas não têm acesso a dispositivos adequados ou internet de qualidade sufi-

ciente. É muito preocupante que, mesmo após a reabertura das instituições de 

ensino, as taxas de evasão no Brasil já sejam altas e já tenham experimentado 

um aumento na pandemia e continuem ainda maiores. 

 A evasão é um fenômeno complexo e multifacetado causado por múltiplas 

variáveis   e, apesar das dificuldades inerentes ao seu estudo, suas causas devem 

ser compreendidas para que ações possam ser tomadas. A melhor maneira de 

lidar com o abandono da faculdade é a prevenção. Não basta aumentar os esfor-

ços para atrair novos alunos, a IES deve estar apta a trabalhar arduamente para 

manter seu corpo discente. 

 Os motivos da desistência nem sempre estão relacionados à faculdade.                

No entanto, é importante entender que a satisfação de um aluno com uma insti-

tuição pode ser um determinante de sua persistência. Nesse sentido, é imprescin-

dível investir em orientação profissional, materiais didáticos de qualidade, canais 

de comunicação, boa governança e incentivos financeiros por meio de descontos 

e bolsas de estudo. Além disso, a luta contra a evasão universitária envolve colo-

car os alunos como protagonistas. Seus requisitos devem ser considerados para 

que a experiência acadêmica o guie em direção aos seus objetivos.
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo problematizar sobre a dualidade entre 

Ensino Médio e Trabalho no contexto da Reforma do Ensino Médio brasileira. Ob-

jetiva demonstrar que as questões relativas ao trabalho devem ser trazidas para 

o debate dentro do contexto da educação básica, envolvendo os estudantes. 

Trata-se de um ensaio teórico em que buscamos autores como Dante Henrique 

Moura, Dermeval Saviani, Acácia Kuenzer, Ramon de Oliveira entre outros, para 

compor a nossa discussão e proporcionar o embasamento que consideramos 

suficiente para sustentar o nosso objetivo. O Ensino Médio é a etapa final da 

educação básica no Brasil. O ingresso às instituições de ensino superior somente 

é permitido após sua conclusão. No entanto, para boa parte dos estudantes, o 

Ensino Médio também irá representar o término em definitivo de todo e qualquer 

estudo formal, independentemente de ter sido ou não finalizado. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

que, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) 

traz o panorama da educação no Brasil em 2019, a proporção de pessoas de 25 

anos ou mais de idade que terminaram a educação básica obrigatória – ou seja, 

concluíram, no mínimo, o ensino médio – manteve uma trajetória de crescimento 

e alcançou 48,8% em 2019.

Em 2019, a taxa de escolarização1 das pessoas de 18 a 24 anos, indepen-

dentemente do curso frequentado foi de 32,4%. Por sua vez, apenas 21,4% des-

ses jovens frequentavam cursos da educação superior e 11% estavam atrasa-

dos, frequentando algum dos cursos da educação básica. Apenas 4,1% haviam 

completado o ensino superior e 63,5% não frequentavam a escola. 

1  Segundo o IBGE, a taxa de escolarização é a percentagem dos estudantes (de um grupo 
etário) em relação ao total de pessoas (do mesmo grupo etário).
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A pesquisa considera as pessoas de 18 a 24 anos de idade aquelas que 

idealmente estariam frequentando o ensino superior, caso completassem a edu-

cação escolar básica na idade adequada. Contudo, como visto anteriormente, o 

atraso e a evasão escolar estão presentes tanto no ensino fundamental quanto 

no ensino médio. Consequentemente, muitos jovens entre 18 e 24 anos já não 

frequentam mais a escola e alguns ainda estão cursando as etapas da educação 

básica obrigatória.

São inúmeros os motivos que explicam essa realidade. Nesse artigo, foca-

remos no fator trabalho, que se destaca por ser apontado como uma das princi-

pais causas para essa distorção, como mostra a figura abaixo:

Fonte: Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios Contínua 2019 (adaptado pelo autor)

Aos jovens entre 14 a 29 anos é atribuída a necessidade de trabalhar como 

principal motivo de terem abandonado ou mesmo nunca terem frequentado a 

escola o que, segundo dados da PNAD, ocorreu em todas as grandes regiões do 

país. 
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Para Moura (2013) muito antes dos 18 anos de idade, grande parte dos 

filhos da classe trabalhadora brasileira se vê obrigada à inserção no mundo do 

trabalho, no intuito de complementar a renda familiar ou até diante da necessidade 

de autossustentação, devido à grande desigualdade socioeconômica. 

O trabalho não é e nem deve ser visto como empecilho para os estudos. 

Todavia, a entrada precoce dos jovens no mercado de trabalho deve ser 

compreendida em todas as suas dimensões. Uma delas é que, ao entrar 

prematuramente no mercado de trabalho, a baixíssima escolaridade e a ausência 

de qualificação profissional são mantidas contribuindo para encorpar as fileiras 

do trabalho simples, e de forma mais acentuada, para a valorização do capital 

(MOURA, 2015).

A análise da PNAD de 2008 por Moura (2015) reforça que grande parte dos 

quase 80 milhões de pessoas no Brasil está esquivada do mundo do trabalho ou 

atuando de forma precarizada em sua periferia. Essa dura realidade nos leva a 

lembrar que isso é funcional aos interesses do capital.

Os dados parecem conduzir a duas linhas de pensamento: a primeira é 

a de que o Ensino Médio é incompatível com o trabalho, daí o estudante ter 

que optar por um ou outro; e a segunda é a de que o Ensino Médio, dentro do 

contexto brasileiro, constitui-se como estratégia fundamental para o modo de 

produção capitalista, ao garantir a manutenção de um contingente expressivo 

de indivíduos na expectativa de assegurar um lugar no mercado de trabalho, em 

detrimento da continuidade da escolarização básica.

Num extremo está esse contingente da classe trabalhadora que é obrigado 

à ociosidade e no outro extremo uma parcela de trabalhadores condenada 

ao excesso de trabalho mal remunerado. Tal condição é fundamental para a 

manutenção do exército industrial de reserva que serve à acumulação capitalista 

(ZEFERINO, 2009).
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Assim, nos alinhamos com Moura (2015) ao pleitearmos pensar uma escola 

que atenda aos interesses da classe trabalhadora, voltada para a formação 

humana integral, que seja materializável em uma sociedade capitalista, mas 

que contribua para um outro projeto de sociedade. Trabalho e educação são 

igualmente importantes de forma que o debate sobre esses dois elementos deve 

ser estimulado nos jovens ainda dentro das instituições de ensino, principalmente 

nessa fase do desenvolvimento em que o jovem constrói sua autonomia e as 

possibilidades de sua cidadania plena. Queremos adiante desenvolver argumentos 

que mostram quão imperativo se torna pensarmos um Ensino Médio integrado 

com o intuito da transformação social, consolidado num modelo educativo que 

atenda a um projeto societário mais justo para todos.

Desenvolveremos nosso argumento, primeiramente, mostrando as 

mudanças significativas em curso no cenário trabalhista no Brasil e, num segundo 

momento, problematizando as mudanças no cenário da educação brasileira e 

que atendem à lógica do mercado.

O CENÁRIO DO TRABALHO NO BRASIL

Como mencionamos anteriormente, uma parcela significativa da população 

em idade ativa encontra-se na ociosidade ou à margem do trabalho, de forma 

muito precarizada. Também fizemos menção de que uma parte igualmente signi-

ficativa dessa mesma população não chegou a concluir a educação básica com 

a alegação de que precisa trabalhar.

De acordo com Fonte (2018), não podemos mais confundir trabalho com 

a ideia de emprego. A ação tipicamente humana de produzir sua vida chama-se 

trabalho, ou seja, falar sobre trabalho envolve uma discussão ontológica cheia de 

lacunas e saltos, que apenas mostram o quanto historicamente o trabalho oscila 

entre a virtude e o fardo, entre a punição e a fortuna.
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Essa distinção faz-se necessária visto que as políticas de trabalho e em-

prego no Brasil estão mudando rapidamente e impactando as relações daqueles 

que possuem os meios de produção com aqueles que vendem sua força de tra-

balho.  A historicidade das questões que envolvem a relação do ser humano com 

o trabalho é transversal a outras grandes questões da sociedade, a exemplo das 

questões ambientais, econômicas e políticas. 

Assim, Lopes (2020) defende que a reforma trabalhista de 2017 deve ser 

discutida buscando-se entender as mudanças e as novas modalidades contra-

tuais advindas dessa reforma. As novas formas de emprego e as mudanças tra-

zidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) justificam esse debate so-

bre as significativas mudanças nas relações de trabalho, em diversos âmbitos. 

Adicionalmente, a autora traz-nos a reflexão sobre a jovialidade do direito do 

trabalho no Brasil, como espécie que surgiu com a Constituição de 1934, quan-

do comparado ao direito civil e ao direto penal.  Anteriormente ao surgimento do 

direito do trabalho, muitas formas de trabalho já existiram, mas essas formas de 

trabalho não eram reguladas.

Para Carvalho (2017), o direito do trabalho tem por função estabelecer limi-

tes a partir dos quais os espaços de livre negociação poderão atuar e de forma 

que o empregador não tenha discricionariedade absoluta. Ao direito do trabalho 

cabe então estabelecer condições mínimas e invioláveis de trabalho decente.  O 

autor discute que as alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 6.787, que dis-

põe sobre a Reforma Trabalhista, ferem a autonomia do direito do trabalho, sob 

o risco de não se garantir condições mínimas de dignidade humana aos traba-

lhadores, pois, nos termos dessa proposta, cabe à legislação trabalhista apenas 

garantir o processo de negociação, e não seu resultado. 

Deve-se ressaltar que essa lei foi apresentada como modernizadora em um 

momento político do Brasil (2016-2018) em que os níveis de desemprego eram 

crescentes. Nesse sentido, concordamos com Oliveira (2015) quando afirma 

que a defesa da empregabilidade dos trabalhadores efetivou-se como discurso 
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hegemônico, diante de um número cada vez menor de postos de trabalho criados. 

Em relação aos jovens, a autora expressa preocupação pois:

Os jovens não serão empregados em locais que lhes garantam direitos 
trabalhistas e bons salários. Muito pelo contrário. Não só lhes serão 
negados esses direitos, como eles também terão dificuldades de 
continuarem os estudos (OLIVEIRA, 2015, p. 262).

Carvalho (2017) sintetiza muito bem essa controversa reforma. Para ele, a 

introdução do Artigo 611-A na CLT, no título que trata das Convenções Coletivas 

de Trabalho, foi uma das principais mudanças introduzidas pela reforma traba-

lhista. O referido artigo determina que: 

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os 
incisos III e VI do caput do art. 8o da Constituição, têm prevalência sobre 
a lei [...]

Observa-se, ainda que, a maioria das alíneas desse artigo busca flexibilizar 

os dispositivos sobre a jornada de trabalho e sobre a remuneração. Para conso-

lidar esse artigo, aponta o parágrafo único, que tenta impedir a anulação, pela 

Justiça do Trabalho, de cláusulas de acordos coletivos que impliquem em jorna-

das excessivas, levando em consideração seus efeitos sobre a saúde, a higiene 

e a segurança do trabalhador.

Ante ao panorama exposto, para os jovens concluintes ou não do ensino 

básico, inclusive na modalidade integrada à educação profissionalizante, o pre-

sente e o futuro parecem desafiadores. Ingressar no mercado de trabalho corres-

ponde entrar em um sistema de relações trabalhistas profundamente desigual, 

sem nenhum amparo estatal e com poder de representatividade cada vez mais 

em declínio devido ao enfraquecimento gradual da atividade sindical no país.

Além da reforma trabalhista compor a essência do que vinha sendo almeja-

do pelo sistema capitalista no Brasil, notadamente no que se refere à terceiriza-

ção, outras mudanças legislativas ocorreram e estão acontecendo a exemplo da 

reforma da previdência e a reforma tributária.
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Lira (2018) refere como maior preocupação a fragilidade quanto ao cum-

primento dos direitos trabalhistas e à estrutura do mercado de trabalho, que com 

certeza, acolherá os impactos desse processo, tido como modernizador das re-

lações trabalhistas, mas que deixou lacunas ante a ausência de diálogos com 

a classe trabalhadora. A tendência será uma maior exploração do trabalhador 

assim como a precarização das condições de trabalho.

Na mesma linha de inquietação, Oliveira (2015, p.263) chama atenção ao 

fato de que:

[...] embora a informalidade seja quase sinônimo de precarização do 
trabalho, isso não quer dizer que essa precarização não ocorra também 
dentro da formalidade. Ou seja, a carteira assinada não significa garantia 
das adequadas condições de trabalho.

Dentro desse contexto, compreendemos que a precarização, antes tida 

como inerente ao trabalho informal, agora, por essa ótica, encontra-se devidamen-

te autorizada. Portanto, não conseguimos encontrar elementos de modernidade 

nos termos dessa lei.

Um dossiê acerca do impacto da terceirização sobre os trabalhadores apre-

sentado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelo Departamento Inter-

sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em 2014, apontou 

que a terceirização não incentiva o desenvolvimento. De maneira análoga ao 

nosso entendimento, esse documento já denunciava que, ao contrário do que se 

tentou incutir, a terceirização fere o princípio da igualdade, conduzindo o país de 

volta a relações arcaicas de trabalho.

Uma outra face da terceirização denunciada pelo dossiê é a discriminação. 

Embora passe muitas vezes desapercebida por não constar nas estatísticas, é 

perfeitamente sentida pelos trabalhadores que estão na condição de terceirizados. 

O documento chama atenção ao fato de a discriminação ser estrutural e 

institucionalizada:
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A discriminação ocorre pela distinção criada nos locais de trabalho 
entre trabalhadores diretos e terceiros, seja porque o tipo de trabalho 
desenvolvido pelo terceirizado é considerado menos importante, seja 
pelas desigualdades de salário, qualificação, jornada e condições de 
trabalho (CUT/DIEESE, 2014, p.29)

Soma-se a essa distinção, o constrangimento por que passam esses 

trabalhadores ao terem que, diariamente, utilizar refeitórios, vestiários e uniformes 

diferentes dos usados por trabalhadores diretos.  O dossiê adverte que os casos 

de discriminação e preconceito são de difícil enquadramento jurídico.

O texto do dossiê é extenso, mas avança numa conclusão que ainda hoje 

é negada por muitos: que a terceirização está diretamente relacionada com a 

precarização do trabalho e que esses postos de trabalho abrigam as populações 

mais vulneráveis como mulheres, negros, jovens, migrantes e imigrantes (CUT-

DIEESE, 2014). 

Seguiremos na construção de argumentos que conduzam à reafirmação de 

que é imperativo aprofundar as discussões envolvendo trabalho e ensino médio, 

trazendo inclusive, os jovens para esse debate, o que deve se dar dentro da 

escola, num contexto educativo, e não apenas quando os jovens estiverem já no 

mundo do trabalho, sob as leis próprias do sistema capitalista de produção.

O CONTEXTO DE MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA:

IMPLICAÇÕES DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO PARA A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Na introdução desse artigo fizemos uma rápida menção ao panorama da 

educação básica no Brasil, especificamente em relação aos indicadores de per-

manência e êxito no Ensino Médio disponibilizados através da PNAD (2019). Na-

quele momento, chamamos atenção para os elevados indicadores de jovens que 

não chegam a concluir os estudos, o que, a princípio, incompatibilizaria o Ensino 

Médio com o Trabalho.
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Nesse sentido, é notório o crescimento dos cursos e dos programas de 

qualificação, ou ainda, como os define Oliveira (2015), dos cursos rápidos e pre-

cários, os quais são tidos pelo crescente contingente de jovens não detentores 

de certificação do Ensino Médio como uma “saída mágica” para melhorar seu 

status econômico e social.  Fato é que, na disputa entre o mercado de trabalho e 

a escola, a necessidade econômica quase sempre vem em primeiro lugar.

Como anteriormente colocado, a reforma do ensino médio não trouxe avan-

ços para superação dessa realidade, mas, bem ao contrário, sintonizou-se com 

as mudanças que estavam em curso na legislação trabalhista. Somando-se ao 

cenário de dificuldade para a conclusão da educação básica pelos jovens, houve 

alterações na forma de financiamento estudantil, para aqueles que optaram pela 

educação superior em instituições privadas. O governo federal restringiu o apoio 

que dava a muitas dessas instituições, assim como reduziu o orçamento das ins-

tituições públicas.

A Lei nº 13.415/2017, conhecida como a Reforma Ensino Médio, no que 

tange à divisão do currículo em cinco itinerários formativos, acaba por opor-se às 

finalidades do ensino médio proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), propiciando um estímulo à visão utilitarista do conhecimento e 

reforçando a dualidade estrutural do ensino em propedêutico e profissional (RA-

MOS; HEINSFELD, 2017).

As autoras definem a concepção utilitarista do conhecimento como sendo 

a sua aquisição apenas como um meio para outro fim externo ao processo edu-

cacional. Citam, como exemplo, a ideia de progresso via industrialização, para a 

qual o conhecimento específico seria uma ferramenta através da qual contribuir-

-se-ia para uma formação social particularmente desejada. 

Quanto à função utilitarista que foi concebida para o ensino médio, as au-

toras analisam que os objetivos enunciados no §8 do Art. 35-A, são voltados so-
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mente às áreas técnico-científicas. No itinerário voltado à formação profissional, 

juntamente com a possibilidade de uma certificação intermediária de qualificação 

para o trabalho, fortalece-se e incita-se uma formação profissional aligeirada, 

pois torna viável o ingresso no mundo do trabalho quando ainda nem foi conclu-

ída essa etapa da formação. Esse ingresso prematuro no mercado de trabalho, 

em detrimento da conclusão da formação escolar apresenta efeitos negativos, a 

exemplo da evasão escolar precoce e da manutenção de uma baixa qualificação, 

conforme já abordamos. 

Cunha (2017) apresenta a hipótese da retomada da função “contenedo-

ra” atribuída ao Ensino Médio, já que a função propedêutica como preparação 

para os estudos superiores prevaleceu na política educacional brasileira durante 

os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Vana Rousseff. Seria uma 

repetição do que aconteceu durante a Ditadura e durante os oito anos do gover-

no Fernando Henrique Cardoso, com políticas educacionais a nível de Segundo 

Grau/Ensino Médio visando desviar a demanda do Ensino Superior.

Para o autor, trata-se de uma “estratégia de defesa do Ensino Superior 

diante do assalto da massa de candidatos”.  Depreende-se que essa estratégia 

tem assumido formatos diferentes, seja desviando candidatos para o mercado de 

trabalho, a fim de favorecer os jovens das classes sociais privilegiadas, seja pela 

criação de cursos superiores paralelos, de mais baixo valor econômico e simbóli-

co e que são representados pelos cursos de curta duração que servem ao aten-

dimento em curto prazo de demandas do mercado de trabalho (CUNHA, 2017).

A sintonia da reforma do ensino médio com as mudanças na política tra-

balhista, que por sua vez estão alinhadas ao capital, é corroborada por Kuenzer 

(2017), que aponta que essa reforma responde ao alinhamento da formação ao 

regime de acumulação flexível. 
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De maneira similar ao que ocorreu com o processo de aprovação da refor-

ma trabalhista, em que não foi aberto espaço de diálogo com os trabalhadores, 

ocorreu com a reforma do ensino médio. Destaca-se o repúdio à forma autoritária 

como foi orientado todo o processo, da elaboração da proposta inicial à edição 

da Medida Provisória aprovada em setembro de 2016, à rápida apresentação, 

discussão e aprovação do Projeto de Lei, tudo em prazo exíguo, sem que fossem 

criados espaços para o debate mais consistente por todos os envolvidos que atu-

am, estudam e sofrem a realidade do ensino médio no Brasil (KUENZER, 2017).

Compreendemos e concordamos com a autora no sentido de que houve de 

fato uma sobrevalorização do modo de produção capitalista com as mudanças no 

ensino médio. Segundo a autora, a extensão da carga horária continua inviabili-

zando o acesso ao ensino médio dos jovens que trabalham, e que representam 

considerável parcela da população que contribui de forma indispensável para a 

sobrevivência familiar. Essa extensão não seria compatível com a permanência 

dos jovens trabalhadores na escola por tempo integral. 

Oliveira (2015) analisa que o ingresso do trabalhador no mercado de traba-

lho está condicionado aos interesses e demandas dos empregadores. A qualifi-

cação desse trabalhador que é um elemento importante no processo de ingresso, 

por sua vez, no contexto brasileiro, não é determinante. Os discursos que defen-

dem as políticas ou ações voltadas para a qualificação como forma de solucio-

nar o problema do desemprego, acabam por servir apenas para dois propósitos: 

de atribuir às vítimas do processo de desemprego a responsabilidade por essa 

condição e, de outra forma, ajudar o movimento histórico do capital no objetivo 

permanente de diminuir sua dependência em relação ao emprego da força de 

trabalho e permanecer desapercebido.

Embora o acesso à educação não seja uma garantia de emprego, ela não 

pode ser menosprezada, muito menos o papel da escola. Os fundamentos de 

uma educação voltada para uma modificação social, objetivando uma qualidade 
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de vida melhor para todos, possuem efeitos que se perpetuam. Preparar os jo-

vens para a sociedade é diferente de prepará-los tão somente para o trabalho. 

Dessa forma, segundo Oliveira (2015), os jovens acabam por não compreende-

rem como o desemprego serve à perpetuação do modo capitalista neoliberal e 

como ele é utilizado para reduzir a força dos movimentos sindicais.

Diante de um mercado de trabalho já comprometido pelas políticas de tra-

balho precarizado ensejadas ao longo dos anos, entendemos que é um dever 

ético da escola conscientizar os jovens de que o mundo do trabalho possui suas 

peculiaridades, advindas de um contexto histórico em que quase sempre o traba-

lhador ou os novos trabalhadores são lesados. Os sindicatos que, em tese, são 

ferramentas de representação das diversas classes trabalhadoras, estão pau-

latinamente perdendo suas forças devido à política de enfraquecimento. Há um 

direcionamento para consolidar a submissão dos trabalhadores aos empregado-

res, fazendo com que essa correlação de forças que já era desigual, passe a ser 

total. Essa discussão deve ser trazida para dentro das escolas a fim de que os 

jovens desenvolvam consciência crítica quanto a esse processo político, histórico 

e social.

A educação possui, diante desse contexto complexo, o papel de preparar 

os indivíduos para lidarem com as diversas formas de afronta à dignidade huma-

na, o que com a reforma trabalhista, ganha status de legalidade.

A ideia de uma formação qualificada para o exercício do trabalho parece 

ser a preocupação maior dos jovens, principalmente aqueles que de alguma for-

ma, estão imbuídos no processo de assistência familiar e mesmo autossustento. 

Oliveira (2015) descreve as políticas públicas de qualificação como desti-

nadas especificamente aos jovens, atingindo basicamente setores da sociedade 

inseridos nas diversas formas de precarização do mercado de trabalho. Observa 

ainda que, apesar do discurso recorrente da necessidade de haver trabalhado-
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res mais qualificados, as ocupações que mais demandam força de trabalho não 

demandam um nível alto de escolarização.

Os argumentos até aqui apresentados nesse artigo mostram que a reforma 

do ensino médio avançou na direção da fragmentação do conhecimento, de for-

ma a torná-lo funcional para o capital e a garantir as condições para a manuten-

ção de uma sociedade cindida e excludente. Nessa sociedade, principalmente os 

jovens são condenados a se prenderem em trabalhos precarizados, que em nada 

contribuirão para uma mudança real em suas condições de vida. São trabalhos 

mal remunerados e que mantém condições não dignas para o seu exercício, nas 

mais variadas formas. 

Muitos desses postos de trabalho não necessitam de uma mão de obra 

especializada e/ou qualificada. A significativa parcela de jovens que não chegam 

a concluir o Ensino Médio é um evento preocupante e que tem se mantido ao lon-

go dos anos. Esses jovens, ainda assim, conseguem a inserção no mercado de 

trabalho. Uma das possíveis explicações encontramos em Saviani (2007), para 

o qual os ofícios passaram por um processo crescente de simplificação, com as 

funções manuais sendo substituídas pelo trabalho das máquinas, ou seja, os in-

gredientes intelectuais do ser humano, anteriormente indissociáveis do trabalho, 

agora estão incorporados às máquinas. 

No entanto, conforme mostramos, o discurso da falta de qualificação per-

manece extremamente ativo e é usado para justificar os postos de trabalho não 

preenchidos e conformar as pessoas que integram o chamado exército de reser-

va por sua condição de não empregabilidade.

Em nossa análise, a escola não trata devidamente dessa temática pois ela 

é dual e, sendo ou não seu objetivo, acaba por lançar uma maioria ao mercado 

de trabalho e prover condições para que uma minoria dê continuidade aos estu-

dos. Não pensamos ser ético, pois trata-se de não oferecer aos jovens conheci-
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mento suficiente para definir o melhor caminho a seguir ou propiciar condições 

de alterá-lo. 

Como consequência é preciso refletir se de alguma forma a escola tem sido 

integrante de um sistema de ensino em que o jovem é exposto a diversas prá-

ticas de violência simbólica, em que a função da educação é a reprodução das 

desigualdades sociais ou, de outra forma, tem sido parte integrante do aparelho 

ideológico do estado, em que figura como o instrumento mais acabado de repro-

dução das relações de produção capitalista (SAVIANI, 2018).

As discussões envolvendo educação e trabalho são historicamente com-

plexas. Em geral, elas envolvem relações de poder, em que uma classe dominan-

te impõe e determina o modo como se processam as relações sociais.

Portanto, de acordo com Fonte (2018), assumirmos posição ativa no deba-

te sobre a relação entre trabalho e formação significa defender o trabalho como 

princípio educativo na sua existência contraditória de humanizar ou desumanizar 

o ser humano. A formação para o trabalho pode ter dois significados, sendo um 

geral e outro específico. No seu significado geral, implica recuperar, intencional-

mente por meio do processo educativo, a ação criativa e criadora do ser humano, 

e este, como agente de sua história e de seu fazer-se.

Se, conforme mostramos ao longo desse texto, os jovens necessitam abre-

viar sua formação para buscarem o trabalho, então nesse caso, não pensamos 

numa formação para o trabalho posterior ao ensino médio. Urge-se pensar que 

essa seria uma condição não adequada nesse momento pois questões como 

alimentação (fome) e moradia não podem aguardar.

Defendemos que a temática sobre o trabalho deve ser apresentada ainda 

na formação básica no sentido de que as suas inúmeras determinações sejam 

apresentadas e discutidas com os jovens, e isso, independente do ensino médio 

ser na modalidade geral ou integrada à educação profissional.



274

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

 Dessa forma, nos alinhamos com Fonte (2018) e compartilhamos a ideia 

de aproveitar as fissuras existentes na própria dinâmica capitalista para formar 

para o trabalho. A abordagem do trabalho nas escolas deve se dar não apenas 

caracterizando-o como uma ação tipicamente humana de produzir a vida, mas 

como algo que forma, mas também deforma o homem, sendo imprescindível 

para essa formação a compreensão do que e de como se produz a vida no capi-

talismo, dominando criticamente tudo aquilo que se condensa na forma de traba-

lho explorado.

A educação, na forma como está organizada, compele naturalmente os 

jovens a subordinarem-se, através do trabalho, ao capital. Para Zeferino (2009), 

a formação do trabalhador assalariado colabora para essa condição, valorizando 

ainda mais o capital, que passa a ser usado também como meio de coerção con-

tra os trabalhadores, ficando estabelecida, assim, a desigualdade social.

Nota-se que essa organização tem papel preponderante e influencia sobre-

maneira o futuro dos jovens.  A nível de educação básica, quanto mais cedo for 

a inserção do jovem no mercado de trabalho, efeitos mais danosos continuarão 

sendo observados na sociedade. Como afirma, Oliveira (2018, p.6):

[...] Como para a maioria dos jovens mais pobres, a passagem pela 
educação básica é praticamente o único momento de adquirir os 
conhecimentos minimamente demandados pelo mercado de trabalho, 
qualquer movimento de restrição do acesso ao conhecimento escolar 
amplia a desigualdade social.

O aprofundamento desse debate envolvendo o ensino médio e o trabalho 

não pode ficar somente na esfera política, pois como já comentamos, essa re-

lação está imersa numa gama de interesses diversos, principalmente das elites 

dominantes.

Ante o exposto, ressalta-se a seriedade de ampliarmos os debates acerca 

da inserção juvenil no mercado de trabalho, dessa forma vulnerável e submissa 

como acontece no Brasil.
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CONCLUSÃO
 

Nossa análise, baseada nos diversos autores apresentados nesse artigo, 

aponta que é preciso dotar os jovens de conhecimentos críticos de como se pro-

cessam as relações sociais, especificamente no que se refere ao trabalho. 

Na escola, todo o processo educacional deve preparar os indivíduos para 

os mecanismos que caracterizam o trabalho e suas relações na sociedade mo-

derna, oportunizando-lhes a construção de habilidades para perceber, em qual-

quer momento de uma relação trabalhista, quando a sua dignidade humana está 

lhe sendo furtada por meio do trabalho, e quais mecanismos existem ou podem 

ser construídos para confrontar essa triste realidade. 

Concluímos assim que é preciso fomentar o debate sobre o ensino médio, 

independente da modalidade em que se apresenta, e a discussão dessas contra-

dições do mundo em que se vive, que são tão nocivas.  Isso não pode ser feito de 

forma superficial, tampouco ficar apenas na formalidade dos inúmeros documen-

tos que estruturam a educação brasileira. Inserir os jovens nessas discussões 

será de muita importância, pois eles se constituem numa maioria, cuja incorpo-

ração numa cultura de debate permanente, ainda dentro das escolas, contribuirá 

para deslocarmos e ampliarmos esse debate, que hoje permeia o limitado univer-

so da graduação e mesmo da pós-graduação, deixando o conhecimento dessas 

questões restrito à poucas pessoas.
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INTRODUÇÃO

A educação escolar objetiva o ensino, o estudo e a aprendizagem de dife-

rentes temas e conteúdos que elencados em planejamentos didáticos são con-

siderados indispensáveis e relevantes à formação acadêmica dos estudantes, 

dentre eles os indivíduos jovens, pertencentes à fase da vida das juventudes. 

Todos os processos educativos envolvem diferentes indivíduos tais como os 

professores e os alunos que no período da aula conversam de forma superficial e 

acrítica sobre os conteúdos, ou por outro lado dialogam de maneira aprofundada 

e crítica com vistas à emancipação. Por tal fato se considera impossível existir 

neutralidade política em todo e qualquer ato e interação educativa incluindo-se a 

que ocorre no contexto pedagógico da escola. 

A realidade material cujas diferentes pessoas estão inseridas é marcada 

por contradições1 que se apresentam nas luta de classes, que ocorrem entre a 

burguesia e os trabalhadores, indivíduos historicamente em condições de oposi-

ção e confronto social, porém também político.

Estas classes apresentam distintas visões e perspectivas de humano, de 

sociedade e de mundo que se configuram nos seus respectivos interesses de 

classe, sendo a burguesia partidária da manutenção do seu poder econômico, 

político e cultural, que relegam e direcionam a ela privilégios delongando-se/per-

petuando-se com a preservação do status quo.

Já os trabalhadores buscam a superação do atual modelo de sociedade 

marcado pela exploração do seu trabalho. Para tanto se faz preciso interferir nes-

te mundo de maneira concreta que possa vir a transformar toda relação humana 

1  Ao se falar das contradições que marcam a realidade material em que os indivíduos vivem 
como seres históricos e travam lutas com base na sua constituição de classe é importante 
considerar que esta mesma realidade concreta é “[...] síntese de muitas determinações, [...] 
unidade do diverso [...]” (MARX, 1996, p. 39).
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que ainda tem se pautado na divisão de classes, logo no domínio que um grupo 

efetua sobre o outro que momentaneamente, na história, se encontra considera-

velmente desprivilegiado e desvinculado dos seus direitos civis.

Diante do exposto, tanto a burguesia quanto os trabalhadores tem na esco-

la e na educação um meio para alcançar e tornar materializados os seus objeti-

vos, passando por estratégias pedagógicas que interferem e recaem diretamente 

sobre a formação dos jovens estudantes.

Por este argumento identifica-se que a educação poderá estar a serviço 

dos objetivos tanto da burguesia quanto dos trabalhadores. Assim, a educação 

burguesa historicamente tem privilegiado a formação propedêutica e acadêmica 

dos jovens pertencentes a sua classe e ao mesmo tempo vem direcionando os 

jovens da classe trabalhadora para uma educação que os formem com vistas à 

atuação profissional junto ao mercado de trabalho, fato que os reifica, os mantem 

a margem social, alienados das reais e verdadeiras condições econômicas, polí-

ticas, enfim concretas em que o mundo se apresenta.

Contudo, para os trabalhadores a escola e a educação – o que correspon-

de a certo ensino e aprendizado de determinados conteúdos ministrados – que 

ocorre em seu contexto se apresentam como relevantes para tensionar a realida-

de concreta, apresentar seus equívocos e contradições sociais. Todavia, também 

ampliar o olhar crítico dos discentes de maneira que eles se tornem participantes 

ativos – e não unicamente coadjuvantes – da luta histórica visando o rompimento 

do mundo que está dado no atual momento. Entretanto, não sendo imutável, ao 

contrário é passível de ser alterado e mudado2. 

2  A partir das reflexões de Mészáros (2008) é possível identificar e considerar que a educação 
apresenta uma relevante contribuição que se concretiza como possibilidade de formação. 
Formação esta que se materializa como ruptura/descontinuidade do pensamento e práticas 
políticas de cunho capitalistas. Então, visualizam-se aqui perspectivas de diálogo com um 
paradigma de escola, educação, ensino e aprendizado que entram em conformidade com 
outra forma de humano, sociedade e mundo, ou seja, não burguês, entretanto que se orientam 
com os objetivos históricos dos trabalhadores. 
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Em consonância com esta perspectiva é que o presente texto se posiciona 

teoricamente por via de ruptura, reconhecendo a impossibilidade de neutralidade 

e imparcialidade política da educação, dos processos de ensino e aprendizagem 

que são vivenciados pelos jovens discentes no interior da escola. 

E deste modo, dialogando com as vozes que lutam pela escola pública e 

que educam os jovens para a autonomia, a emancipação e o posicionamento crí-

tico no mundo, gerando e constituindo caminhos e possibilidades para reconhe-

cer – por meio da reflexão crítica bem como da autocrítica que surgem através da 

sistematização do conhecimento – a sua condição de classe. Fato que culmina 

com o seu engajamento social e político. E ainda na constatação de que o êxito 

ou não no percurso escolar não depende unicamente do esforço individual ou fal-

ta deste, mas é resultante das contradições de diferentes matizes do capitalismo.
 

JOVENS, SEUS ÊXITOS OU INSUCESSOS ESCOLARES

Entre os diferentes contextos ocidentais de criação da escola tem-se na 

Europa um dos principais epicentros da educação formal3. Isto ocorreu pelas 

diferentes transformações culturais e econômicas ocorridas no continente, 

impulsionadas por revoluções e dentre elas a revolução francesa e a revolução 

industrial. Todavia, foi ao longo do século XIX que se pôde acompanhar 

considerável aumento no número de escolas europeias. Diz Patto (2015, p.47):

A pesquisa histórica revela que uma política educacional, em seu sentido 
estrito, tem início no século XIX e decorre de três vertentes da visão de 
mundo dominante na nova ordem social: [...] a crença no poder da razão 
e da ciência, legado do Iluminismo; [...] o projeto liberal de um mundo 
onde a igualdade de oportunidades viesse a substituir a indesejável 
desigualdade baseada na herança familiar; [...] a luta pela consolidação 
dos estados nacionais, meta do nacionalismo [...].

3  Cambi (1999) apresenta pertinente discussão acerca da história da educação no ocidente, 
tanto no que se refere ao ensino não formal quanto ao chamado ensino formal e escolar. Vale 
mencionar que por mais que a escola seja a instituição criada para a educação das jovens 
gerações, é preciso dizer que anterior a sua criação e expansão na modernidade, no século 
XIX, o ensino e aprendizado ocorria em demais contextos como o meio familiar, os espaços de 
trabalho, dentre outros, em épocas anteriores ao modo de produção capitalista. As reflexões 
de Marx (1985) permitem chegar a esta consideração.



282

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

As iniciativas governamentais de diferentes países, tais como a Inglaterra, 

que implantaram políticas educacionais estavam centradas em uma espécie de 

tripé, de caráter sociológico, filosófico e político, que representando o imaginário 

da época – sobretudo da burguesia – inspirou-se na razão científica, no liberalismo 

econômico e no nacionalismo, como perspectivas de sociedade e mundo que 

orientaram a criação e expansão das escolas4.

Estas escolas (oriundas dos Sistemas Nacionais de Ensino) tinham por 

tarefa educar os indivíduos, dentre eles os jovens, partícipes na sociedade através 

de paradigma que lhes dessem formação pautada na razão ao invés da religião; 

defensores da livre iniciativa concorrencial da economia privada do mercado; 

e partidários dos valores culturais, morais e éticos típicos do seu povo, de sua 

respectiva pátria, do seu país de origem. 

Da Europa para a América, especificamente no Brasil, em fins do século 

XIX e início do XX, na transição do Império para a Primeira República, no que se 

refere à questão educacional, identifica-se que uma ínfima parte dos brasileiros 

fora alfabetizada, havia frequentado a escola formal e possuía a Educação Básica 

e/ou Superior completa. Corrobora com tal assertiva a fala de Patto (2015, p. 79) 

quando diz o que se segue:   

    
[...] Na área educacional, o quadro era também coerente com a sociedade 
brasileira de então: a educação escolar era privilégio de pouquíssimos; 
quando da proclamação da República, menos de 3% da população 
frequentava a escola, em todos os seus níveis, e 90% da população 
adulta era analfabeta.  

4  A razão pode ser compreendida como uma das expressões do método científico positivista. 
O crivo da religião perdeu seu espaço de único meio pelo qual os fenômenos poderiam ser 
explicados, para a aferição quantitativa da ciência. O liberalismo expressava o anseio comercial, 
econômico e do mundo dos negócios da nova elite burguesa que por ser capitalista explorava 
a mão de obra assalariada dos trabalhadores. O nacionalismo representava a necessidade 
dos países europeus de delimitar e defender seus limites geográficos. Assim, necessitava 
despertar na população uma espécie de identidade nacional (PATTO, 2015).
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O diagnóstico da história5 da educação no Brasil serviu para mostrar a gri-

tante diferença, no que se refere aos índices comparativos entre os pouquíssi-

mos indivíduos que tiveram acesso à alfabetização e educação escolarizada, e o 

grande número dos que sequer chegaram a frequentar, ter acesso à escola. 

Estes dados para além de meros números representam as contradições 

políticas, marcadas pelos embates de classe que se travou no Brasil de fins do 

Império e início da Primeira República. Onde ao que tudo indica estudar foi uma 

questão relegada exclusivamente a determinadas classes e grupos políticos no 

poder, representados tanto pela elite rural quanto pela industrial. 

Porém, ao final da Primeira República, sobretudo ao longo da década de 

1940, foi necessário que o Estado nacional, ainda que burguês, concedesse ex-

ceções no setor da educação formal para que não somente os filhos da elite 

dirigente, e entre eles os jovens, pudessem estudar. Mas, também os filhos dos 

trabalhadores. Este fato foi resultante tanto das lutas de classe, uma vez que a 

escola se materializa historicamente enquanto bandeira de luta dos trabalhado-

res, quanto pela necessidade da formação de mão de obra para preenchimento 

dos postos de trabalho6. Segundo a afirmação de Patto (2015, p. 126):      

5  A história é compreendida enquanto processo que ocorre através da atuação dos humanos 
em dado contexto social, resultante de uma realidade material e concreta. Tal intervenção 
dos indivíduos, no fazer a história, se dá por meio de diferentes maneiras sendo o trabalho, a 
constituição de família, a formação das tribos e cidades, a atuação política, a luta de classes, 
a educação, a interação com a natureza e demais seres humanos, a cultura, etc (MARX; 
ENGELS, 2001).
6 Em Apple (2003) encontra-se uma pertinente discussão sobre as tensões culturais, 
filosóficas, políticas e epistemológicas que estão presentes na escola, sobretudo no que tange 
a apropriação que grupos conservadores, religiosos e de extrema direita tem feito sobre a 
educação formal, também de jovens. As reflexões do mencionado autor abarcam o contexto 
dos Estados Unidos da América. O conservadorismo é uma visão de mundo que propõem 
manter o legado cultural, econômico, religioso e educacional herdado de gerações passadas. 
Segundo os seus adeptos o fato de se preservar a tradição é o que torna tal legado confiável, 
no que tange a orientar as diferentes esferas sociais, simbólicas e afetivas da vida (SCRUTON, 
2019). Contudo, é preciso ter a clareza de que o conservadorismo é avesso às mudanças 
radicais de distribuição de renda, acesso ao Ensino Superior, políticas destinadas às minorias 
étnicas e de gênero, etc. O que contribui para a manutenção de privilégios da burguesia.  
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[...] Diríamos mais: é como se houvesse uma adolescência apta a pensar 
e a exercer as profissões mais valorizadas socialmente – a que pertence 
às classes dominante e intermediária – e outra a agir e a exercer as 
profissões manuais – a que pertence às classes dominadas. Nem mesmo 
os defensores mais sinceros da liberal-democracia, portanto, passaram 
ao largo do ardil da ideologia quando ela se disfarça de verdade científica.  

Identifica-se que havia uma educação para a adolescência, juventude7, 

pertencente à burguesia, com característica acadêmica e propedêutica, para a 

formação dos novos dirigentes sociais e políticos, aos quais se destinavam os 

melhores cargos e profissões; e uma educação para os jovens pobres, voltada 

a formação estritamente técnica, pragmática e profissionalizante porque estes 

– segundo a lógica liberal-democrata das classes sociais – deveriam aprender 

e dominar os conhecimentos básicos para a operação de máquinas na linha de 

produção fabril. 

A escola, sua pedagogia e didática, bem como os conhecimentos tratados 

em sua dinâmica e cotidiano, se tornaram excludentes, reforçaram a divisão 

de classes sociais, pré-determinaram certos jovens para os campos dirigentes 

e outros – sendo a maioria dos alunos – para o setor de futuros liderados, 

empregados e subalternizados da minoria a elite política e econômica.

Tal dicotomia no ensino formal que seguiu os princípios e parâmetros da 

sociedade de classes, ao fim da Primeira República, ao longo da década de 1940 

e também posteriormente reforçou a desigualdade, o discurso da meritocracia, 

reajustou os estudantes à sua condição de classe e manteve as tensões e disputas 

sociais. Para Patto (2015, p. 71, grifos da autora):          

7  No presente texto jovem é entendido como indivíduo sociológico que se expande para 
além das classificações etárias e biológicas, que simplificam a complexidade do jovem ao 
existir em um mundo marcado por contradições de diferentes matizes históricas e de classe 
(BOURDIEU, 2003). Já a juventude é compreendida enquanto fase da vida que é determinante 
e determinada por categorias culturais, sociais e econômicas, logo também não se prende a 
classificações etárias (PAIS, 1990). Deste modo se têm jovens e juventudes no plural e não no 
singular.
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[...] à ascensão social de alguns deve corresponder a solidariedade social 
de muitos; somente assim a frustração e o ressentimento da maioria 
poderão ser evitados e transformados nas necessárias solidariedade e 
coesão sociais. Dessa perspectiva, cabe à escola o importante papel de 
“regular o tráfego” pelas pistas ascendente e descendente da pirâmide 
social.

Pela passagem proferida tem-se a impressão de que existiu certa iniciativa, 

abertura para a entrada, bem como a possibilidade de cursar o ensino ofertado 

na escola, independente da condição social – de classe – estudantil. Todavia, 

também ficou claro o papel da instituição de educação formal, ou seja, manter o 

status quo, o establishment, o real como fato impossível de ser alterado e o do-

mínio de um grupo historicamente privilegiado sobre o outro. 

O discurso do sucesso, de vencer pelo estudo, era privilégio de alguns que 

custava o sacrifício, a conformação e a adaptação dos demais ao sistema, resul-

tante de uma realidade historicamente e ideologicamente construída. Por tal ótica 

e lógica de caráter liberal-democrata, a organização dos indivíduos dava-se em 

escala piramidal, onde o topo deveria ser ocupado pela elite dirigente e a base 

por operários e empregados.

A escola, instituição impossível de ser neutra e imparcial politicamente, to-

mou partido por ensino formal que tratou de inculcar e direcionar os jovens estu-

dantes para protagonizarem representações sociais vinculadas às suas respecti-

vas classes econômicas8.

Nesta perspectiva, a condição de classe social acabou por ser determinan-

te, pré-requisito que julgou a capacidade e competência intelectual dos discentes 

na assimilação e apreensão dos conteúdos em que entravam em contato durante 

os momentos de estudo. De maneira controversa e sem neutralidade política, 

8  No Brasil, país marcado pela divisão de classes sociais, os determinantes econômicos 
estão presentes nas instituições educacionais, sendo as escolas, e ainda sobre as vidas dos 
indivíduos que nelas estudam. Ante a isto, é impossível desconsiderar a luta de classes, as 
desigualdades sociais e o poder econômico de uma classe sobre a outra quando se fala em 
ensino formal, escolarizado (FARIA, 2008).
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escolas, gestores e professores foram/são adeptos de preconceitos, legitimados 

por práticas educacionais que desacreditavam/desacreditam, colocavam/colo-

cam em cheque e duvidavam/duvidam das potencialidades cognitivas dos alunos 

advindos dos grupos populares. De acordo com Patto (2015, p. 132):

[...] Em outras palavras, as maneiras dominantes de pensar a educação 
escolar das classes populares, das quais participaram, de uma forma 
ou de outra, pesquisadores, educadores e administradores, giraram em 
torno da crença, cada vez mais implícita, na inferioridade intelectual do 
povo, o que certamente contribuiu para a ineficiência crônica da escola.

Percebeu-se o quanto a constituição de estigmas, sustentados por teorias, 

ações pedagógicas e didáticas foram decisivas na elaboração de argumentos 

que alegaram, sustentaram e defenderam hipoteticamente que as condições de 

classe social eram determinantes no êxito ou no mau resultado do percurso/

trajetória escolar dos jovens estudantes. 

Por esta ótica, política e ideologicamente, estudantes oriundos de classes 

abastadas teriam maiores e melhores condições intelectuais para assimilarem o 

conhecimento, os temas e os conteúdos abordados no cotidiano escolar, do que 

alunos provindos das classes periféricas. 

A educação como toda e qualquer prática social, dá-se em determinado 

contexto histórico reproduzindo, mas também sendo foco, ponto de tensão, das 

contradições concretas presentes nos discursos e inciativas políticas, que tomam 

corpo nas disputas pelo poder, expressas nas lutas travadas entre as classes 

antagônicas. 

Considerando esta questão das tensões de classe que passam pela 

escola é preciso destacar que há possibilidades de rompimento, de ruptura e 

descontinuidade com a perspectiva liberal-democrata que historicamente vem 

marcando a educação de jovens no Brasil. Uma dessas possibilidades passa 

pelo campo do método que recai sobre as pedagogias, didáticas e práticas que 

estão em plena atuação no ambiente educacional.
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Na formação de possível campo acadêmico e teórico junto à história da 

educação nacional; de estudo e pesquisa sobre a escola, o ensino público, 

sua ampliação para as diferentes classes sociais, o bom ou o mau resultado 

educacional; foi de singular e fundamental relevância os apontamentos, reflexões, 

debates, discussões e investigações realizadas através do contato dos intelectuais 

brasileiros – formadores de docentes – bem como de profissionais licenciados 

com textos, bibliografias e teorias produzidas no exterior das alas críticas e/ou 

crítico-dialéticas. Para Patto (2015, p. 140 - 141):        

[...] Em terceiro lugar, tornou mais próxima a possibilidade de a educação 
escolar ser pensada a partir de seus condicionantes sociais, contribuindo, 
assim, para a superação do mito da neutralidade do processo educativo 
e abrindo caminho não só para uma melhor compreensão posterior das 
próprias ideias reprodutivistas como para a incorporação de teorias que 
permitiram inserir a reflexão sobre a escola numa concepção dialética da 
totalidade social.

Sem desconsiderar demais momentos de reflexão-ação, de práxis, na 

história da educação no Brasil, sobretudo em épocas anteriores ou posteriores 

à que se coadunou com a passagem supracitada, foi também na década de 

19709 – em pleno Regime/Ditadura Militar – que a escola, seu cotidiano, sua 

comunidade e os processos de ensino e aprendizado que se davam/dão em seu 

interior foram pensados de forma crítica (subversiva em relação ao paradigma 

educativo dos militares), articulando-se e conectando-se a educação formal e 

o ato de estudar com a realidade, o contexto em que a instituição educativa, no 

caso a escola, estava/está inserida.  

Considera-se que uma análise que se pretendia/pretenda fidedigna à 

apreensão crítica da realidade – tendo em vista desvelar os discursos ideológicos 

9  A partir dos apontamentos de Silva (2001), o acesso e contato dos docentes, pesquisadores 
e intelectuais brasileiros também na década de 1990 (momento em que o país havia se 
redemocratizado e tinha-se a nova Constituição Nacional em vigor) com textos e teorias 
sociológico-pedagógicas europeias, sobretudo francesas, foi importante para observar, refletir 
e intervir sobre a escola (instituição de ensino) por ótica crítica, reconhecendo os traços, 
discursos, práticas políticas e de classe presentes no ambiente educacional. 
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que circundavam/circundam a escola – não se privaria/priva de estabelecer 

conexões dialéticas e de interdependência entre as políticas de estado, os 

conflitos de classe, as desigualdades sociais e os reflexos de ambos sobre o 

ensino e o aprendizado dos jovens estudantes (oriundos de diferentes e múltiplos 

níveis sociais, econômicos e culturais10) no âmbito escolar e também na ação 

docente.

É em tom de crítica e entendendo que as contradições políticas e de classe, 

presentes nas práticas e reflexões pedagógicas docentes, bem como nos seus 

discursos e falas, que interferem na maneira cujo conhecimento será abordado, 

explicado e acessado, é que Patto (2015, p. 148-149, grifos da autora) chama 

a atenção para atuação destes, como condição que constitui esperanças ou 

distopias frente ao rompimento com o status quo.

[...] Cabe perguntar se muitos dos equívocos dos professores a respeito 
da clientela não resultam do contato com textos que, a título de formá-los 
ou de sanar suas deficiências de formação, podem estar confundindo-
os ainda mais. Sua alegada “falta de sensibilidade”, por sua vez, pode 
também ser intensificada pela confirmação científica de seus preconceitos 
de classe [...].

Em conexão com a fala expressa, compreende-se e concorda-se que o 

processo de formação de professores e da formação continuada dos docentes 

em pleno exercício, indivíduos que ao mediarem a aproximação entre os jovens 

e o conhecimento, temas e conteúdos de estudo, ensinam e também aprendem 

(FREIRE, 1967). Porém, a depender da perspectiva política, filosófica e episte-

mológica a que foram/são submetidos durante a formação (inicial ou continuada) 

e/ou assumam na sua atuação, a escola não educa para a autonomia e emanci-

pação, ao contrário, para a reprodução das desigualdades sociais e do sistema 

de classes já estabelecido. 

10  Para Freud apud Adorno e Horkheimer (1978) a cultura é o processo de criação e acesso 
aos bens gerados através da relação humano/natureza. Através da cultura os indivíduos 
estabelecem acordos e transmitem saberes por meio de instituições tais como a escola. 
Pela cultura os humanos se diferenciam dos demais seres viventes, se tornam civilizados e 
racionais. E também pela cultura (educação, arte, trabalho, etc) há a possibilidade de tensionar 
as contradições sociais e sublimar para viver em comunidade. 
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Por isto foi, continua e continuará sendo, fundamental, importante e rele-

vante o contato, a aproximação, a formação e o engajamento dos professores 

(estando na condição de graduandos, pós-graduandos ou em pleno exercício co-

tidiano do seu trabalho/profissão) com e através de viés, paradigma, via política, 

epistemológica e pedagógica oriunda de método crítico. 

Sobre a questão do método Patto (2015, p. 149) destaca, considera e relata 

que: “Ao contrário do que se costuma afirmar, há muito o que se fazer na área da 

pesquisa educacional. Para que os erros do passado não continuem a se repetir, 

é fundamental reexaminar a questão do método [...]”. Está claro que a passagem 

se refere ao método nas pesquisas educacionais, uma vez que por ser prática 

humana não está isenta de posição política e interesses de classe11.

Pesquisar é ato político, porque o conhecimento é a síntese pela qual cada 

classe explica a realidade. E sínteses burguesas, ao longo da história, direciona-

ram classes populares, operárias, a modelos de educação exclusivamente téc-

nicas, limitadas e alienantes, com vistas à formação profissional que atendesse/

atenda às exigências do trabalho capitalista12, logo do mercado, na linha de mon-

tagem (SAVIANI, 2007). 

O método é determinante não só na produção científica, todavia também 

na maneira pela qual os indivíduos apropriam-se ou acessam o conhecimento. 

Teorias que alegaram/alegam que jovens pobres possuem menor capacidade de 

aprendizado por causa de sua classe social, constituíram/constituem pedago-

gias, práticas e ações educativas ideológicas, preconceituosas e excludentes. A 

meta foi/é o domínio de um grupo, o que está no poder, sobre outro, sendo o que 

11  Contudo, o método também influencia na pratica pedagógica dos professores interferindo 
no processo de formação discente e dentre eles o dos jovens estudantes.
12  Seguindo esta lógica a educação forma para o mercado e os indivíduos que produzem 
segundo este paradigma se tornam coisas, mercadorias e seres reificados (LUKÁCS, 2003). Na 
contramão deste modelo o trabalho pode educar e a escola é capaz de educar para o trabalho, 
contudo, diferente dos ditames do mercado acredita-se no presente texto no trabalho enquanto 
atividade consciente, onde o humano possui liberdade para expressar sua criatividade (MARX, 
2006). 
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– diante dos determinantes históricos do momento, que se desdobram em lutas 

e tentativas de resistência – está temporariamente na condição de explorado, no 

que tange à sua mão de obra, ao seu trabalho.

Diante do que foi dito, com olhar crítico-reflexivo sobre os fenômenos es-

cola e educação relacionando-os com a realidade material controversa, acredi-

ta-se que o método será indispensável no processo de pesquisa, que requer do 

indivíduo pesquisador o desenvolvimento, produção, sistematização, explicação 

e síntese do conhecimento. 

Entretanto, o método também cumpre importante papel junto às medidas 

necessárias à fundamentação, orientação e direcionamento político, epistemoló-

gico, pedagógico, teórico e didático do professor em sala de aula13. Indivíduo his-

tórico, pertencente a determinado grupo social, que – tendo ou não clareza deste 

processo – milita politicamente a favor de certa classe e contra outra. Sobre o 

método Patto (2015, p. 150) aponta que:

[...] parece mais acertado afirmar que se vive um momento de transição e 
de reavaliação no qual muitos pesquisadores estão cientes dos problemas 
de método sem, contudo, terem condições de resolvê-los, e poucos já os 
formularam com clareza no marco teórico do materialismo dialético [...].

Nesta via de argumentação, visualiza-se que o uso de certo método para a 

pesquisa e/ou orientação teórica, constitui-se em importante atitude de reflexão-

-ação do indivíduo conhecedor, sobre o real a ser desvendado, por isto conheci-

do. Tem-se a clareza de que longe está de se solucionarem todos os problemas, 

contradições e incoerências da realidade material, exclusivamente por escolha 

do método. 

13  Em Martins e Lavoura (2018) é possível encontrar uma discussão ampla, específica e crítica 
do método no que tange a sua importância no processo de pesquisa em educação e a relação 
dialética que o mesmo estabelece com a prática pedagógica quando a formação docente se 
pauta por perspectiva crítica pela qual o professor se vê enquanto sujeito pesquisador e capaz 
de refletir sobre sua prática cotidiana.
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Sabendo que toda e qualquer transformação tem um princípio, começar 

pela seleção de método que permita produzir academicamente (abordando e 

interpelando a realidade e seus fenômenos sociais) e fundamentar a prática pe-

dagógica docente (no cotidiano escolar) de maneira emancipadora, mostra-se 

como relevante, singular passo, rumo à abertura de estratégias que objetivem a 

mudança. Do que está posto, do que é establishment, na ciência e educação. E 

no caso aqui tratado do processo educacional, da formação, do ensino e apren-

dizado crítico de jovens estudantes.

Então, visualiza-se que é por meio do método materialista histórico dialéti-

co como visto em Patto (2015) que será possível estabelecer crítica e autocrítica 

junto às instituições de ensino e aos professores. Tendo em vista impedir ações 

pedagógicas pautadas em preconceitos didáticos, que arraigados à escola e à 

atuação profissional impeçam o descortinar da realidade, marcada pelo conflito 

de classes também presente na educação das juventudes. 

Se educar é preciso, que seja por via que permita aos jovens visualizarem 

os conflitos14, descobrirem que o êxito ou não de suas trajetórias escolares não 

é resultante da sua falta de empenho, dedicação e esforço e que se faz preciso 

o seu engajamento social com vistas à organização para a transformação da es-

cola, das realidades em que vivem.

CONCLUSÃO

A partir das discussões realizadas no texto compreendeu-se que toda prá-

tica humana é política e diante disto assumir certo método – de ruptura ou conti-

nuidade – significa posicionar-se politicamente e reconhecer a própria condição 

14  Todo e qualquer processo educativo possui um objetivo, uma pretensão. No presente 
texto a perspectiva de educação defendida é a que leve os indivíduos a saírem de sua 
menoridade intelectual, rumo a se tornarem pessoas esclarecidas (KANT, 2005). Por esta via 
caminha-se na direção da educação emancipatória, que desvela as contradições e prime pela 
resistência tendo em vista a democracia (ADORNO, 2012b). Apenas assim, é possível constituir 
possibilidades pedagógicas que problematizem a barbárie, e impeçam a personificação da 
violência gratuita e desprovida de qualquer forma de racionalidade (ADORNO, 2012a). 
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de classe. Isto impede a existência de neutralidade diante dos embates que ocor-

rem entre as classes em oposição e seus diferentes objetivos para com a escola, 

a educação, o ensino aprendizado e a forma com que o êxito ou o mau resultado 

escolar dos jovens é visto e encarado.

No texto o posicionamento quanto ao método é pelo de ruptura. Isto porque 

se compreende que a barbárie da sociedade de classes se reflete na educação, 

na escola e na forma como as juventudes pertencentes a diferentes classes so-

ciais acessam ou não a escola e possuem êxito ou resultados ruins ao longo se 

suas trajetórias educacionais. 

O método assumido é o de orientação materialista dialético que permitiu 

visualizar e refletir sobre as históricas contradições, tensões, conflitos e disputas 

presentes na educação escolar dos jovens. 

Em meio a este processo o fato de que o percurso educacional dos jovens 

no que tange a lograr um bom resultado ao final da trajetória escolar não é uni-

camente resultante do seu esforço individual ou da ausência desta categoria. Ao 

contrário, há elementos de classe que são determinantes nas políticas educacio-

nais, porém também nas epistemologias, pedagogias e didáticas que se materia-

lizam em práxis escolar. E deste modo podem cercear ou ampliar o acesso e o 

êxito escolar das juventudes oriundas de classes econômicas antagônicas. 

A escola como instituição histórica, em conexão com a realidade – no caso 

a que na atualidade é resultante do capitalismo – reproduz e produz, através das 

pedagogias, didáticas, avaliações e práticas docentes, condições materiais para 

o êxito ou o mau resultado dos jovens que nela estudam. 

Contudo, dialeticamente também é possível se constituir focos de tensão e 

resistência. E isto passa pela adoção de método, tal como o materialista dialético, 

que possibilita compreender as contradições da sociedade capitalista e adotar 

pedagogia, didática e prática docente crítica capaz de visualizar, refletir e impul-
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sionar o potencial da escola para perspectiva educativa que prime por formação 

emancipatória dos jovens estudantes. 

Se a realidade está em construção, com a escola não é diferente. Há lam-

pejos de esperança, espaços de luta, de transformação social e acredita-se que 

isto também passa pelo processo histórico de educação, de ensino e aprendiza-

gem das juventudes.

[...] Você não vai ajudar a cantar
Essas canções de liberdade?
Pois tudo que já tive
Canções de redenção [...] 
(BOB MARLEY & THE WAILERS, 1980)15.

Por tanto, a constatação da maneira a qual a escola tem se configurado no 

presente, na formação dos jovens, se constitui como primeiro ato tendo em vista 

a ruptura com a conjuntura capitalista. Veja-se nos versos expressos abaixo:

[...] Nas escolas
Você aprende
Que seu destino já está traçado
Pois querem os transformar
Em Cordeirinhos domesticados
Prontos pra serem transformados
Em operários escravizados

Querem nos transformar
Em máquinas
Para submetê-los
A cadência do trabalho
E horários embrutecidos
Pelos carrascos ponteiros do relógio
Me mandaram à escola
Para me dominar [...] 
(GAROTOS PODRES, 1988)16.

15 Tradução presente em: https://www.vagalume.com.br/bob-marley/redemption-songs-
traducao.html. Acesso em: 01 Mai. 2022. BOB MARLEY & THE WAILERS. Redemption song. 
In.: Uprising. Tuff Gong/Island Records, 1980.  
16   GAROTOS PODRES. Escolas. In.: Pior que antes. Continental, 1988.

https://www.vagalume.com.br/bob-marley/redemption-songs-traducao.html
https://www.vagalume.com.br/bob-marley/redemption-songs-traducao.html
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CAPÍTULO 18

DISCURSO E 
ARIANISMO: 

TENSÕES RACIAIS 
NA PROPAGANDA 

DA ORGANIZAÇÃO 
SUPREMACISTA 
NAÇÃO ARIANA1

Marcos Alexandre Fernandes Rodrigues

1  É válido alvitrar que essa organização tem como meta o engajamento social. Portanto, não 
se disponibilizará o link correspondente de cada propaganda aqui. É, além disso, um conteúdo 
racista que retoma a ideologia nazista, promovendo propagandas que manifestam valores de 
um higienismo racial e cultural. Os endereços eletrônicos da página da Nação Ariana serão 
repassados para a Safernet com o fito de efetivar uma denúncia.

10.48209/978-65-5417-DEB-H
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INTRODUÇÃO

 Embora haja uma orientação internacional no sentido de coibir manifesta-

ções de racismo, tal como expressa o espírito da letra da Declaração de Durban 

(2001), vê-se que, mesmo assim, robustece-se um processo de (pan)neonazi-

ficação que interconecta milhares de páginas neonazistas (DIAS 2007, 2018). 

Por meio das mídias digitais, sujeitos de diferentes localizações geográficas têm 

a possibilidade de posicionaram-se diante de outros sujeitos e, ao interagirem, 

atualizam esse meio cibercultural do neonazismo. A esse respeito, é valioso o 

que ensina Lévy (2010) sobre o ciberespaço, porque, segundo esse filósofo fran-

cês, ele não é imaginário muito menos homogêneo. Trata-se de um espaço na-

vegável, intotalizável, heterogêneo conflituoso e sígnico. Evidentemente, esse 

contexto digital também propicia que organizações de ódio, bem como a Nação 

Ariana (AN - doravante), possam ser produtoras de cultura e dirijam-se para um 

auditório social além das fronteiras dos EUA. 

 Nesse sentido, este capítulo vai em direção à análise do discurso da pro-

paganda da organização AN, que, como se sabe, orienta a sua palavra ao mes-

mo tempo a dois auditórios sociais, haja vista que, aqui, atos enunciativos de 

recrutar e intimidar estão sempre intercalados. De um lado, um grupo de pesso-

as que, considerando-se a sua localização geográfica, língua, cultura, história, 

etnia, brancura da pele, pode ser recrutada. Isto é, para se engajar socialmente, 

essa organização de repressão racial usa parâmetros higienistas para avolumar 

novos membros para seu projeto de idealidade social pró-arianismo. De outro, 

um grupo de pessoas que não se resguarda em seus parâmetros higienistas e 

que, portanto, precisaria ser dominada e/ou exterminada. Sim, esses atos enun-

ciativos e sociais parecem recuperar valores ideológicos então assentados pelo 

nazismo hitlerista que não só institucionalizou a crença numa super raça ariana 

loira, mas também perseguiu e matou minorias étnicas racializadas dentre elas a 

comunidade judaica. 
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 Com efeito, o objetivo é analisar, dialogicamente, a propaganda da AN ma-

terializada como gênero discursivo com vistas a compreender a tensão entre 

vozes raciais. Não é um ponto de vista teórico novo nas pesquisas deste pes-

quisador, diga-se por curiosidade. Apesar disso, é um ponto de vista bastante 

produtivo que propicia uma interpretação integral e a exploração do projeto de 

idealidade de organizações racial-supremacistas. 

A justificativa desta pesquisa incide em duas frentes. A primeira delas é a 

social, robustecendo um compromisso com a luta antirracista à guisa dos valores 

alteritários e humanitários da Declaração de Durban (2001). A segunda é a teóri-

ca, motivando-se na expectativa de contribuição à comunidade científica acerca 

do tema tratado, tendo em vista a existente lacuna bibliográfica. Assim, aguar-

da-se que, com o respaldo de uma pesquisa acadêmica, possa-se responder 

democraticamente às manifestações de autoritarismo estudadas e, mais do que 

isso, subsidiar novas pesquisas nesse mesmo âmbito.

O referencial teórico da presente pesquisa se pauta nos postulados teó-

rico-analíticos de Bakhtin (2011, 2016, 2017), Medviédev (2016) e Volóchinov 

(2018), por vezes chamados Círculo de B-M-V, pois, nesta pesquisa, constrói-se 

o corpus discursivo histórico, social e ideologicamente. O que, a partir de um ho-

rizonte ideológico de valores, permite o estabelecimento de relações dialógicas 

entre diferentes vozes sociolinguísticas. 

Como procedimentos metodológicos, selecionam-se 2 enunciados-propa-

gandas obedecendo a critérios como o de explorar o projeto de idealidade social 

da branquitude pró-arianismo. Ao observar esse corpus discursivo a partir de 

uma abordagem dialógica do discurso, sabe-se que o pesquisador, longe do po-

sitivismo, realiza um movimento dialógico de exotopia. Quer dizer, ele, em sua 

posição única e singular no mundo, entra em empatia com o objeto em análise 

para compreender seu horizonte de valores, mas, como pesquisador, o faz de 

uma certa distância. O objeto é, assim, concebido como outro sujeito cujo dis-
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curso é analisado e não como objeto-coisificado. A propósito, não se pense que 

estar em empatia com o objeto signifique concordar com os valores ideológicos 

analisados, e sim observá-los de maneira crítica.

Por fim, verifica-se que, para este capítulo, foram necessários, além do 

esforço intelectual, dois subcapítulos. O primeiro se chama “O arcabouço do Cír-

culo para uma pesquisa em análise dialógica do discurso” em que vai se delinear 

aspectos da pesquisa dialógica a partir dos pressupostos teórico-metodológicos 

do Círculo de B-M-V, dando-se ênfase à natureza geral do enunciado concreto 

e a diversidade de gêneros do discurso. O segundo se denomina “A formação 

da ideologia nazista: entre darwinistas sociais e eugenistas raciais” no qual vai 

se escrever alguns tópicos a respeito da formação da ideologia nazista. Enfim, o 

último se intitula “O projeto de poder da branquitude: a idealidade social/biológi-

ca/cultural da Nação Ariana” em que vai se analisar os dois enunciados-propa-

gandas com apoio do horizonte nocional e filosófico do Círculo de pensadores 

russos.  

O ARCABOUÇO DO CÍRCULO PARA UMA PESQUISA EM 
ANÁLISE   DIALÓGICA   DO   DISCURSO

“Mas o próprio sentido da palavra-enunciado passa a fazer parte da 
história por meio do ato individual de sua realização e torna-se um 

fenômeno histórico. Pois o fato de que foi esse sentido que se tornou 
um objeto de discussão aqui e agora, que é dele que estão falando e 
que falam justamente assim e não de outra forma, que precisamente 
esse sentido entrou no horizonte concreto dos que falam, tudo isso é 

inteiramente determinado pelo conjunto das condições histórico-sociais 
e pela situação concreta desse ato individual.”

 (Pável Medviédev, 2016)

 Os pensadores Bakhtin, Medviédev e Volóchinov do Círculo russo criaram 

uma obra que, ao estar situada no contexto dos estudos da linguagem, permi-

te uma visão enunciativa da linguagem. A esse respeito, Bakhtin (2011, 2016)                

assevera que campos de atividade humana, quais forem, estão atrelados ao uso 
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da linguagem. Nesse sentido, o “[...] emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes 

desse ou daquele campo da atividade humana” e esses enunciados concretos 

“[...] refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo 

não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima 

de tudo, por sua construção composicional” (BAKHTIN, 2016, p. 11-12). Disso, 

anota-se que, então, o enunciado concreto tem componentes que lhe constituem 

(conteúdo temático, estilo, composição estrutural) em seu todo orgânico e que 

esses componentes estão contextualizados conforme as condições do campo de 

atividade humana (BAKHTIN, 2011, 2016). Se cada campo do uso da língua está 

ligado a determinado uso da linguagem, logo existem os seus tipos relativamente 

estáveis, os gêneros do discurso.  

 Sobre isso, Bakhtin (2016, p. 12) ilustra que: “Cabe salientar em especial 

a extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos)”. A isso, 

pode-se mencionar as réplicas de diálogos do cotidiano, o relato do dia a dia, 

a carta, o comando militar, os documentos oficiais e, ainda mais, o romance, o 

artigo científico. A essa altura, impende distinguir entre os gêneros discursivos 

primários e secundários. Por um prisma, aqueles surgem em condições de con-

vívio cultural mais simples com um vínculo com a realidade concreta mais ime-

diato. De outro prisma, estes surgem nas condições de um convívio cultural mais 

complexo e “[...] relativamente muito desenvolvido e organizado (predominante-

mente o escrito) – ficcional, científico, sociopolítico, etc.” (BAKHTIN, 2016, p. 15).                    

Ao albergarem os gêneros simples, os gêneros complexos os reelaboram, de tal 

modo que, aqueles que foram erigidos na comunicação cotidiana, perdem esse 

vínculo direto com a realidade, integrando-a “[...] apenas através do conjunto do 

romance, ou seja, como acontecimento artístico-literário e não da vida cotidiana” 

(BAKHTIN, 2016, p. 15).
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 Com efeito, o que Bakhtin (2011, 2016) faz é um estudo sobre a natureza 

do enunciado e a diversidade de formas de gêneros dos enunciados concretos 

em campos de atividade humana1. Quanto a isso, o filósofo da linguagem retoma 

aqueles componentes que constituem o enunciado em seu todo: o estilo; conte-

údo temático; e composição estrutural. Todo estilo “[...] está indissoluvelmente 

ligado ao enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do 

discurso [...]” (BAKHTIN, 2016, p. 15), mas, a depender do gênero e seu campo 

de atividade humana, pode-se ter maior ou menor expressão da individualidade 

do sujeito falante, instado como locutor.  Mas não para por aí, porque, em relação 

ao conteúdo temático, trata-se daqueles eventos da vida aos quais os gêneros 

se dirigem no campo social (BAKHTIN, 2011). E, no que concerne à composição 

estrutural, diz respeito à organização do gênero discursivo (BAKHTIN, 2018). 

 O enunciado concreto é uma unidade da comunicação discursiva com seus 

tipos relativamente estáveis. Diferentemente da oração, uma unidade da língua 

com sua entonação gramatical que não tem locutor nem interlocutor, o enunciado 

é alçado para o campo discursivo e seu significado linguístico atrela-se ao sen-

tido concreto da situação de interação discursiva. Por ele, perpassam a voz do 

locutor, do interlocutor e dos demais sujeitos falantes que participam dessa situ-

ação de forma implícita ou explícita.  Nesse contexto, o locutor, ao enunciar, ato 

único e singular no evento da vida, aguarda uma compreensão ativo-responsiva 

do interlocutor inserido em um auditório social. 

 Portanto, na conjuntura desta pesquisa dialógica, a propaganda da organi-

zação de repressão racial é um gênero discursivo que está imerso nas condições 

de certo campo de atividade humana, o ciberespaço. Nesse sentido, essa propa-

1  Para ele, “Uma função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e certas condições 
de comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 
determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente está-
veis” (BAKHTIN, 2016, p. 18).
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ganda mobiliza elementos estilísticos, composicionais e temáticos que não só se 

referem à individualidade da própria organização, mas ainda ao que se pode es-

perar como reação de seu auditório social, o qual, no contexto virtual, supera os 

limites fronteiriços dos EUA. Os elementos temáticos fazem menção à realidade 

social que é apreendida e reavaliada conforme os valores ideológicos da organi-

zação.  A seguir, discorre-se sobre a construção de temas que são recorrentes na 

ideologia nazista da propaganda da AN. 

A FORMAÇÃO DA IDEOLOGIA NAZISTA: ENTRE                                                     
DARWINISTAS   SOCIAIS   E   EUGENISTAS   RACIAIS

 O uso do termo “ariano” já circulava pela Europa antes da ascensão do 

nazismo. É que seu emprego era atinente à ancestralidade daquelas pessoas 

que falavam inglês e alemão (EVANS, 2014). Foi a partir de Gobineau que 

esse mesmo signo ideológico enunciado passou a refratar a ideia de puridade e                                                                                                                                    

superioridade de uma “super raça ariana germânica” e a ela todas as demais se-

riam inferiores (EVANS, 2014). Em 1900, foi Chamberlain, com seu livro As fun-

dações do século XIX, em que, em seus contornos históricos, acreditou retratar 

um conflito entre raças germânica e judaica (EVANS, 2014). De acordo com essa 

crença, ao germânico, atribuía-se uma imagem de culto e heroico e, em contraste 

com isso, ao judeu, imputava-se uma imagem de cruel. Com apelo a um discurso 

de (pseudo)cientificidade, Chamberlain uniu antissemitismo, racismo e darwinis-

mo social (EVANS, 2014).

Chamberlain não estava sozinho nessa empreitada, pois, no final do século 

XIX, havia vários discípulos do pensamento darwinista com suas interpretações 

sobre a “lei de seleção natural e a luta pela sobrevivência”. Houve o antropólogo 

Ludwig Woltmann que, em 1900, asseverou que a raça germânica seria o cume 
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da evolução humana e que existiria para dominar o mundo. Segundo esse antro-

pólogo, outras raças impediriam esse acontecimento (EVANS, 2014). Não muito 

distante disso, estavam as obras de Ploetz que assumiram a linha de raciocínio 

de que uma junta médica deveria inspecionar se os recém-nascidos estariam 

aptos a (sobre)viver ou deveriam morrer por serem fracos, quer dizer, a possibi-

lidade de infanticídio caso os bebês não obedecessem inatamente a certos pa-

ramentos (EVANS, 2014). Tal como demonstra Evans (2014), houve também um 

darwinista chamado Alexander Tille que defendeu a morte de pessoas mental ou 

fisicamente com alguma dificuldade – motora, intelectiva etc. Nesse sentido, Plo-

etz e Ernst Rüdin criaram a Sociedade de Higiene Racial de modo a fomentarem 

esses pontos de vista (EVANS, 2014).   

 Foi nessa direção que cientistas, médicos e propagandistas da higiene ra-

cial se reuniram. Tanto é assim que três ideias basilares tomaram terreno confor-

me Evans (2014):

a) A defesa de que a hereditariedade definiria o comportamento humano;

b) O Estado poderia se encarregar de que a população “capaz” procriasse 

mais e a “incapaz” procriasse menos de modo a garantir a eficiência nacional; e, 

por último;

c) A categorização da população entre “valiosas” e “não valiosas” para a 

nação.

Ao assim se posicionarem, os higienistas raciais não só lançaram ideias-

-chave para a ideologia nazista, bem como foi possível observar quando Hitler e 

sua cúpula, no poder estatal, aparelharam setores da Alemanha na direção de 

uma esterilização forçada, o que remete a um processo de genocídio com a exe-

cução daquelas pessoas apercebidas como “sem valor”. 
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Além do antissemitismo e higienismo racial que faziam parte de uma               

secularização de ideias no final do século XIX, há que se destacar os panger-

mânicos . Com o apoio dos nacionalistas, acreditavam na expansão/dominação 

germânica, até porque tinham a crença de que estavam cercados por inimigos.  

Então, após uma articulação política para alçar Hitler ao cargo de Chan-

celer do Reich, e é importante alvitrar que a sociedade alemã não o escolheu 

tampouco decidiu que a democracia de Weimar acabaria ali mesmo, viu-se a “es-

tatização” do antissemitismo, higienismo racial, pangermanismo, dentre outros 

aspectos que poderiam ainda ser destacados.  Tal como vai se discutir a seguir, 

embora os nazistas estejam mortos, essa ideologia reverbera valores em enun-

ciados concretos de apologistas do arianismo estadunidense. 

O PROJETO DE PODER DA BRANQUITUDE: A IDEALIDADE                   
SOCIAL/BIOLÓGICA/CULTURAL  DA  NAÇÃO  ARIANA

Trata-se de uma organização de extrema-direita (neo)nazista e fundamen-

talista cristã fundada nos EUA em 1977. O símbolo da AN é o Wolfsangel, um 

signo ideológico-visual rúnico que foi, inclusive, mobilizado durante a Alemanha 

nazista, fincando-se em uniformes de unidades da Waffen-SS. O momento de 

apogeu desta organização é entre 1980 e 1990, desmoronando em 2000 após 

uma ação civil impetrada pela organização de direitos humanos Southern Pover-

ty Law Center (SPLC). Em suas manifestações, esteve ao lado de homens da 

Klan, (neo)nazistas, skinheads racistas e demais nacionalistas brancos. Veja-se, 

assim, o enunciado concreto 1:
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Alguns signos ideológico-verbais foram destacados de maneira a enfatizar 

alguns valores ideológicos da propaganda ariana apesar de a própria organiza-

ção usar letras em caixa alta como forma de acentuar valores em seu discurso 

racista de protesto. Ao olhar para o futuro, em 2042, a organização adverte que a 

“raça branca será uma minoria”.  Nessa perspectiva, a palavra “raça” torna-se um 

centro axiológico de valores em sentido biológico e cultural. Vê-se, nessa mesma 

propaganda, uma relação racista e pangermânica de inferioridade/superiorida-

de instaurada entre a “população pura” a conquistar e “população impura” a ser 

conquistada. O status valorativo de “minoria” implicaria em perda da supremacia 

branca e, por isso mesmo, esse fenômeno é apercebido de forma degradante. 

Ainda no futuro, a organização tem que: “não haverá mulheres brancas em idade 

fértil para sustentar uma população viável”, quer dizer, o papel da mulher seria o 

de garantir a brancura da população em sentido biológico. Não se trata de qual-

quer mulher, pois é preciso que seja branca e esteja em idade fértil, o que cria 

um efeito de descarte tanto para mulheres brancas idosas quanto para mulheres 

negras em geral.  
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 Ao se posicionar em seu tempo presente, a organização enuncia que a 

população branca seria “um único dígito da população do mundo”. Isso está em 

diálogo com a posição discursiva de que existiria um genocídio da população 

branca em curso, que estaria sendo contaminada cultural e geneticamente. No 

movimento supremacista, alega-se que a população branca representaria 3% no 

mundo. Nesse sentido, a organização convoca o seu público interlocutor ideal 

a ser recrutado para agir de modo a “manter a existência do nosso povo e para 

um futuro para as crianças brancas”, o que evoca as 14 palavras de David Lane, 

denotando uma posição de supremacismo branco que se liga a uma concepção 

eugenista. Tão logo, a organização tenta, além de chamar para o conflito racial, 

agremiar novas vozes sociolinguísticas ao enunciar “Junte-se a nação ariana 

hoje”, suscitando uma forma de engajamento e de adquirir poder para seu projeto 

de idealidade. Sobre os EUA, vislumbre-se o enunciado concreto 2:

 

Parece haver aqui tenções entre espaços de subalternidade (resistência / 

oprimido) e centralidade (hegemonia / opressão). É que, ao se direcionar a esse 

enunciado, a organização cita minorias sociais (judias, estrangeiras) que não es-

tão na posição hegemônica do homem branco masculino estadunidense. Esses 

grupos étnicos racializados são tidos como uma ameaça para a existência da 
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branquitude de supremacia masculina, visto que a organização incita seu público 

interlocutor a pegar “o que é seu! Seus direitos e dignidade!”. 

 Quando enuncia que a população precisa se rebelar como se estivesse 

submissa a algum problema, entende-se o que se compreende por “América 

Branca”, uma vez que estaria sendo invadida. Isto é, existe um espaço de cen-

tralidade e hegemonia para a branquitude e um outro de subalternidade para a 

“não branquitude cristã”. Para os apologistas do supremacismo branco, os judeus 

estariam controlando o espaço de hegemonia, o que remete a uma concepção           

antissemita. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, fez-se uso dos valores da Declaração de Durban (2001) 

que coíbem manifestações de racismo, o que demonstra uma posição interna-

cional no sentido combater essa ideologia. Para tanto, a AN reivindica, em seu 

horizonte ideológico, valores atinentes ao supremacismo e ao eugenismo. A                       

organização seleciona signos ideológico-verbais como “América Branca”, “crian-

ças brancas”, “raça branca”, “povo”, “direitos” e “dignidade” de modo a criar uma 

rede de sentidos que denotam um projeto de idealidade social para os EUA.

Para se chegar a essa interpretação, teve-se como objetivo o estudo da 

propaganda da organização como gênero discursivo e ela perscrutar a tensão 

de vozes sociolinguísticas. Nessa empreitada, foram fulcrais as obras do Círculo 

de B-M-V com sua concepção enunciativa da linguagem. Mais do que isso, as 

ponderações, embora breves, de Evans (2014) foram importantes para a com-

preensão da formação da ideologia nazista, que, como se examinou, reverbera 

valores em enunciados concretos desses apologistas do arianismo.

 Por fim, impende refletir que, por meio das mídias digitais, essa organi-

zação tem seu discurso virtualizado no sentido de poder recrutar pessoas em 
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outros países. O que coloca a questão de que se está perante a um problema 

em nível internacional e não meramente estadunidense. Por isso, é fundamental 

pesquisas que tratem do discurso dessas organizações de repressão racial.
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INTRODUÇÃO

Nessa pesquisa, buscamos demonstrar aos professores da Educação In-

fantil que, mesmo com material já bem conhecido e de uso trivial como o papel, 

é possível extrair das crianças todo seu potencial artístico, trabalhar diversas ha-

bilidades e ainda desenvolver competências socioemocionais necessárias para 

o convívio em grupo. Nesse sentido, a proposta aqui evidenciada procura afastar 

o pensamento de que o comum seja supérfluo, e muitas vezes sem utilidade pe-

dagógica, trazendo à tona toda a potencialidade do uso da técnica do empapela-

mento como metodologia de ensino.

Com uma abordagem qualitativa, trata-se de uma pesquisa de cunho biblio-

gráfico que tem por objetivo apresentar aos professores da Educação Infantil de 

que forma o empapelamento pode ser desenvolvido em situações pedagógicas 

direcionadas de forma a estimular a criatividade infantil. 

O artigo encontra-se dividido em introdução, desenvolvimento e conside-

rações finais. Os quatro tópicos do desenvolvimento dialogaram diretamente so-

bre o tema do estudo em diferentes aspectos: no primeiro explicitamos em uma 

discussão teórica sobre a criatividade numa perspectiva subjetiva; no segundo 

discorremos a respeito da influência exercida pela arte no universo infantil; a 

seguir, no terceiro tópico mostramos como é concebível o papel romper com as 

fronteiras do lugar comum, tendo no empapelamento a possibilidade de explorar 

a criatividade e as diversas habilidades infantis. No último tópico, traçamos uma 

reflexão de maneira apreciativa sobre a possibilidade de uma qualidade no en-

sino a partir de ações que envolvam o empapelamento como técnica auxiliadora 

no processo de ensino-aprendizagem.

Para o desenvolvimento do trabalho contamos com a contribuição de vários 

autores que embasaram e fundamentaram o estudo, tais como: Oliveira (2012), 

Freitas (2016), Teles (1997), Barbieri (2012) e outros.
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Por fim, nas considerações finais do artigo apresentamos uma súmula do 

estudo, evidenciando as contribuições e a relevância do uso do empapelamento 

nas produções artísticas infantis, revelando abertura à possíveis reflexões sobre 

o tema e de como incentivo à criatividade infantil pode acontecer a partir do uso 

de materiais de usos convencionais e de comum acessibilidade.

A CRIATIVIDADE INFANTIL NUMA PERSPECTIVA SUBJETIVA

A manifestação da criatividade está associada a uma complexa dualida-

de identificada pelas características circunstanciais e os recursos disponíveis ao 

sujeito; desse modo, tão significativa quanto a adequação às características do 

contexto e o desenvolvimento de recursos, é o estímulo à expressão criativa 

infantil. Barbieri (2012, p. 25), afirma que “As crianças são sinestésicas. Ou seja, 

todos os seus sentidos estão despertos a cada momento. Elas são chamadas por 

aquilo que lhes interessa, por uma curiosidade que as põe em movimento.”  

 De acordo com a autora, até mesmo os mínimos detalhes chamam a aten-

ção de uma criança. A criatividade infantil é transformadora e, aproveitar esses 

momentos espontâneos com finalidades pedagógicas podem ser de grande va-

lia, ao passo que permitem que a criança ultrapasse sua zona de desenvolvimen-

to real ampliando seus interesses e oportunizando seu progresso (OLIVEIRA et 

al., 2012).

 Cabe destacar, que a forma como a criança é estimulada a desenvolver ou 

não, suas aspirações criativas, é capaz de ter influências que podem vir a se ma-

nifestar apenas na idade adulta. A autora Freitas (2016, p.16), colabora ao pontu-

ar que, “Devemos admitir, psicologicamente, que as experiências de infância são 

marcantes e até traumatizantes. Delas dependem muito o viés da personalidade 

adulta. Isto é um fato, e os psiquiatras e psicólogos concordam, e leigos podem 

constatar”. Ademais, conforme Teles (1997, p.20) “O indivíduo criativo é impor-
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tantíssimo para o funcionamento efetivo da sociedade, pois é ele quem pesquisa, 

faz descobertas, inventa e promove mudanças.” 

 Nesse entendimento, o incentivo à expressividade concreta da imaginação 

infantil na primeira infância se reveste em um rico repertório de informações que 

ajudar a desvelar o universo dos pequenos, já que “As crianças trazem questões 

de sua vida em seus trabalhos de arte. Muitas vezes, desenham e pintam con-

tando histórias, misturando super-herói com pai, com vizinho” (BARBIERI,2012, 

p.27).

 Apesar de toda a naturalidade peculiar da criança pequena, em materializar 

seus intentos criativos, muitas vezes ela é tolhida pelo adulto que não entende, 

não tem paciência ou tempo para perceber a maneira como a criança deseja se 

expressar.

Não obstante, Teles (1997, p.20) afirma que, “O reconhecimento, o apoio e 

o incentivo, por parte de pais e professores, é condição essencial para o bom de-

senvolvimento da criança criativa, de autoestima positiva, segura e equilibrada”.
 

A INFLUÊNCIA DA ARTE NO UNIVERSO INFANTIL

 As manifestações artísticas, mesmo que expressas de maneira mais ele-

mentar, remontam aos tempos mais longínquos. Segundo Iavelberg (2003, p. 

09), “A arte constitui uma forma ancestral de manifestação, e sua apreciação 

pode ser cultivada por intermédio de oportunidades educativas”. No mundo infan-

til, as crianças pequenas têm a necessidade de se conectar com os outros, mos-

trar seus interesses, sentimentos e desenvolver suas capacidades e habilidades 

motoras; tendo assim, na arte uma das suas principais formas de expressão. 

Rosely Sarmento (2012), contribui de forma significativa a respeito da arte 

na infância:
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As crianças são como Arte: pura expressão. Acho que é por isso que os 
adultos as chamam de arteiras. Há afinidade entre a criança e a arte – 
espontaneidade, capacidade de comunicar, de dialogar com o mundo, 
com a vida. Então podemos dizer que ambas se alimentam da mesma 
fonte (apud BARBIERI, 2012, p.26).

De acordo com a autora, a arte é uma forma de linguagem e expressão 

muito utilizada pelas crianças. Mesmo pequenas, elas trazem consigo vivências 

prévias as quais elas têm o desejo de compartilhar. Barbieri observa que, “As 

crianças pequenas precisam de espaço para se colocar e ser o que são” (2012, 

p. 27) e, é na arte que elas encontram a possibilidades de aperfeiçoar sua ha-

bilidades perceptivas; por meio do fazer artístico elas são capazes de observar, 

selecionar, interagir e sentir tudo que está à sua volta.

É importante observar que, quando se trata de manifestações artísticas 

desenvolvidas com crianças de Educação Infantil, as atividades devem ser dire-

cionadas, de acordo com os objetivos que pretende alcançar. Sabino (2020, p. 

04) reitera que: “Durante muito tempo a arte na Educação Infantil foi vista como 

momento de distração, livre expressão, de colorir desenhos já prontos, usar cola 

colorida sobre sucata, trabalhar com desenhos estilizados nas datas comemora-

tivas, etc.”; a adoção de tais práticas sem finalidades pedagógicas, acabam por 

desprezar a diferença que o uso das atividades artísticas podem fazer na vida 

escolar de uma criança. 

Veras e Rêgo (2022, p.662) esclarecem que “As crianças compartilham 

vivências que envolvem ações voltadas para o seu bem-estar e para a contínua 

construção de valores primordiais na interação social, como a autonomia e a co-

operação”; assim é necessário entender que, a arte infantil mesmo expressa em 

atividades simples, pode transmitir valiosas informações sobre as intenções dos 

pequenos, já que por natureza o fazer artístico se encontra inerente à eles.
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DO PAPEL À ARTE: O EMPAPELAMENTO COMO MUDANÇA 
CONCEITUAL

O empapelamento surgiu por volta do século XVII por intermédio de arte-

sãos europeus. As clássicas máscaras do carnaval de Veneza eram produzidas 

com essa técnica. Já nessa época, ela dividia espaço com o papel machê (massa 

de papel triturado e embebido em água) na produção dos adereços (IMBROISI 

e MARTINS, 2022, n.p.). 

Define-se empapelamento como “ato ou operação de empapelar” (EMPA-

PELAMENTO, 2020), assim a técnica de empapelamento, do empapelar, quer 

dizer revestir em papel. Em artes, esse é um procedimento de trabalho muito utili-

zado e consiste em transformar objetos em esculturas, instalações ou até mesmo 

em brinquedos utilizando papel embebido em cola; desse modo, de acordo com 

Silva (2013, p.25), tem-se o uso do“ papel não apenas como suporte, mas incor-

porado de diferentes modos aos objetos”.

O uso do papel como recurso pedagógico costuma ser bastante utilizado 

em sala de aula, entretanto, muitos professores utilizam esse instrumento ape-

nas como um instrumento para as crianças desenharem e pintarem, ou colando 

“bolinhas de papel” amassado para formar figuras, tudo isso sem sondar, nortear 

e até mesmo sem entender o benefício cognitivo que a utilização do papel pode 

promover. Para Medeiros e Kobayashi (2015, p. 04):

O papel, como material, é algo acessível a qualquer escola. No entanto, 
dentro dos conteúdos de Artes Visuais que são transmitidos, o papel aca-
ba por ser um material pouco explorado em sua potencialidade: seu uso 
mais comum é apenas como suporte para os desenhos a lápis. Apesar 
disso, salientamos que o uso do papel pode ser potencializado, uma vez 
que há diversas técnicas que podem ser desenvolvidas com ele, dentro 
das Artes Visuais.
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Dentre essas várias técnicas, o uso do empapelamento permite “inaugurar” 

novas formas de experimentar materiais já bem conhecidos, transformando a 

sala de aula em oficina de artes. Imbroisi e Martins (2022, n.p.), sugerem uma 

forma de se utilizar o empapelamento em sala de aula:

Processo do desenvolvimento: Empapelamento
• Planeje a peça;
• Use uma base de garrafa PET ou caixinhas de papelão de tamanhos 
variados;
• Jornal cortado em tiras adequadas ao tamanho do molde;
• Em camadas intercaladas de papel e cola branca vai se dando o                      
formato da peça;
• Após esse processo concluído, passar uma demão de cola e deixar 
secar em local sem sol.
• Para a pintura: pinte com tinta branca a base da pintura e depois colorir 
de acordo com a peça. A tinta pode ser guache, de parede, ou qualquer 
outra que seja dissolvida em água.

Outrossim, apesar de ser um material já bem conhecido, o papel ao ser 

utilizado como recurso didático na Educação Infantil permite oferecer às crianças 

o sentido de valorar as coisas simples, sem, contudo, deixar de desafiá-las. Sem 

contar na praticidade e facilidade de movimentar e manusear este instrumento, 

principalmente quando utilizados com crianças em idade de creches e pré-esco-

las.

O papel não oferecerá riscos para a criança, e também é uma boa solu-
ção quando pensamos que as escolas não permitem, na maioria de seus 
dias, que as crianças levem objetos ou brinquedos para suas dependên-
cias, por questões diversas e irrelevantes. O papel, então, é o material 
imediato para que se façam as atividades, pois não é necessário que ele 
seja de um tipo especifico (MEDEIROS e KOBAYASHI, 2015, p. 05).

O fundamental no trabalho em arte escolar com crianças pequenas é propi-

ciar a estas a possibilidade de vivenciar diferentes atividades direcionadas e, que 

por serem de natureza lúdica, “proporcionam às crianças novas aprendizagens, 

interações,  criam situações  de  coletividade,  trabalho  em  grupo,  elevam o 
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estado  de  descontração,  até  mesmo  de  autonomia  e  confiança  em  si  mes-

mo”(VERAS e RÊGO, 2022, p.665). 

Assim, é correto afirmar que as crianças em idade de creche e pré-escola, 

ao experienciarem as etapas que envolvem o manuseio das técnicas de empa-

pelamento desenvolvem diversas habilidades que permitem aperfeiçoar a coor-

denação motora fina, as capacidades de escolhas pessoais e o senso analítico, 

uma vez que durante essas atividades, os pequenos precisam em determinados 

momentos fazerem escolhas referentes à quais objetos irão empapelar, quais 

formas irão criar, quais cores irão utilizar, tudo isso em regime de colaboração 

com o restante do grupo.

REFLETINDO SOB A AÇÃO

 As crianças que estão em idade de primeira infância ainda não possuem a 

capacidade de interpretar o seu fazer artístico, “assim como os artistas contem-

porâneos, falam ‘eu preciso de vermelho’. Elas sabem o que querem, têm neces-

sidades poéticas, premências e urgências” (BARBIERI,2012).

 Suas produções são imperfeitas aos olhos adultos, de tamanhos despro-

porcionais, de cores confusas, mas, ainda assim são uma forma de arte. O uso 

do empapelamento como prática pedagógica permite ao público infantil o desper-

tar de determinadas habilidades, muitas vezes latentes; essas habilidades, com 

o correto direcionamento, podem desenvolver competências que vislumbrem um 

futuro e que muitas vezes fascinam os adultos. 

Importa salientar que, em tempos tão tecnológicos, onde as crianças já não 

conseguem mais brincar como antigamente, um presente marcado pelo distan-

ciamento social causado entre outros fatores, pela facilidade de acesso às mídias 

digitais, atividades lúdicas utilizando um recurso tão comum como o papel signi-

fica promover o senso de coletividade, o convívio, o contato entre os pequenos. 
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Podemos descobrir de forma bem trivial que o empapelamento já fora muito 

utilizado em décadas passadas de nosso século, sem nenhuma pretensão artís-

tica, mas somente para cobrir objetos e transformá-los em criativos brinquedos. 

Sommerhalder e Alves (2011, p.12), refletem a esse respeito:

Uma conversa despretensiosa com nossos pais ou avós (ou com pes-
soas de mais idade) sobre suas infâncias pode mostrar-se muito rica e 
tornar-se bastante interessante. Podemos nos deparar com jogos e brin-
cadeiras desconhecidos de nosso acervo ou, por outro lado, podemos 
reconhecer vários jogos e brincadeiras que vivenciamos hoje, mas numa 
outra roupagem. Dessa conversa podem até surgir novas ideias, novos 
jogos, novas brincadeiras. 

Existem crianças imensamente criativas, com capacidade de se comunicar 

e de se envolver com os outros, contudo, existem também as crianças mais aca-

nhadas que, por muitas vezes possuem senso de criatividade, porém não detém 

a mesma facilidade em demonstrar. Daí a importância do olhar:

É importante propiciar experiências significativas, olhar para a criança 
que está na nossa frente. Perceber as experiências significativas que as 
crianças trazem de suas casas, de seus finais de semana, de suas vidas, 
perceber aquilo que está falando com a criança pode enriquecer o traba-
lho do professor com seus estudantes (BARBIERI,2012, p.32).

Assim, o uso do empapelamento no ambiente escolar em atividades peda-

gógicas, tem sua relevância por promover o incentivo à utilização de uma mate-

rial reciclável, acessível, de simples manuseio, e por ser uma prática que envolve 

a cooperação de várias crianças em grupo, ao passo que elas precisam entrar 

em consenso em vários pontos durante a realização da atividade, facilitando as-

sim o desenvolvimento das competências socioemocionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois dos temas que nortearam as nossas reflexões sobre o assunto em 

causa, isto é, o empapelamento, percebe-se, porém, que tanto os professores, 

pedagogos e outros atores sociais que interferem nas questões educacionais 
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devem estar atentos aos contextos em que ocorrem as inovações metodológicas 

e tecnológicas. É preciso olhar na forma de trabalhar no empapelamento como 

uma arte, entendendo esta, ‘’como um produto das relações do homem com o 

meio em que vive’’ ( Anjos, 2012, p. 32).

Para uma utilização adequada por parte dos alunos, o professor deve fazer 

um bom uso do empapelamento, variando os objetos que serão utilizados para 

que suas atividades não se tornem cansativas, tanto para si próprio, quanto para 

os alunos. Deve começar a explorar variações de todos os tipos, não apenas em 

relação ao material, mas também ao espaço.

É importante fazer menção que a criança não aprende somente por meio 

da repetição, ou da leitura e escrita, mas pelas múltiplas linguagens inerentes 

no processo de apropriação do conhecimento. Entende-se que a infância é uma 

fase onde ocorre o desenvolvimento intelectual, emocional, motor e social do 

ser humano. A criança vive a infância como um momento próprio dela, tendo um 

tempo que possibilite diversas linguagens, na qual destacamos o gesto e o ato 

de brincar. Ao brincar, a criança utiliza um objeto e o transforma em outro obje-

to, o que acaba sendo uma brincadeira simbólica cheia de significados, onde a 

criança usa os gestos, movimentos e objetos. É absolutamente inegável, porém, 

que em geral não se reconheça a arte como componente curricular nas escolas, 

como linguagem universal, como fomentadora de relações sócio-afetivas, portan-

to vinculares, como meio de expressão e comunicação, enfim, como promotora 

de processos de aprendizagem para a leitura de mundo.

Outrossim, esta reflexão consubstancia-se num olhar atento a infância con-

siderada a idade propícia para indo cravando com menos esforços as experiên-

cias do quotidiano, assim como servirá de base para as próximas reflexões na 

senda da arte principalmente e ajudará a poupar recursos por parte de quem 

tem a responsabilidade de colocar a disposição dos professores e das crianças 

todos os meios para facilitar a aprendizagem, para as criançass permitirá que 
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estas, poupem também esforços na transportação de alguns materiais, muitos 

dos quais não autorizados a serem transportados para a escola de forma cons-

tante. Incentivá-las a conservar e reaproveitar os objetos à sua disposição pelo 

empapelamento. 

Portanto, ensinar por meio da arte, principalmente pelo empapelamento, 

constituiria também o cumprimento de um dos pilares da UNESCO, o ‘’ o saber 

fazer’’, porquanto o ensinar e aprender pelo empapelamento ajuda de certa forma 

a desenvolver diversas habilidades cognitivas e motoras e não só, devido a ma-

nipulação de diversos meios em variadíssimas formas que o objeto pode tomar. 

REFERÊNCIAS

ANJOS, Cleriston Izidro Dos. ESTÁGIO NA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: 
ARTE NA EDUCAÇÃO INTANTIL. São Paulo: Vozes, 2012. 

BARBIERI, Stela. INTERAÇÕES: ONDE ESTÁ A ARTE NA INFÂNCIA? São 
Paulo: Coleção Interações, 2012. 162 p.

BRASIL, Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil: conheci-
mento de mundo. Brasília: MEC/SEF, 1998. 243p. (Referencial Curricular Nacio-
nal para Educação Infantil).

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2ed. São Paulo: Cortez. Bra-
sília, DF: MEC/UNESCO, 2003.

EMPAPELAMENTO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 
2020. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/risco/>. Acesso em: 11 jun. 2022.

FREITAS. Maria do Carmo. Desenvolvimento infantil e criatividade: paradig-
ma de educação popular.1ed. Porto Alegre, RS: AGE,2014.

IMBROISI, Margaret; MARTINS, Simone. Empapelamento ou Papel Machê. 
História das Artes, 2022. Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-
-dos-professores/empapelamento-ou-papel-mache. Acesso em 10 jun. 2022.

IAVELBERG, Rosa. Para Gostar de Aprender Arte: sala de aula e formação de 
professores. Porto Alegre: Artmed, 2003.

https://www.dicio.com.br/risco/
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/empapelamento-ou-papel-mache
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/empapelamento-ou-papel-mache


321

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

MEDEIROS, Mariane Cristina Machado. KOBAYASHI, Maria do Carmo Monteiro. 
O USO DO PAPEL COMO MATERIAL LÚDICO PARA CRIANÇAS DE PRIMEI-
RO A QUINTO ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO. Jornal do Nú-
cleo. UNESP/BAURU, PIBID- CAPES.2015. Disponível em: https://www.marilia.
unesp.br/Home/Eventos/2015/jornadadonucleo/o-uso-do-papel-como-material-
-ludico.pdf. Acesso: 11 jun. 2022.

OLIVEIRA, Zilma Ramos de (org). O TRABALHO DO PROFESSOR NA EDU-
CAÇÃO INFANTIL. São Paulo: Biruta, 2012.

SABINO, Kelly. Expressão e arte na infância. São Paulo: Senac São Paulo, 
2020.

SILVA, Antônio Balbino. O USO DO PAPEL COMO RECURSO NA PRODUÇÃO 
ESCULTÓRICA EM SALA DE AULA. Monografia (Licenciatura em Artes Visuais). 
Instituto de Artes, Universidade de Brasília. Brasília, 2013, 46p. Disponível em: 
https://bdm.unb.br/handle/10483/6997. Acesso: 11 jun. 2022. 

TELES, Maria Luiza Silveira. Socorro! É proibido brincar! Petrópolis, RJ: Vo-
zes,1997.

VERAS, Simone Oliveira; RÊGO, Liliana Correia. AS AÇÕES DO GESTOR E 
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS LÚDICOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências 
e Educação, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 662–678, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i1.3849. 
Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3849. Acesso em: 
11 jun. 2022.

https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/jornadadonucleo/o-uso-do-papel-como-material-ludico.pdf
https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/jornadadonucleo/o-uso-do-papel-como-material-ludico.pdf
https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/jornadadonucleo/o-uso-do-papel-como-material-ludico.pdf
https://bdm.unb.br/handle/10483/6997
https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3849


322

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

CAPÍTULO 20

OS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E 

SOCIOECONÔMICOS 
DA POPULAÇÃO 

AMAZONENSE COM AS 
SUBIDAS DAS ÁGUAS

Rosimery Mendes Rodrigues
Simone Helen Drumond Ischkanian

Adriana Alves de Lima
Ana Patrícia Vasconcelos Bezerra Almeida

Dennis do Carmo Migueis
Diogo Rafael da Silva

Jean Carlos Triches

10.48209/978-65-5417-DEB-K



323

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

INTRODUÇÂO

A natureza é um fator exuberante no Amazonas que possibilita uma                      

imagem fabulosa da natureza, seja pela imensidão da floresta, pela diversidade 

da vida animal ou pela imensidão dos rios. Dessa forma, a população ao longo 

dos anos foi se estabelecendo as margens dos rios. Para Trindade e Tavares 

(2008, p. 9) o surgimento dos primeiros núcleos urbanos na Amazônia se deu 

ao longo dos rios, uma vez que essa localização dava um papel estratégico a 

essas cidades, devido à circulação de mercadorias e de pessoas. Sendo assim,                       

as pessoas, as águas (destaque aos rios ...) e terras na Amazônia, apresentam 

uma potência própria, recriando as diversas paisagens a cada movimento dos 

rios em todo o trajeto da região.  

A abordagem desse estudo encontra-se no em torno das variações climá-

ticas, sob os efeitos dos fenômenos El Niño/La Niña, no contexto de eventos hi-

drológicos extremos de cheias e seus impactos na vida dos ribeirinhos, na Ama-

zônia. A proposta deste trabalho está centrada em demonstrar os impactos das 

enchentes e os modelos de casas que poderiam ser utilizadas nas comunidades 

situadas nas margens dos rios, lagos e igarapés da região amazonense para 

evitar os prejuízos constantes.

O estudo tem o objetivo de relatar os impactos das enchentes dos rios na 

vida da população amazonense. Seja pelas as atuais variações climáticas, sob 

os efeitos dos fenômenos El Niño/La Niña, que têm intensificando as transforma-

ções nas várzeas. Devido à influência dos fenômenos El Niño/La Niña no nível 

de águas dos rios da bacia amazônica que propicia o enorme volume de águas, 

nota-se que a bacia hidrográfica integra fenômenos hidrometeorológicos que se 

refletem nas variações de níveis d’água (Fisch et al. 1998). Por certo ser um dos 

fatores, pois temos também o aumento dos eventos climáticos e o aquecimento 

global que ocasionam impactos na vida da população amazonense, não somente 

na área ribeirinha como também na capital Manaus, onde se tem as ruas e as 

casas invadidas pelas águas com a subida do rio, ocasionando prejuízos na vida 

da população. Contudo, nota-se que em tempos preestabelecido pela natureza 
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ocorre uma cheia histórica, onde a água atinge uma altura que vem a impactar 

na vida da população. 

Palavras chave: Enchentes. População. Situação de moradias

O CONTEXTO DA FUNDAMENTAÇÃO

Os fenômenos el niño/la niña 

Os fenômenos El Niño/La Niña demonstrados no esquema explicativo nas 
(Figura 1 e 2) demonstra que esses fenômenos ocasionam grandes mudanças 
nas condições climáticas e nos eventos hidrológicos, podendo ocasionar chuvas 
em algumas regiões ou a diminuição destas no caso da Amazônia.  Conforme 
Pereira et al. (2010), o El Niño representa o aquecimento atípico das águas 
superficiais e subsuperficiais do oceano Pacífico equatorial. Em anos de El 
Niño as características do padrão atmosférico sofrem mudanças consideráveis, 
especificamente, no tocante ao regime pluviométrico em vários locais da Terra, 
como por exemplo, a extensa região Amazônica (PEREIRA et al. 2010). 

Figura 1: Esquema explicativo do funcionamento do El Niño

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/el-nino-la-nina.htm 
Acessado em 01.01.2022
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Enquanto o La Niña possui características diferentes do El Niño, pois 
apresenta um intenso resfriamento nas águas do Pacífico na costa oeste da 
América do Sul ocasionando a intensificação das chuvas na Amazônia.

Figura 2: Esquema explicativo do funcionamento do La Niña

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/el-nino-la-nina.htm. 
Acessado em 01.01.2022

As medições no controle da subida das águas

As medições no controle das subidas das águas na região são com base 

no uso de réguas, sendo assim, observam-se medições da (Fotografia 1) que 

são realizadas pelo controle das subidas das águas realizadas  no Porto de 

Manaus este monitoramento ocorre desde 1902 e demonstra que a metade dos 

recordes ocorreu só na última década (2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 e 

2021). De acordo com Nascimento (2017) durante a última década, observou-se 

que extremos de cheias na Amazônia têm se tornado cada vez mais agressivo, 

afetando os sistemas naturais e humanos. Devemos destacar que o nível do Rio 

Negro em Manaus alcançou um contexto histórico no ano de 2021 registrou a 



326

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

maior cheia de sua história desde o início dos registros, em 1902. Onde as ruas e 

avenidas históricas foram invadidas pelas águas, o Rio Negro alcançou a marca 

de 30,02m, logo ultrapassando a enchente de 2012. 

Fotografia 1: Régua de marcação das águas no Porto de Manaus

Fonte: Rodrigues & Ischkanian, 2021

Impulsionadas pelas transformações climáticas, destacamos as maiores 

enchentes que ocorreram no século XXI com base nas medições ocorridas no 

porto de Manaus (Fotografia 1) podemos elaborar a (Tabela 1).  

Tabela 1: As enchentes do Rio Negro:

Ano Volume de Água

1922 29,35m

1953 29,69 m

1976 29,61m

1989 29,42m

2009 29,77m
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2012 29,97m

2013 29,33m

2014 29,50m

2015 29,66m

2019 29,42m

2021 30,02 m

Fonte: Rodrigues & Ischkanian, 2021

Registros das subidas das águas e seus impactos

Nesse estudo demonstram-se alguns impactos ocasionados pela subida 

das águas. No registro fotográfico da (Fotografia 2), destacamos os impactos das 

subidas das águas na vida cotidiana do povo amazonense, onde se observa o 

prédio da Alfandega sendo tomado por um espelho d’agua.

Fotografia 2: Prédio Alfândega de Manaus

Fonte: Rodrigues & Ischkanian, 2021
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A Alfândega é um patrimônio histórico que na maioria das vezes é invadido 

pelas águas. As maiores enchentes da história afetaram o centro histórico de 

Manaus, a infraestrutura dos prédios (Fotografia 3), a economia, a saúde da 

população e ocasionam prejuízos com perdas de pessoas e materiais, ocorre 

também à interrupção da atividade econômica nas áreas afetadas pela inundação 

de material, contaminação da água e por doenças de veiculação hídrica como 

cólera, leptospirose, entre outros.

Fotografia 3: Área do Centro, Porto e Relógio Municipal de Manaus

Fonte: Rodrigues & Ischkanian , 2021

O registro do impacto no relógio municipal e nas avenidas do centro de 

Manaus. Inaugurado no início do século XX o Relógio Municipal foi instalado no 

centro comercial de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro, em 1927 e destaca 

uma frase em latim, vulnerant omnes, ultma necat que, em tradução livre, diz: 

“todas ferem, a última mata”. Na (Fotografia 3), destacamos que as palavras 
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lembram que um dia todos enfrentarão um momento crucial, para o qual nunca se 

está preparado, porque não há como saber a data exata de tudo. Neste sentido, 

no centro de Manaus (agora apelidado de Veneza dos Trópicos) diversos lojistas, 

camelôs e pedestres pleiteiam os espaços que não foram invadidos pelas águas 

e vem a relatar a opinião de lojistas com a necessidade de uma linha de crédito 

para melhorar as infraestruturas. 

Percebe-se a variabilidade espacial de chuvas na bacia Amazônica os 

rios respondem de maneira peculiar ocasionando a cheia onde apresentam 

cotas máximas, que caracterizaram um evento de impactos nas cidades dos 58 

municípios onde estabeleceram emergência devido à cheia. Para Albuquerque 

(2012), o regime do rio Amazonas é condicionado ao regime pluvial que ocorre 

em toda região amazônica. De acordo com o CPRM (2021) – o Serviço Geológico 

do Brasil, este ano, a inundação está espalhada por todo o Amazonas, com o 

aumento das calhas dos rios Negro e Solimões. Conforme o último relatório da 

defesa civil de Manaus (2021):

Cidades como Careiro da Várzea na (Figura 3), região metropolitana de 
Manaus, as ruas estão tomadas pelas águas do Rio Solimões e Negro. 
Em Parintins na (Figura 4), o rio Amazonas já alcançou o maior nível 
da história. Em Manacapuru na (Fotografia 5), produtores rurais perde-
ram plantações inteiras e o gado também sofre com as cheias.  Dados 
do IDAM (2021) – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 
Sustentável do Estado do Amazonas apontam um prejuízo de R$180 mi-
lhões. Na capital, Manaus, que está em situação de emergência com 15 
bairros atingidos pela cheia. 
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Figura 3: Enchente na cidade de Careiro da Várzea

Fonte: https://pawenews.com/careiro-da-varzea-das-aguas-e-das-dificuldades-da-gigantesca-
enchente-amazonica. Foto Antônio Lima, 2021

As enchentes nos últimos anos têm atingido um elevado índice de volume 

de água o qual leva a ocorrência de impactos socioambientais, apresentando 

diversas situações através da dinâmica das enchentes naturais. Esses impactos 

socioambientais urbanos ocasionam problemas frequentes no Brasil, envolvendo 

danos à sociedade, bem como perda de materiais, doenças, saneamento e em 

alguns casos leva a perda de vidas humanas. Desse modo, são estas as situa-

ções nas quais a população ribeirinha (Figura 3) e urbana convive há alguns anos 

com a subida natural do rio Amazonas e Negro tornando-se de fato um desafio. 

A cidade do Cacau Pirêra (Fotografia 4) é uma das cidades mais afetadas 

com as subidas das águas, pois toda a cidade é invadida. Os riscos ambientais 

decorrente das enchentes anualmente podem provocar profundas alterações ao 

meio e nas cidades e ameaçam a vida humana (Figura 3 e Fotografia 4).
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Fotografia 4: Enchente na cidade do Cacau Pirêra no município de Iranduba

Fonte: Adriana de Lima, 2021

Figura 4: Enchente na cidade de Parintins

Fonte: Cheia recorde do Rio Amazonas - Foto: Jean Beltrão/Rede Amazônica, 2021
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Fotografia 5: Enchente na cidade de Manacapuru

Fonte: Adriana de Lima, 2021

As imagens demonstram as dificuldades enfrentadas pela população des-

tas cidades e os problemas ambientais e sócio-econômicos refletem diretamen-

te na vida dos ribeirinhos que costumam habitar nas margens dos rios, devido 

às questões relacionada ao alimento e produção agrícola de ciclo rápido, como 

também a criação de animais na (Fotografia 6). Segundo Alencar (2005), as pes-

soas costumam habitar mais nas margens dos rios de água branca, ou seja, nas 

várzeas por oferecerem mais alimento, como o peixe e facilitarem a produção 

agrícola de ciclo rápido como também a criação de animais.
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Fotografia 6: Galinheiro e horta familiar

Fonte: Adriana de Lima, 2021

Anualmente os habitantes da várzea, por conta das enchentes, vivem um 

eterno recomeço socioeconômico, para quem está com a casa atingida pelas 

águas, o fenômeno das cheias no Amazonas se repete como uma espécie de 

tragédia anunciada. No (Quadro 1), destacamos as cidades que foram atingidas 

pela enchente de 2021:

Quadro 1: Cidades afetadas pela cheia

Rio Negro – Barcelos, Manaus e Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel 
do Rio Negro; 

Calha do Madeira – Borba, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã; 

Calha do Baixo Solimões – Careiro Castanho; Codajás; 

Calha do Médio Solimões – Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães, Tefé 
e Coari;  



334

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

Calha do Baixo Solimões – Anamã, Anori, Caapiranga, Manacapuru, Careiro da 
Várzea, Iranduba e Manaquiri; 

Calha do Médio Amazonas – Itacoatiara, Silves, Autazes, Urucurituba e Itapiranga; 

Calha do Baixo Amazonas – Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, 
São Sebastião do Uatumã, Parintins e Maués;

Calha do Alto Solimões – Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, 
Santo Antônio do Iça, Atalaia do Norte, Tonantins e Tabatinga; 

Calha do Juruá – Guajará, Envira, Eirunepé, Itamarati, Ipixuna, Carauari, Juruá;  

Calha do Purus – Beruri, Pauini, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Tapauá. 

Fonte: Governo do Estado do Amazonas, 2021

As construções nos limites fluviais e os impactos das águas

Ao longo do tempo as civilizações procuram construir suas casas próximas 

aos rios seja pela facilidade de locomoção, pela retirada ou a produção de 

alimentos. As cidades cresceram e a falta de estrutura adequada nas margens 

do rio ocasionam transtornos, pois ele vem sendo ocupado de forma inadequada, 

muitas das vezes o caminho das águas é alterado proporcionando uma elevação 

das águas e consequentemente impactos socioambientais. Mendonça (2004) 

enfatiza que a problemática dos impactos socioambientais está estritamente ligada 

à questão da infraestrutura da cidade. De certo um dos fatores que proporcionam 

estes impactos preocupantes é a ausência da regularização do uso do espaço 

rural, urbano, ou seja, uma regulamentação territorial eficaz por parte do governo, 

aonde venha respeitar os limites das áreas das bacias hidrográficas. 
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Observamos construções que bloqueiam ou limitam a passagem das 

águas e quando essas vêm em grande volume ocasionam grandes destruições, 

o percurso das águas do rio já era aquele, porém o individuo quando realizou 

a sua construção, seja por não ter o conhecimento da vasão da água do rio 

naquele local ou simplesmente por não haver outra situação de moradia, teve 

que simplesmente construir de qualquer maneira para habitar e neste momento 

ocasionou um impacto no leito do rio que enche e ocasiona impactos ambientais. 

Segundo Silva (2018, p.170) as cheias são consideradas atualmente um dos 

problemas de ordem socioambiental para os habitantes das margens dos rios 

amazônicos. Certamente por enfrentar as inundações que têm cada vez mais 

chamado a atenção da sociedade, por ocasionar os impactos socioeconômicos.

A ação do poder governamental

A questão das cheias no Amazonas tem ocasionado discussões públicas 

nas ações a serem planejadas a cada momento que as águas dos rios alcançam 

uma cota estipulada de alerta, começa a corrida por ações de infraestrutura e 

sociais para atender os moradores nestas áreas denominadas áreas de risco de 

alagações. Desta forma, começa a corrida da população contra o tempo, pois 

as águas sobem rapidamente e invadem as casas, plantações, ou seja, tem que 

providenciar pontes (Figura 4), marombas (Fotografia 7), barreiras, bombeamento 

da água para a retirada da água de dentro do estabelecimento comercial em 

Manaus, a busca do aluguel social, entre outros que venham amenizar essa 

situação até as águas baixarem. Conforme Nascimento (2017) em se tratando de 

cheias extremas, ele reitera que elas “ocasionam desconforto para as pessoas 

que vivenciam essa realidade”. 
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Fotografia 7: Marombas em residências

Fonte: Adriana de Lima, 2021

Esse registro da fotógrafa Adriana de Lima demonstra uma das estratégias 

adotadas pelos amazonenses que são as marombas, que na prática é o 

levantamento do assoalho da casa, estas são construídas com madeiras pelos 

próprios moradores para amenizar os impactos dentro da moradia, a moradora 

desta residência informou que o ideal seria a providência do poder público em 

realizar projetos de habitação que possa atender essa população. Contudo, 

nota-se que as estratégias de marombas, pontes, bombeamento da água para 

a retirada desta de dentro dos ambientes são vitais para esses moradores, pois 

não é sempre que o poder público consegue ajudar toda a população prejudicada 

pelas enchentes. Para Pessoa (2004), a formação da cidade iniciou-se com a 

construção de casas acompanhando às margens do Igarapé [...], sendo este um 

hábito cultural do caboclo amazonense em sempre fazer sua casa acompanhando 

o rio, lago e igarapés.
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A necessidade de implantação de projetos para que venha 
amenizar esses impactos

A força de um poder público atuante seria uma das soluções que poderiam 

amenizar esses impactos ocasionados pelas cheias na região do Amazonas, 

porém pela ausência de um planejamento, de incentivo de criação de projetos 

de habitação, de crédito financeiro e de infraestrutura que supra essa carência, 

ou seja, pelo grande investimento necessário nestas áreas com construções, 

desapropriamento de área, moradias adequadas, entre outras que possam ao 

passar dos anos aos poucos irem acabando com essa situação de sofrimento 

enfrentada pela população ribeirinha e da cidade que passam por este fato. 

Enfim, a população deseja moradias dignas, seja de conjuntos habitacionais 

longe da área de alagação, casas com pilares, casas flutuantes amarradas a 

pontos fixos através de cabos, casas flutuantes com anéis guias, entre outras 

que venham suprir a necessidade da população de não passar novamente pelas 

situações de terem as casas invadidas pelas subidas das águas. 

Modelos de casas sobre as águas

As construções de casas sobre as águas é algo que já existe e proporciona 

melhor condição de vida e supre as necessidades das pessoas que vivem sobre as 

águas, percebe-se nas (Figuras 13, 14, 15) os modelos de casas aconchegantes 

que utilizam materiais e estrutura diferenciada. 
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Figura 13: Casas sobre pilares 

Fonte: https://www.hundredrooms.com – casas sobre as águas - Bocas de Toro no Panamá. 
Acessado em 03/01/22.

Neste modelo de casa observa-se que as casas de madeiras estão sobre 

pilares, onde demonstra uma boa acomodação e estrutura sobre as águas. 

Enquanto neste modelo de casa (Figura 14) observa-se que a casa de madeira 

foi construída em uma base em cima de uma boia flutuante e está presa através 

de cabo. 

Figura 14 :Casa flutuante

Fonte: Casa flutuante TV Costa Norte. Foto: Eliana Cirqueira, 2012. Acessado em 03/01/22. 
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Pode-se também observar a solução da casa flutuante (Figura 15) de John 

Letton e Mark Salansondos com o uso de postes verticais que estão fixos no fundo 

do rio e preparados com anéis guia fixos à estrutura flutuante para que possa 

permitir um movimento de deslizamento para cima e para baixo, proporcionando 

estabilidade.

Figura 15: Modelo de haste fixa no leito do rio para ancoragem de flutuantes

Fonte: httpwww.nauticexpo.comptprodmartini-alfredoproduct-23818-104219.html. 
Acessado em 03/01/22.

Os modelos apresentados demonstram uma boa infraestrutura e condições 

dignas de moradias que iriam possibilitar um melhor conforto a população ama-

zonense, no oposto do que podemos perceber com as casas palafitas. Entretan-

to, o que se percebe na realidade das moradias em Manaus são as palafitas da 

(Figura 16), onde as pessoas moram correndo risco constante.
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Figura 16: Casas palafitas localizadas na cidade de Manaus

 

Fonte: Rodrigues & Ischkanian, 2021

Essas casas são construídas com madeiras e sustentadas por pernas de 

pau nas alturas para não serem atingidas pela as subidas das águas. Isso ocorre 

por um dos fatores naturais na organização do espaço e na vida da população 

ribeirinha na Amazônia e da cidade de Manaus que são afetadas pela sazonalidade 

de seus rios. Na medida em que as enchentes ocorrem a população é obrigada 

a construir casas com pernas de pau cada vez mais altas, aumentando os riscos 

de acidentes em escala proporcional os problemas socioambientais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, para 

refletir sobre os impactos das enchentes dos rios na vida da população amazonense 

e promover um diálogo com autores, conforme Severino (2007, p. 122) o 

pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos 

constantes dos textos. Para Demo (2001, p.148) “A pesquisa qualitativa impõe-se 

sempre que se trate de temas que se interessem mais pela intensidade do que 

pela extensão dos fenômenos”.
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ANÁLISE E DISCUSSÕES

Para analisarmos as enchentes dos rios da bacia amazônica temos que 

verificar fatores que contribuem para esse fenômeno ocorrer, neste caso observam-

se as variações climáticas, sob os efeitos dos fenômenos El Niño/La Niña, no 

contexto de eventos hidrológicos. Dessa forma, observa-se a frequência com 

que esta ocorrendo os eventos extremos de cheia e vazante sendo importante 

o monitoramento dos níveis dos rios em pontos estratégicos das cidades, 

para realizar o acompanhamento das subidas das águas da bacia hidrológica 

amazônica. Para Marengo e Espinoza (2016), no contexto dos eventos extremos 

de vazantes e cheias na Amazônia, os níveis dos rios são, talvez, a melhor 

maneira de avaliar os riscos climáticos, quando se depara com a vulnerabilidade 

das pessoas que moram à margem dos principais rios da Amazônia. Assim, 

a realização do acompanhamento da subida e descida das águas na estação 

do porto de Manaus, que identifica os períodos críticos de vazões mínimas ou 

máximas é válida, segundo o relatório do CPRM (2021), serve de alerta para a 

comunidade que vive nas margens destes rios. Contudo, nota-se que com todas 

essas informações se torna possível preparar uma estratégia de enfrentamento 

as enchentes, portanto, observa-se que não somente estas informações são 

necessárias, mas também investimentos em projetos sejam habitacionais ou de 

linhas de créditos que possibilitem uma infraestrutura adequada nas moradias 

para desencadear um conforto digno a essa população para dar um basta neste 

fato que ocasiona sofrimento e prejuízos.

CONCLUSÂO

As enchentes são fenômenos que ocorrem com certa frequência                               

sendo recorrente em diferentes trechos das margens dos rios ou igarapés, 

ocasionando prejuízos, problema antigo que está longe de ser atenuado. Pois 

a dinâmica natural do rio Amazonas (cheias) tornou-se um problema de ordem 
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socioambiental, onde existe um aglomerado de habitantes que por necessidade 

e ausência de controle das instituições públicas, ocupam áreas de controle do 

rio de forma indevida, vindo a sofrer as consequências dos mesmos durante o 

transbordamento. 

Os moradores das margens dos rios, lagos e igarapés sempre tiveram que 

conviver com a dinâmica natural dos rios Negro/Solimões/Amazonas, ou seja, 

com a sazonalidade dos rios compondo duas paisagens diferentes na região, ao 

que se refere à cheia e vazante. Por ter a constante subida do nível das águas 

por ser um processo natural nas bacias do Amazonas, os números mostram que 

as enchentes estão ficando cada vez mais constantes na região. 

Portanto, cabe ao governo e aos órgãos competentes em análise de                               

solo, hidrografia, a engenharia realizar estudos e avaliações para qual tipo de 

estrutura seria pertinente a cada cidade e ao governo desenvolver projetos 

habitacionais, custear linhas de créditos ou a construção de projetos de casas 

como os citados no estudo que possam atender a essas necessidades. Espera-

se que este estudo possa contribuir para o aprimoramento do conhecimento 

teórico-metodológico que venha auxiliar na atuação e na resolução dos 

problemas vivenciados pelos moradores das margens dos rios, lagos e igarapés 

do Amazonas.
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INTRODUÇÃO 

O século XX representa para a história dos sistemas ginásticos a intensifi-

cação das relações entre a ginástica e o esporte. Neste sentido, “[...] a ginástica 

cientifica caracteriza-se como uma das ‘filhas’ mais ilustres da ciência ocidental 

ao lado do esporte moderno”; estruturando uma ciência da “educação/endirei-

tamento do corpo”, ancorada nas práticas corporais dos séculos XVIII e XIX. 

Isso fez emergir dois aspectos agravantes que vieram interferir incisivamente nos 

meios acadêmicos e na constituição da Educação Física Escolar (EFE), que são 

eles: o predomínio da concepção positivista de ciência e a visão capitalista de 

sociedade e de cultura, “[...] na qual imperam a lógica utilitarista da produtividade 

e do lucro e o hiperconsumo, aliados à indústria do lazer.” (AYOUB, 2003, p. 37).

Partindo dessa discussão, este estudo, de caráter bibliográfico, tem como 

objetivo identificar, compreender e problematizar os significados atribuídos pela 

produção de conhecimento em Educação Física (EF) em relação às discussões 

referentes à ginástica no contexto escolar.

O levantamento bibliográfico foi realizado em 06 periódicos considerados 

como referência nacional para a área de EF, que são eles: Revista Brasileira de 

Ciência do Esporte (RBCE), Revista Brasileira de Ciência e Movimento (RBCM), 

Motrivivência, Movimento, Conexões e Pensar a Prática. Com isso, evidencia-

mos um recorte temporal entre 1979 a 2016, considerando que a RBCE lançou 

sua primeira edição em 1979. Dentre as justificativas de relevância dessa pes-

quisa, inferimos a baixa inserção de publicações com levantamento de dados 

específicos sobre ginástica e contexto escolar, em especial, sob uma perspectiva 

descritiva e de abordagem qualitativa, aspecto que pode ser evidenciado nos 

estudos de Lisboa e Teixeira (2012) e Simões et al. (2016). 

Com enfoque no estado da arte sobre ginástica escolar em periódicos na-

cionais, numa abordagem mais quantitativa, o primeiro estudo destaca as pro-
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duções sobre ginástica escolar de 05 periódicos nacionais até o ano de 2011, 

pesquisando, também, as produções sobre o tema no banco de teses da CAPES 

(LISBOA; TEIXIERA, 2012). Abordando a ginástica no contexto mais amplo, Si-

mões et al. (2016) utilizaram desse mesmo trajeto metodológico, porém, com 

enfoque somente em periódicos, destacando o recorte entre 2000 e 2015.      

O que nos aproxima desses dois estudos é que, do ponto de vista metodo-

lógico, partilhamos de uma proposta de pesquisa indireta e de caráter bibliográ-

fico, uma vez que se utiliza de dados já apresentados por outros/as pesquisado-

res/as na forma de publicações em periódicos (MATTOS; ROSETTO JÚNIOR; 

BLECHER, 2008). O que nos distancia é que propomos a construção de um 

inventário (FERREIRA, 2002), uma descrição e discussão com olhar mais quali-

tativo das produções sobre ginástica e contexto escolar, com intuito de ressaltar 

o perfil dessa área de conhecimento, assim como levantar lacunas investigativas 

a outros/as pesquisadores/as. 

METODOLOGIA 

Três etapas definiram a investigação. Na primeira, a seleção dos periódicos 

investigados obedeceu aos critérios de que esses consistissem de referência na-

cional para a área de EF, enfocassem o contexto escolar e não escolar, fossem 

instrumento de divulgação de conhecimento disponível em plataformas eletrôni-

cas e que oferecessem um panorama do contexto investigado desde a década 

de 1980. Este último critério se justifica pelo fato do Movimento Renovador da 

EF Brasileira ter se estruturado entre as décadas de 1970 e, principalmente, 

de 1980, sendo um representativo movimento que colocou em suspensão a he-

gemônica relação EF/aptidão física, propondo para essa área de conhecimento 

uma vertente dentro do campo das ciências humanas e sociais, com especial 

olhar para seu compromisso com a prática pedagógica numa perspectiva crítica 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992; BRACHT, 1999; BRACHT; MACHADO, 2016).
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A segunda etapa consistiu no levantamento nesses periódicos das publica-

ções que enfocavam a temática ginástica e, em seguida, destacar aquelas em 

que o contexto escolar foi evidenciado. Sob a perspectiva quantitativa e qualita-

tiva. A terceira etapa foi o momento em que realizamos a descrição e contextua-

lização do perfil assumido pela ginástica no contexto escolar levando em consi-

deração a modalidade de ginástica, o tipo de pesquisa, a metodologia e campo 

teórico. Para a análise do material levantado estabelecemos correlações com 

referenciais teóricos da área de EF, em especial, a autores/as que se situam no 

campo das teorias críticas do conhecimento. Lançamos também um olhar sobre 

as possíveis relações estabelecidas desses materiais com documentos legais 

que ressaltam a ginástica como conteúdo escolar, em especial, o volume 07, 

área de EF, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Considerando a proposta do Movimento Renovador da EF desde a década 

de 1980, interessa-nos saber se esse movimento tem possibilitado discussões 

sobre a ginástica no contexto escolar, enquanto objeto de investigação científica, 

que se distancie da perspectiva da aptidão física e da esportivização.

Descritos objetivos e metodologia, apresentamos a seguir os resultados e 

discussões do material levantado. Ao final, considerações finais e referências.

GINÁSTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR (EFE) NOS                                      
PERIÓDICOS   BRASILEIROS
 

No levantamento realizado nos 06 periódicos no período de 1979 a 2016 fo-

ram identificadas aproximadamente 5.300 publicações. Dessas, 169 abordam a 

temática ginástica correspondendo a aproximadamente 3,2% da amostra; o que 

indica que a ginástica possui pouca representatividade nos periódicos analisados 

como objeto investigativo. Tal fato ressalta a afirmativa sobre o esquecimento 

da ginástica e de outros temas da cultura corporal, como a dança, por exemplo, 

em razão da chegada ao Brasil da EF desportiva generalizada em 1940 (BRA-



348

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

CHT,1992; AYOUB, 2003). As 169 publicações possibilitaram a identificação de 

14 categorias, descritas no quadro 01, que correspondem a 116 publicações re-

ferentes ao contexto não escolar, 36 sobre o contexto escolar e 17 enfocando 

ambos os contextos. 

Quadro 01: Publicações e categorias

Categorias Não 
Escolar Ambos Escolar Total

Ginástica de Academia 32 01 - 33

Ginástica Para Todos (GPT) 18 01 08 27

Ginástica Artística (GA) 23 - 04 27

História da Ginástica 12 01 09 22

Ginástica Rítmica (GR) 12 03 01 16

Ginástica Escolar - 01 12 13

Revisão Bibliográfica - 09 01 10

Ginástica Aquática 06 - - 06

Avaliação Funcional 05 - - 05

Ginástica Laboral 04 - - 04

Ginástica Acrobática  (GAcro) 02 01 - 03

Festivais 01 - - 01

GR e GA - - 01 01

Ginástica Corretiva 01 - - 01

Total 116 17 36 169
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O foco evidenciado neste estudo é identificar e problematizar sobre como 

a ginástica tem sido evidenciada como tema de pesquisa na EF no contexto 

escolar, portanto, interessa-nos as 36 publicações que se destinam a este foco, 

assim como as 17 que destacam ambos os contextos. Esses dados permitem-

-nos afirmar que 31,4% das publicações sobre ginástica levantadas destacam o 

contexto escolar como foco de interesse, de forma direta ou indireta, totalizando 

53 estudos que serão descritos e discutidos a seguir.

Quadro 02: Publicações sobre ginástica e contexto escolar

Categorias Ambos Escolar Total

Revisão Bibliográfica 09 01 10

Ginástica de Academia 01 - 01

Ginástica Acrobática (GAcro) 01 - 01

GR e GA - 01 01

Ginástica Rítmica (GR) 03 01 04

Ginástica Artística (GA) - 04 04

Ginástica Para Todos (GPT) 01 08 09

História da Ginástica 01 09 10

Ginástica Escolar 01 12 13

Total 17 36 53

Considerando ser este estudo de revisão de literatura, iniciaremos a apre-

sentação dos dados com os artigos de revisão bibliográfica, com o intuito de 

destacar as produções na área e justificar a relevância de nossa proposta. Na 

sequência destacaremos as demais categorias a partir do quantitativo de publi-

cações em cada uma delas, como descrito no quadro 02.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na categoria Revisão Bibliográfica destacam-se 10 publicações sendo 09 

referentes ao contexto não escolar e uma ao escolar. Carbinatto et al. (2016a, 

2016b) analisaram a produção sobre o tema “ginástica” nos periódicos nacionais 

entre os anos de 2000 e 2015. Na categorização dos dados que diz respeito tanto 

ao contexto escolar como ao não escolar enfatizam as ginásticas competitivas 

elencadas pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) como a prevalência 

nos estudos. 

De forma menos indireta, Oliveira et al. (2009); Kauffman et al. (2012); Pe-

reira, Andrade e Cesário (2012); Bezerra, Gentil e Farias (2015) e Lima et al. 

(2016) investigaram a produção científica sobre ginástica com foco em disserta-

ções e teses produzidos em âmbito nacional e, em especial, no estado de São 

Paulo, sendo a GPT foco específico de dois desses estudos. Manzato e Bortoleto 

(2012) pesquisaram o acervo sobre ginástica da biblioteca física da FEF/UNI-

CAMP e Silva et al. (2015) construiu o estado da arte da ginástica por meio de 

pesquisas acadêmico-científicas presentes nos anais do Fórum Internacional de 

Ginástica Geral da FEF/UNICAMP. 

Por fim, Lisboa e Teixeira (2012) investigaram a relação ginástica e escola 

através de uma revisão bibliográfica em 05 periódicos nacionais (Motrivivência, 

Motriz, Movimento, Pensar a Prática e RBCE) e no banco de dissertações e teses 

da CAPES. Como já descrito nas considerações iniciais deste estudo, destacam 

uma abordagem mais quantitativa e recorte temporal até 2011.

Levando em consideração que nosso estudo amplia o recorte temporal até 

2016 e que não investigamos a revista Motriz, mas, acrescemos duas outras, 

Conexões e RBCM, algumas constatações se coincidem. Tal como descrito no 

quadro 01, Lisboa e Teixeira (2012) também identificaram a prevalência de es-
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tudos sobre ginástica de academia (24) e esportivas (16). Das 51 publicações 

levantadas no estudo, 11 tematizavam sobre ginástica escolar, correspondendo a 

20,4% da amostra. No que se refere às 152 dissertações e 14 teses sobre ginás-

tica, 09 focavam o contexto escolar, 6% da amostra. Não diferente do que por nós 

foi evidenciado, a autora e o autor concluem uma baixa incidência de interesse 

investigativo sobre a ginástica na escola.  

No sentido mais amplo os 10 estudos descritos nesta categoria apontam 

a relação ginástica e escola com incidência entre 15% a 25% nas investigações 

em foco, o que coincide com o número de publicações de nossa pesquisa que 

enfocam diretamente o contexto escolar, 36 artigos, correspondendo a 21,3% da 

amostra. Coincidem também quanto à origem e lócus de realização desses es-

tudos a prevalência da região Sudeste, em especial, o estado de São Paulo. Em 

nosso estudo exaltam-se, em seguida, as regiões Sul, Nordeste, Centro Oeste e 

Norte.  Três estudos de base empírica apontam como lócus o território brasileiro 

sem especificar um local geográfico e dois estudos bibliográficos/documentais 

abrangem o continente europeu. Doze pesquisas bibliográficas/documentais não 

delineiam locais geográficos específicos. 

O quadro 03, a seguir, destaca esses dados especificando as regiões e os 

estados em que as investigações se vinculam e o tipo de pesquisa (bibliográfica/

documental ou empírica). Os 10 estudos da categoria Revisão bibliográfica não 

foram descritos, assim como os 12 estudos bibliográficos/documentais que não 

delineiam localidades. Destacamos, ainda, que uma das investigações empíricas 

realizou coleta de dados e duas regiões, portanto, são 33 estudos que destacam 

as localidades onde foram realizadas as pesquisas indicando 34 estados.
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Quadro 03: Relação Região/Estado/Tipo de Pesquisa

Região/Nº Artigos Estado Empírica Bibli/Docum Total

Sudeste/16

São Paulo 06* 02 08

Minas Gerais 02 03 05

Rio de Janeiro 01 02 03

Sul/06
Paraná 01* 03 04

Rio Grande do Sul - 02 02

Nordeste/04

Bahia 01 01 02

Ceará 01 - 01

Natal 01 - 01

Centro Oeste/02 Goiás 02 - 02

Norte/01 Pará 01 - 01

Sem identificação/03 Brasil 03 - 03

Internacional/02
Espanha - 01 01

Portugal - 01 01

Total 11 19 15 34

*Este estudo empírico envolveu os estados de São Paulo e Paraná.

Ao ressaltar a região Sudeste, os estudos da categoria Revisão bibliográfi-

ca relatam a grande incidência de estudos sobre ginástica oriundos da UNICAMP, 

destacando, ainda, a revista Conexões da FEF/UNICAMP como o principal veí-

culo de divulgação dessas publicações. Essa informação também coincide com 

nosso estudo, contudo, faz-se interessante detalhar esses dados.
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Quadro 04: Relação Periódicos/Nº de publicações

Revista Não Escolar Ambos Escolar Total

Conexões 26 05 11 42

RBCM 31 01 04 36

RBCE 24 03 05 32

Movimento 12 03 10 25

Pensar a Prática 17 03 03 23

Motrivivência 06 02 03 11

Total 116 17 36 169

Como descrito no quadro 04, Conexões, RBCM e RBCE apresentam, res-

pectivamente, as três revistas com maior numero de publicações sobre ginástica 

no sentido mais amplo, entretanto, no que tange à menção ao contexto escolar 

destaca-se primeiramente a revista Conexões com 16 estudos, mas, também, 

a revista Movimento com 13 pesquisas. Como veremos nas categorias que se 

seguem, diversas relações entre as modalidades gímnicas oficiais e não oficiais 

são evidenciadas. 
 

Ginástica de Academia 

Na categoria Ginástica de Academia, abrangendo o contexto escolar e não 

escolar, Freitas e Frutuoso (2016) problematizam sobre o fato de que a ginástica 

está perdendo espaço nas aulas de EFE do Brasil ao mesmo tempo em que está 
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ascendendo nas academias de ginástica. Este estudo, através de uma revisão 

bibliográfica, traz reflexões sobre a relação da ginástica no contexto escolar e 

nas academias, buscando explicações para tal acontecimento.

Ginástica Acrobática (GAcro)  

Merida, Nista-Piccolo e Merida (2008), a partir de uma pesquisa bibliográfi-

ca, objetivaram impulsionar o redescobrimento da GAcro como objeto de estudos 

acadêmicos, prática esportiva e conteúdo da EF escolar. Abordaram o cenário 

da modalidade no mundo, o seu percurso histórico, suas características e espe-

cificidades e alguns princípios pedagógicos com base em autores/as mais rele-

vantes para o tema. O levantamento bibliográfico foi realizado a partir do Google 

Acadêmico e de outras bases de dados como COCHRANE da Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS), SciELO, entre outras. Ponderou-se que este estudo teve a in-

tenção de apresentar a GAcro de forma global e deixar pistas de alguns aspectos 

que podem ser estudados, “abrindo portas” para novas pesquisas acadêmicas 

posteriores. 

Ginástica Rítmica (GR) e Ginástica Artística (GA)

Com enfoque na formação docente, correlacionando os conteúdos da GR e 

GA, Schiavon e Nista-Piccolo (2007), envolvendo fontes bibliográficas, documen-

tais e empíricas, levantaram as fragilidades da formação docente e propuseram 

estratégias educacionais para ensino e aprendizagem da ginástica na escola por 

meio de um processo de formação docente continuada. Participaram do estudo 

professores/as de EF de Campinas-SP que tiveram acesso a conhecimentos so-

bre GA e GR e suporte para a aplicabilidade desses conteúdos em suas aulas. 

Percebeu-se a necessidade de capacitação profissional para além do foco exclu-

sivo nos aspectos técnicos dos vários temas da EFE.  
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Ginástica Rítmica (GR) 

Quatro estudos evidenciam diretamente a GR, entre 2008 e 2013. Três 

enfocam o contexto escolar e não escolar. Porpino (2008) refletem sobre os com-

ponentes estéticos presentes no treinamento da GR e discutem as implicações 

pedagógicas do ponto de vista estético para o treinamento da GR no âmbito 

escolar, advindas do modelo de treinamento de alto desempenho e possíveis 

interfaces entre esses dois contextos. Assis (2010) apresenta uma resenha do 

livro “Composição Coreográfica em Ginástica Rítmica: diálogo entre o compreen-

der e o fazer” (SANTOS, LOUREÇO; GAIO, 2010), cujo objetivo é contribuir na 

formação de professores/as de EF em contextos variados. Para o contexto esco-

lar, destaca que essa modalidade deve visar coreografias simples, movimentos 

conhecidos, aperfeiçoamento das capacidades físicas, criar coreografias lúdicas 

e cooperativas para inclusão de pessoas com deficiência. Mühlen, Natividade e 

Goellner (2013) pesquisaram a história da GR no Rio Grande do Sul descrevendo 

os primórdios da modalidade no estado segundo as memórias de 04 professoras 

pioneiras da área. Ressaltou-se o processo de legitimação da prática da GR nas 

escolas e nos cursos de formação docente. 

Por outro lado, Oliveira e Porpino (2010) buscaram uma maior aplicabilida-

de da GR como conteúdo da EFE. Contextualizam sobre o Movimento Ginástico 

Europeu (MGE) para então situar a entrada da GR no Brasil e sua inserção na 

escola. Com isso, defendem que a EFE pode contribuir para formação de sujeitos 

críticos, autênticos e perseverantes.

Ginástica Artística (GA) 

Quatro publicações especificamente referem-se à GA, entre 2010 e 2016. 

Santos et al. (2015) abordam a contribuição da GA no desenvolvimento das habi-

lidades fundamentais por meio de uma pesquisa empírica de cunho quantitativo, 
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investigando as possíveis diferenças nos movimentos fundamentais e no desen-

volvimento motor de crianças de 04 a 07 anos de uma escola de Minas Gerais. 

Demonstraram que ocorreram influências positivas da GA no Desenvolvimento 

das crianças. 

Lima et al. (2015) analisaram os Cadernos de EF do Estado de São Paulo 

cujo conteúdo oferecido é entendido como somente um ponto de partida para a 

compreensão da GA pelo/a profissional, apresentando lacunas associadas às 

necessidades dos/as professores/as (a falta de referencial teórico com direcio-

namento para a estruturação de aulas, organização de sequências pedagógicas, 

etc). Concluiu-se que o material contribui significativamente, mas poderiam ser 

mais abrangente no conteúdo. 

Utilizando da entrevista semi-estruturada, Carbinatto et al. (2010) e Lopes, 

Oliveira e Nunomura (2016) investigaram a GA em contextos extracurriculares 

de colégios da grande São Paulo. O primeiro estudo objetivou saber sobre os 

motivos que levam os/as alunos/as a optarem pela prática da GA. Concluíram 

que a participação do/a professor/a é de fundamental importância para manter a 

motivação do/a aluno/a. O segundo estudo teve como sujeitos 06 professores/as 

de GA de colégios da rede particular em que foram problematizados os motivos 

que levam seus/suas alunos/as a praticarem a GA. Concluíram que existe um 

conjunto de fatores extrínsecos e intrínsecos que favorecem e desfavorecem a 

prática da GA, sendo necessário identificá-los e compartilhá-los com pais/mães 

e alunos/as. 

Segundo Bracht (1997), o esporte consiste em um dos fenômenos mais 

expressivos da atualidade fazendo parte da vida de todas das pessoas de uma 

forma ou de outra, sendo entendido pelo autor como “expressão hegemônica” no 

universo da cultura corporal de movimento porque dotado de imensa legitimidade 

social. Nisso, criticar o esporte significa criticar a sociedade, já que este fenôme-

no é a representação das relações humanas e sociais existentes na sociedade. 
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Interessantemente, o autor apresenta as dimensões pelas quais o esporte 

passou a ser identificado em nossa sociedade: esporte de alto rendimento, es-

porte enquanto atividade de lazer e esporte educativo. Ressalta que, mesmo com 

essas especificações, o esporte de alto rendimento ainda se faz dominante in-

fluenciando diretamente as ações esportivas que são anunciadas como de lazer 

e de educação (BRACHT, 1997). 

As argumentações do autor coincidem com os dados de nosso levantamen-

to ao considerarmos que dos 169 estudos sobre ginástica levantados nos perió-

dicos, 21,3%, 36 artigos focam especificamente no contexto escolar. Da mesma 

forma, como observado nas descrições das categorias de Ginástica Academia, 

GAcro, GR e GA, essas discussões evolvem geralmente os dois contextos (es-

colar e não escolar) como no caso da GR ou, no que se refere à GA, mesmo que 

todas as publicações com enfoque no contexto escolar, as questões da técnica 

parecem o norteador das preocupações da prática gímnica no contexto escolar.

Ginástica Para Todos (GPT) 

Na categoria GPT foram destacados 09 artigos, entre 2004 e 2016, abor-

dando diversos temas. Remetem-se tanto ao contexto escolar como não escolar, 

Rinaldi e Paoliello (2008) problematizam os saberes gímnicos necessários à EF 

(bacharelado e licenciatura) para a atuação na área de ginástica a partir das per-

cepções de 13 docentes do ensino superior brasileiro. A GPT foi descrita como 

um dos conteúdos mais adequados para a estruturação de uma proposta peda-

gógica com a ginástica na escola devido seu foco em variadas manifestações da 

ginástica associado aos demais temas da culatra corporal. 

Oliveira e Lourdes (2004) discutem uma possível forma de intervenção 

pedagógica em GPT nas aulas de EFE através de uma pesquisa bibliográfica 

que   não define claramente sua metodologia. Concluíram que, considerando as 
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características da GPT, pôde-se afirmar que a ginástica traz consigo a possibili-

dade de realizar uma construção da ginástica na escola.

Gama (2012) investigou a experiência educacional vivenciada no Grupo 

de Ginástico Teresinha Paulino da Escola Municipal Terezinha Paulino de Natal 

(RN). Apontou-se possibilidades para a prática da ginástica na EFE, pelo viés da 

formação humana.  Lima et al. (2015) analisaram como o conteúdo GPT era per-

cebido por discentes do projeto “A Ginástica vai à Escola” que acontecia desde 

2012 e oferecia aulas de ginástica na EF escolar, no ensino infantil e fundamen-

tal, nas escolas parcerias do sistema público de ensino de Rio Claro/SP. Sob a 

perspectiva estatística descritiva, foram envolvidos no estudo 58 discentes que 

elucidaram coerência entre o conteúdo de GPT com o prazer despertado pelas 

atividades propostas nas estratégias de ensino.

Através de uma revisão bibliográfica, Lopes (2015) apresentou a possi-

bilidade da GPT nas ações do PIBID interdisciplinar Ler e Ser na Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em 2014, na educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio em interação com outras linguagens, 

especialmente a corporal, objetivando especificamente fomentar o gosto pela lei-

tura. Concluiu que as características de liberdade e prazer na GPT vão ao encon-

tro das propostas do PIBID contribuindo com a ampliação do prazer pela leitura. 

Também enfocando o PIBID, Ferreira et al. (2015) relatam como foi a experiência 

do PIBID da Universidade Federal de Goiás, em uma escola estadual de Catalão-

-GO, com o foco na temática da GPT, no período de 2010 a 2013, desenvolvido 

através de planejamentos com a equipe e oficinas com os/as discentes. Apontam 

dificuldades no processo referentes a poucos materiais, paralisações da rede e 

reorganização das aulas, assim como o interesse do corpo discente.

Caetano et al. (2015) identificaram as manifestações e/ou elementos gím-

nicos de preferência de alunos/as do curso de licenciatura matriculados/as na 
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disciplina Ginástica Geral do curso de EF, da Universidade Federal do Ceará. 

Sob uma abordagem qualitativa, foram entrevistados/as 30 discentes. Concluí-

ram que a manifestação gímnica de maior preferência é a GR, seguida da GPT. 

Os fatores motivadores dessas preferências foram as identificações com as ca-

racterísticas e maior contato com essas modalidades no processo de formação 

docente inicial.

Gallardo et al. (2016) apresentaram uma proposta multicultural para o ensi-

no da GPT com orientação pedagógica, verificando se essa proposta geraria al-

gum tipo de impacto ou mudança. Para tal, vários dos conteúdos precisaram ser 

adequados dos PCNs para as características da escola. A Proposta de ensino 

da EF e das Atividades Físico-esportivas foram desenvolvidas no Colégio Santa 

Mônica do Rio de Janeiro, através da formação de grupos para elaboração das 

aulas por área de maior identificação dos docentes. A partir disso, foram obser-

vadas algumas transformações positivas, relacionadas a docentes, programas, 

discentes, pais e o colégio.

Costa et al. (2016) refletem sobre o esquecimento dos conteúdos de GPT 

nas aulas de EF e sobre os elementos que compõem essa categoria de ginástica. 

Consistiu de uma pesquisa exploratória e abordagem qualitativa em que entrevis-

ta e observação foram os instrumentos para construção dos dados. Foram envol-

vidos 14 professores/as e EF, de 07 escolas municipais de Belém/PA. Verificaram 

que muitos podem ser os motivos da ausência da Ginástica na escola. 

Ainda que considerada uma ginástica demonstrativa, a GPT parece sofrer 

da mesma hegemonia social descrita por Bracht (1997) uma vez que 37%, 10 

das 27 publicações sobre GPT, se destinam ao contexto escolar, superior ainda 

aos dados da GA e GR que estão entre 15% e 25%. No entanto, como apre-

sentado nas descrições acima, essa atividade/modalidade tem sido interpretada 

como um das melhores formas de se trabalhar os conteúdos gímnicos na escola, 
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propondo, como descrito por Ayoub (2003), uma crítica a essa estreita relação 

histórica, social e cultural envolvendo esporte/capitalismo/alto rendimento, pos-

sibilitando reflexões no campo da formação docente inicial e continuada, ainda 

que em lentos passos.   

História da ginástica 

Dez trabalhos versam sobre a História da Ginástica, entre 1986 e 2016. 

Oliveira (1986) aborda a relação filosófica que situa o início da EF na sociedade 

grega, pautada no conceito de paideia de Platão, que dimensionou a concepção 

de cultura que ainda prevalece nessa área de conhecimento, abrangendo o con-

texto escolar e não escolar. Exalta que Platão evoluiu seu conceito de ginástica 

ao longo de sua obra, primeiro, questionava um dualismo corpo/alma, em seguia, 

via uma relação de interdependência entre corpo e alma.

Ressaltando processos de escolarização. Cunha Junior (2003) descreve 

o processo de escolarização da ginástica no Imperial Colégio Dom Pedro II no 

Rio de Janeiro, através de análise de documentos e fontes bibliográficas. Vago 

(2004) pesquisou sobre a inserção da ginástica no ensino primário em Minas Ge-

rais nas primeiras décadas do século XX e discutiu sobre as representações que 

conformaram o ensino desse conteúdo, analisando a Revista de Ensino de Belo 

Horizonte – MG, dos anos de 1925 até 1930.   Foi evidenciado a transformação 

da visão da ginástica na escola. 

Góis Júnior e Batista (2010) discutem sobre a inclusão da disciplina de 

Gymnastica no currículo da Escola Normal de São Paulo por intermédio de pes-

quisa histórica e de abordagem qualitativa. As fontes foram levantadas no Ar-

quivo Público Caetano de Campos (Centro de Referência em Educação de São 

Paulo) com recorte entre 1890 e 1908. Observou-se estreita relação entre as 

perspectivas européia e norte-americana na introdução da ginástica no currículo 

da Escola Normal.
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Através de uma pesquisa descritiva bibliográfica e qualitativa, Góis Junior 

(2013) abordou a influência dos saberes médicos na organização da ginástica 

como prática corporal dentro das escolas brasileiras no século XIX. Como fontes 

foram utilizadas teses de doutorado da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

e da Bahia, documentos da Academia Nacional de Medicina e da Escola Normal 

de São Paulo. 

Em análise de dados levantados a partir da legislação, dos programas de 

ensino, de pontos de provas, de atas de exames e relatórios, Moreno el al. (2014) 

demonstrou como, pouco a pouco, a Gymnastica foi sendo forjada no e pelo en-

sino normal. O trabalho faz parte de um amplo programa de pesquisa iniciado em 

2006, que primeiramente tinha o objetivo de compreender a educação dos cor-

pos nos espaços de sociabilidade do urbano em Belo Horizonte/MG entre 1891 

a 1930, mas, particularmente, interessou-se em reconhecer os sujeitos e suas 

trajetórias até se tornarem professores de cadeira. Concluiu-se que a disciplina 

desenvolveu, ao longo de seu percurso, práticas próprias a partir de diferentes 

saberes e demandas, o que coincide com o debate no campo das Disciplinas 

Escolares, sendo um processo complexo, do qual professores tiveram um papel 

fundamental. 

Carvalho e Correia (2015) falam sobre a ginástica sueca em Portugal e 

seus desdobramentos no processo de sua centralização no contexto escolar 

português. Sob um viés qualitativo, utilizou de análise documental, com recorte 

temporal entre 1920 e 1940, sendo esses períodos marcos importante a cerca 

do tema. O ano de 1920 relacionado à promulgação do primeiro Regulamento 

Oficial de EF e 1940 à criação do Instituto Nacional de EF (INEF). Como conteú-

do curricular, a implantação da ginástica sueca não possuía interesses somente 

pedagógicos, mas necessários ao momento histórico em que estava inserida.



362

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

Honorato (2015) estudou a presença da EF na formação docente entre o 

período de 1897 e 1921, lançando o olhar sobre a Escola Complementar e Nor-

mal de Piracicaba/SP. Utilizou-se como fontes dispositivos legais, manuscritos 

de diretores/as, a Revista de Educação, imagens icônicas e anuários de ensi-

no. Concluiu que a EF na história das escolas de formação de professores/as 

possibilita significativas reflexões sobre o campo educacional como a visão de 

não restringir a área a mecanismos automáticos naturais, pois há uma gama de 

regulações biológicas e fisiológicas, bem como regulações sociais, políticas e 

psíquicas.

Lyra, Mazo e Begossi (2016) investigaram como ocorreu a conformação da 

ginástica e da EF no contexto escolar sul-rio-grandense, por meio de pesquisa 

descritiva de abordagem qualitativa, tendo como recorte temporal as primeiras 

décadas do século XX, lançando mão de documentos escritos e revisão biblio-

gráfica. Vicente-Pedraz e Torrebadella-Flix (2016) investigaram a ginástica como 

dispositivo antionanista na conformação da EF escolar do século XIX. Trata-se 

de uma revisão e análise de material médico, educacional e ginástico publicado 

na Espanha no século XIX. Verificou-se que a prescrição de ginástica foi o centro 

da política preventiva e terapêutica contra a masturbação das crianças naquele 

período. 

Esses 10 estudos ressaltam o papel histórico da ginástica na EFE como 

mecanismo disciplinador e gerador de eficiência dos corpos visando princípios 

utilitários pautados nos na vertente higienista, aspecto evidenciado por diversos 

estudos da área e que, ainda por serem hegemônicos na constituição social e cul-

tural da EF, fazem que essas práticas tornem-se uma “tradição” comum, portanto, 

repetida e pouco questionada, assim como descrito por Daolio (2010), contudo, 

como descrito na próxima seção, há indícios de resistência a essa perspectiva.   
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Ginástica escolar 

A Ginástica Escolar foi foco de 13 publicações. Bonetti (2000) oferece con-

tribuições teórico-metodológicas para fundamentar a ginástica no âmbito da EFE 

pela via de uma pesquisa bibliográfica, amparadas em concepções, como as do 

Coletivo de Autores (1992), Hildebrant e Laging (1986) e Kunz (1991). A autora 

acredita que se estas indicações teórico-metodológicas forem trabalhadas no en-

sino da EFE, principalmente na ginástica, contribuirá para que o/a educando se 

torne capaz de atuar como sujeito do seu processo de aprendizagem. 

Rinaldi e Souza (2003), por meio de uma pesquisa qualitativa, do tipo des-

critiva, objetivaram compreender como vem sendo desenvolvido o conteúdo gi-

nástica na EFE do ensino fundamental e médio. A pesquisa consistiu-se da apli-

cação de um questionário a ingressantes do curso de licenciatura em EF, no 

ano de 2001, da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Os dados coletados foram tratados por aná-

lise estatística descritiva e concluiu-se que a presença da ginástica na EFE dos 

sujeitos foi quase nula e destacou-se, ainda, que essa é uma realidade brasileira. 

Marcassa (2004) traz uma revisão bibliográfica sistematizando uma pro-

posta metodológica para o ensino da ginástica escolar e comunitária, a partir 

de experiências vivenciadas de um projeto da Universidade Federal de Goiás. 

Defende que a GPT mostra-se capaz de garantir a identidade da ginástica, mon-

tando assim uma proposta metodológica que atenda o contexto escolar e possa 

ser incorporada em outros ambientes que a prática da ginástica se faça presente.

Lara et al. (2007) contextualizaram a dança e a ginástica a partir da análise 

de obras dos/as representantes das abordagens metodológicas da EF que, no 

segundo momento, coletaram dados sobre o tema junto aos/às conhecedores/as 

dessas abordagens por meio da aplicação de questionário. Revelam lacunas no 

pensamento brasileiro acerca da sistematização e trato pedagógico da dança e 
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da ginástica, indicando a necessidade de outros alicerces para o desenvolvimen-

to desses conhecimentos na EFE. 

Barbosa-Rinaldi et al. (2009) contextualizaram as reflexões didático-peda-

gógicas para a EF tendo como norte “o movimento em expressão e ritmo”.  As-

pectos conceituais, campo de conhecimento e orientações metodológicas deste 

estudo serviram como base de reflexões para brincadeiras populares, dança, 

expressão corporal e ginástica. O estudo se propôs a subsidiar o trabalho docen-

te através de estímulos que despertassem a necessidade de aprofundar seus 

conhecimentos acerca dos saberes rítmico-expressivos, contribuindo para que 

se tornem presentes na escola, pois observaram a urgência na (re)significação 

da EFE.

Paraíso (2011) apresenta “proposições superadoras” para o ensino da gi-

nástica na escola explicitando as possibilidades de alteração do trabalho peda-

gógico a partir de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa analisando as obras: 

Coletivo de Autores (1992), Almeida (20025), Ayoub (2007) e o Livro Didático 

Público de Educação Física do Paraná (2006). Reconheceu ser possível con-

tribuir para alterar o trabalho pedagógico a partir de determinados princípios e 

proposições.    

Por meio de uma pesquisa empírica e de abordagem qualitativa, Almeida 

et al. (2012) articularam com a formação continuada de professores/as ofereci-

da pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, a organiza-

ção do trabalho pedagógico da escola, propondo a construção de uma teoria da 

ginástica.  Os resultados apontam possibilidades de construção de uma nova 

cultura no trato da ginástica no contexto da formação e da escola básica. Puch-

ta (2014) realizou uma pesquisa documental, que teve como fonte a revista “O 

Ensino” e relatórios de instrução pública a fim de analisar o curso de ginástica 

ministrado nos grupos escolares de Curitiba/PR por Aristóteles Xavier no início 

dos anos 20 do século XX. Partindo de uma prática militarizada, notou-se que os 
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exercícios gímnicos foram ministrados dentro das escolas da mesma forma que 

ocuparam o espaço da cidade.

Lorenzini et al. (2015) analisam as aprendizagens da ginástica que entre-

laçam o conteúdo e o signo em aulas de EF na perspectiva crítico-superadora, 

no primeiro ciclo do ensino fundamental. Alinhada à abordagem teórica marxista, 

a pesquisa utilizou o método da ascensão do abstrato ao concreto, do geral ao 

singular, analisando 28 aulas documentadas num diário de campo. O local de 

realização da pesquisa não é identificado. Concluiu-se que o processo de identifi-

cação dos dados da realidade materializou as aprendizagens elevando os níveis 

do pensamento teórico nos aprendizes que formaram representações sobre a 

ginástica, sendo este um conteúdo e signo da EFE. 

Maldonado e Bocchini (2015) descrevem a tematização da ginástica em 

um projeto que acontece em aulas de EF com discentes do 8º ano do ensino fun-

damental. A escola municipal que recebe o projeto localiza-se na zona leste da 

cidade de São Paulo. A pesquisa se dividiu em três dimensões: procedimental, 

conceitual e atitudinal. Ao final destacam-se a evolução dos/as alunos/as nas três 

dimensões, com exemplos de respostas advindas dos estímulos dados a eles/as.

A partir de uma pesquisa descritiva, Pizani et al. (2015) analisaram a orga-

nização das disciplinas gímnicas presentes nos cursos de licenciatura em EF de 

08 instituições públicas do Paraná (PR) através da análise  ementas das discipli-

nas de ginástica com foco nos objetivos, conteúdos e referências. Os resultados 

apontam que a organização dos cursos de EF, no PR, está afim às Diretrizes 

Curriculares para a educação básica no estado e, por isso, oferece o subsídio ne-

cessário para que os professores e as professoras atuem com ginástica na EFE.

Zaghi, Simões e Carbinatto (2015) estudaram, através de uma pesquisa 

documental e qualitativa, a abordagem da ginástica nas questões do ENEM, de 

2009 até 2013. Foram encontradas 23 questões sobre EF e quatro delas sobre 
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ginástica. Objetivou-se discutir se essas questões foram condizentes com as 

propostas de ginástica escolar discorridas pela literatura adotada pelo estudo. O 

autor e as autoras concluíram que as questões não destacam as possibilidades 

da ginástica como manifestação esportiva; não é abordada a ginástica em sua 

manifestação demonstrativa como, por exemplo, a GPT; além disso, há uma for-

te ligação entre ginástica e saúde física e, em contrapartida, um distanciamento 

de qualquer questão cultural e social.

Com a tentativa de compreender o surgimento da EF no currículo das es-

colas públicas paranaenses, Puchta e Oliveira (2015) analisaram as motivações 

de Domingos Nascimento (1905) em sua obra “Homem forte” ao escrever sobre 

como a ginástica deveria ser ensinada e praticada nas escolas paranaenses ao 

contextualizar a obra de Daniel Schreber (s/d), “Ginástica doméstica, médica e 

higiênica”. Concluíram que as duas obras não tratam a ginástica como uma dis-

ciplina escolar, mas como um momento e uma prática importante para a educa-

ção do corpo e da sensibilidade. A partir disso, consideram um longo processo 

para estabilizar a educação do corpo nas escolas primárias e posteriormente 

estabilizar a EF como disciplina escolar nas escolas brasileiras.

 Considerando as descrições dos estudos que integram a categoria Gi-

nástica Escolar, assim como outras manifestações, em especial, nas categorias 

GPT e História da ginástica, as proposições do Movimento Renovador da EF 

parecem vigentes até os dias atuais na perspectiva de pensar essa área de 

conhecimento, com destaque para ginástica escolar, numa perspectiva que se 

distancie da prevalência da aptidão física e da esportivização. Tal aspecto se 

exalta ao visualizarmos os dados do gráfico 01 que evidenciam, ainda que em 

pouca quantidade, uma continuidade de publicações sobre ginástica escolar en-

tre o período de 2000 a 2010, assumindo, contudo, picos de representação que 

se iniciam em 2004, com 04 publicações, em especial em 2015 com 16 publica-

ções e, ainda com valor representativo, 08 artigos em 2016. 
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Esses dados confirmam uma forte vertente nas teorias críticas para se    

pensar a ginástica na escola, cabendo destacar a conceituação de EF sugerida 

pelo Coletivo de Autores (1992, p. 50), considerada uma das obras de maior re-

presentação desse movimento da EF que interpretando-a como uma “[...] prática 

pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas 

corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica, formas essas que configuram 

uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal.”

Nesse movimento, a abordagem crítico-peradora, marcada e impulsionada 

pela criação do Movimento Renovador da EF, assume papel de representação 

nas bases teóricas que sustentam a maioria dos 53 estudos descritos e analisa-

dos. Quarenta e oito artigos apresentam vínculos claros com os referenciais críti-

cos da EF sendo apontado em 11 deles a obra Coletivo de Autores (1992) ou os/
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as autores/as responsáveis por sua criação, com destaque para Carmem Lúcia 

Soares em 25 dos trabalhos e Valter Bracht em nove. Evidenciam-se também au-

toras que seguem essa perspectiva teórica para contextualizar a ginástica, com 

destaque para a GPT, na EF. Elizabeth Paoliello Souza é citada em 28 publica-

ções, Eliana Ayoub em 19 e Vilma Nista-Picolo em sete. Desses 48 estudos, três 

transitam entre as teorias críticas e pós-críticas e uma publicação se sustenta 

nas teorias tradicionais de; acordo com a conceituação sugerida por Silva (2007). 

Quatro artigos não nos permitiram identificar indícios de vinculação clara a um 

desses campos teóricos. 

O ano de 2000 descrito como marco inicial e de continuidade de estudos 

sobre ginástica escolar levanta também indícios de uma possível resposta à cria-

ção dos PCN, ainda que o documento seja citado apenas em três dos estudos.  

Seu volume 07 sugere os parâmetros para o trabalho pedagógico na escola em 

que a ginástica integra um de seus três blocos de conteúdos, “esporte, jogos, lu-

tas e ginásticas” (BRASIL, 1997), ancorando sua proposta didático-metodológica 

nas obras oriundas do Movimento Renovador da EF, com destaque para o Coleti-

vo de Autores (1992) e aqueles/as defensores/as de uma educação progressista. 

CONCLUSÃO

De acordo com o levantamento das publicações sobre ginástica nas seis 

revistas da área da EF, entre o período de 1979 e 2016, foram encontrados 169 

artigos no total, sendo 53 com enfoque direto ou indireto no contexto escolar. As 

categorias Ginástica escolar, História da ginástica e GPT foram as com maior 

incidência de estudos Baixa incidência nessa discussão para as modalidades 

oficiais da Federação Internacional de Ginástica (FIG), sendo elas a GA, GR e 

GAcro.
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Os dados por nós levantados confirmam o baixo investimento na ginástica 

como objeto de pesquisa no contexto não escolar e, mais expressivamente, no 

contexto escolar, assim como já evidenciado por outros estudos da área. Entre-

tanto, ao nos determos numa perspectiva inventariante da produção sobre ginás-

tica escolar em periódicos brasileiros, entendemos uma potencial contribuição de 

nosso estudo para a compreensão de que há várias lacunas a serem investiga-

das neste campo, levantando várias questões.

 As atividades gímnicas não são desenvolvidas na escola nas regiões Cen-

tro Oeste, Nordeste e Norte ou apenas não tem sido contextualizadas cientifi-

camente? Alguns estudos apontam a falta de formação docente para a área de 

ginástica como um dos motivos de sua pouca aplicabilidade no currículo escolar, 

assim como a falta de material e espaço adequado. Seriam esses realmente os 

motivos dessa ausência ou a hegemônica prevalência do esporte como conteúdo 

primeiro da EFE? 

Para possíveis respostas a essas questões caberia a ampliação do recorte 

temporal delimitado, assim como a ampliação dos periódicos investigados, o que 

nos instiga a proposição de novas investigações. Os estudos aqui descritos e 

analisados permitem-nos afirmar que o Movimento Renovador da EF tem contri-

buído para um olhar mais sensível às questões referentes aos temas da cultura 

corporal, que não se restringem somente à ginástica, e que, ainda que a passos 

lentos, tem se ampliado significativamente ao longo das décadas desde a sua 

criação. Nesse movimento, para as contextualizações sobre a ginástica escolar, 

a vertente das teorias críticas é recorrente, atribuindo representatividade aos/

às estudiosos/as a elas vinculados/as no sentido de propor caminhos para uma 

ressignificação da EFE.  
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INTRODUÇÃO

Diante de todo o cenário que estamos vivendo diante do COVID-19, muitas 

realidades foram mudadas e com a escola não foi diferente. Os gestores e 

professores tiveram que se adaptar e mudanças tiveram que acontecer por conta 

da pandemia.

Consequentemente, os gestores lidaram com várias dificuldades em ambos 

os lados: professores preocupados em como utilizar recursos tecnológicos para 

ensinar e pais preocupados em como ensinar seu filho em casa.

Compreende-se que os gestores têm a principal função de administrar todo 

o ambiente escolar de forma democrática e dinâmica. Por isso, um bom gestor 

se faz presente diante de todos as dificuldades e assim novo saberes e novas 

resoluções de problemas são criados e resolvidos. Segundo Libâneo (2005);

O gestor escolar deve ser um líder pedagógico que apoia o estabelecimento 
das prioridades, avaliando, participando na elaboração de programas 
de ensino e de programas de desenvolvimento e capacitação de 
funcionários, incentivando  sua equipe a descobrir o que é necessário 
para um passo à frente, auxiliando os profissionais a melhor compreender 
a realidade educacional em que atuam, cooperando na solução de 
problemas pedagógicos, estimulando os docentes a debaterem em 
grupo, a refletirem sobre sua prática pedagógica e a experimentarem 
novas possiblidades, bem como enfatizando os resultados alcançados 
pelos alunos. (LIBÂNEO, 2005, p.332)
 

Diante do exposto, os gestores tiveram um longo caminho a percorrer, 

diversas estratégias foram criadas para assim conseguir atender todas as 

demandas pedagógicas. 

Segundo Libâneo (2011), um bom gestor deve possuir diversas características 

para contribuir com funcionamento de uma escola, essas características se 

fundamentam segundo o autor por ser:
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Para isso, compete a quem dirige assegurar: a) a execução coordenada 
e integral de atividades dos setores e dos indivíduos da escola, conforme 
decisões coletivas anteriormente tomadas; b) o processo participativo 
de tomada de decisões, cuidando, ao mesmo tempo, que estas se 
convertam em medidas concretas efetivamente cumpridas pelo setor ou 
pelas pessoas cujo trabalho são aplicadas; c) a articulação das relações 
interpessoais na escola e no âmbito em que o dirigente desempenha 
suas funções (LIBÂNEO, 2011, p.349). 

Para ser um bom gestor é necessário se adaptar com a realidade da escola 

e também é preciso saber ouvir e agir diante das dificuldades enfrentadas. 

Quando se desenvolve práticas democráticas dentro da escola, o ambiente de 

trabalho é visto por outros olhos pelos funcionários, pais e alunos, por isso um 

bom gestor deverá saber acolher a todos e também deverá mostrar que diante 

das dificuldades todos são iguais.

Por meio das plataformas digitais os gestores conseguiram administrar as 

suas escolas. Professores e até mesmo os pais desenvolveram uma comunicação 

diferenciada e assim novos recursos educacionais começaram a ser implantados 

por meio das tecnologias. Almeida (2007) salienta que os gestores precisam 

mostrar recursos diversificados para os docentes, para que assim todos consigam 

se adequar aos diversos recursos tecnológicos.

Adequada formação de educadores para a apropriação das tecnologias 
disponíveis de modo a dominar os principais recursos e compreender 
características e propriedades inerentes às tecnologias; aprender a 
integrá-las entre si de acordo com as necessidades que emergem nas 
situações de uso nos processos de ensinar e aprender, articular teorias 
educacionais a partir das experiências realizadas com o uso dessas 
tecnologias. (ALMEIDA 2007, p. 12)

Adequar os conteúdos com as práticas tecnológicas mostrará um novo 

jeito de aprender, por isso é necessário um planejamento por parte de todos os 

professores e gestores para assim conseguir alcançar todas as metas e todos os 

objetivos propostos.
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Araújo (2005) nos mostra que:

O valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua 
aplicação. Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser 
uma atividade de responsabilidade, pois exige que o professor preze, 
dentro da perspectiva progressista, a construção do conhecimento, 
de modo a contemplar o desenvolvimento de habilidades cognitivas 
que instigam o aluno a refletir e compreender, conforme acessam, 
armazenam, manipulam e analisam as informações que sondam na 
Internet. (ARAÚJO, 2005, p. 23-24) 

É valido considerar que a tecnologia veio para ajudar ainda mais na 

educação. Por meio dela, conseguimos desenvolver estratégias de aprendizagem 

diversificadas e também se consegue mostrar para os alunos que através da 

internet novas aprendizagens podem sim ser criadas.

Os recursos tecnológicos hoje são a fonte de todo o conhecimento e de todo 

trabalho docente. As tecnologias enriquecem o trabalho docente e também auxilia 

os alunos a buscarem por novas fontes de pesquisa. Por isso, é notório enfatizar 

que se deve utilizar desses recursos para que assim novas aprendizagens e 

novos meios de conhecimentos possam ser criados e aprimorados.

Um bom administrador é a chave de todo o crescimento, profissional e 

pessoal de uma escola. Por isso, ele deve desenvolver seu trabalho de forma 

enriquecedora, fazendo com que todos se sintam motivados a trabalhar. 

Maximiano (1995) cita que:

A motivação para o trabalho é uma expressão que indica um estado 
psicológico de disposição ou vontade de perseguir uma meta ou realizar 
uma tarefa. Uma pessoa motivada para o trabalho é uma pessoa em 
disposição favorável para perseguir a meta ou realizar a tarefa. Estudar 
a motivação para o trabalho é procurar entender quais são as razões 
ou motivos que influenciam o desempenho das pessoas, que é a mola 
propulsora da produção de bens e da prestação de serviços. (MAXIMIANO, 
1995, p.318) 
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Quanto maior a motivação, mais professores e funcionários felizes haverá 

dentro da escola. Quando se motiva é demonstrado um incentivo ainda maior 

para todos e assim o ambiente de trabalho começa a ficar mais enriquecedor e a 

harmonia começa a se fazer presente. 

Este trabalho tem como objetivo específico pesquisar e verificar os impactos 

causados pelo COVID-19 na educação e na gestão. Sabe se que gestão escolar 

só tendem a aumentar com o passar dos anos é muito natural que os gestores 

encontrem dificuldades para se adaptar as mudanças. 

Diante das ações que acontecem na escola, os gestores devem mostrar 

uma administração voltada para o novo, por isso estratégias motivacionais devem 

ser implantadas para criar nos alunos, funcionários e comunidade um elo criando 

assim vínculos afetivos e transparentes com todos.

Quando os alunos são motivados, por exemplo, diversos saberes são 

desenvolvidos, além de eles aprenderem com mais facilidade os mesmos terão 

mais prazer em frequentar a escola e serão mais ativos diante de todos os projetos 

e conteúdos ministrados dentro da sala de aula.

Logo, essa pesquisa tem como objetivo geral verificar o impacto causado 

pelo coronavírus na educação brasileira e na gestão escolar. Devendo levar em 

conta a saúde mental dos profissionais em tempos de pandemia que vem se 

desdobrando para manter o ritmo dos alunos mesmo nessa época tão devastadora. 

Outro ponto que se pretende pretendo alcançar com essa pesquisa é sobre o 

que é necessário ser feito para minimizar os impactos psicológicos negativos da 

Covid-19 na gestão escolar; utilizando desse tempo para também aperfeiçoar não 

somente a gestão, mas também a equipe escolar para caminharmos de forma 

melhor e buscando sempre renovar as fontes do saber.
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DESENVOLVIMENTO

A pandemia que o mundo está vivenciando desde março 2020, causada 

pelo Covid-19 impactou diretamente muitos setores da sociedade, inclusive a 

educação. Em meio a tantos desafios, os profissionais de todas as áreas preci-

saram se reinventar e não seria diferente com a gestão educacional. 

O papel do gestor escolar é lidar com as práticas educacionais e adminis-

trativas, agindo como uma ponte entre professores, alunos, familiares e demais 

membros da comunidade escola e secretaria de educação. 

A escolha de trabalhar esse tema, tem o intuito de buscar entender a base 

da educação nesse período tão crítico. Buscar autores que consigam nos direcio-

nar para a resolução de situações que agravaram as escolas por quase 2 anos.

A gestão educacional é aqui compreendida como um mecanismo de to-

mada de decisões que tem por finalidade atingir os objetivos das instituições de 

ensino. Obviamente, os objetivos de cada instituição variam de acordo com o tipo 

de gestão adotado.

O primeiro desafio se deu pela desigualdade de conhecimentos tecnoló-

gicos, uma vez que as mais variadas plataformas digitais tomaram lugar impor-

tante para o desenvolvimento das aulas remotas. Ao mesmo tempo, os gestores 

também se viram numa situação delicada pelo fato do impacto financeiro que 

esse novo modelo de aula remota causou, afinal, muitos gestores e professores 

tiveram que arcar com os custos da infraestrutura tecnológica para trabalharem 

de suas próprias casas.

Portanto, devemos deixar claro que as pandemias são passageiras e que 

o terror gera mais dano do que o próprio vírus. Para um indivíduo se manter sau-

dável, precisa se manter positivo, ativo e vibrante. É notório que não poderia ser 

diferente com os professores e com toda a gestão escolar.
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Sabe-se que a educação a distância já é uma realidade antiga; até os mais 

céticos já notaram isso e ela se fez extremamente presente no período obscuro 

de pandemia para preservar a saúde dos profissionais docentes e dos alunos.

Por fim, pretende-se com este trabalho levar conhecimento à comunidade, 

a fim de que os docentes se mantenham sempre saudáveis, ativos, vibrantes, a 

fim de buscar sempre a qualidade do ensino.

Os processos metodológicos são fundamentais paras atingirmos os resul-

tados deste artigo. Será necessário entrevistar, formular e coletar todos os dados 

com os gestores que trabalharam durante a pandemia. Por ser uma ferramenta 

invocadora que se fez útil em um momento pandêmico, se popularizando ainda 

mais de maneira digital, a plataforma digital Forms será muito importante nesta 

pesquisa. Será por meio dela que os resultados serão obtidos, tais resultados 

serão obtidos por um link gerado e enviados aos professores e gestores da rede 

de ensino municipal, estadual e também a rede privada de ensino da região de 

Votuporanga-SP e terá no total 30 participantes.

Essa escrita se configura como um trabalho de gestão democrática e par-

ticipativa, o qual é defendido por diferentes estudiosos e pesquisadores da área 

da educação, como também, pelas políticas públicas educacionais. Esta pesqui-

sa tem como principal objetivo mostrar um determinado assunto, por isso utilizar 

técnicas de coletas de dados será de grande valia para este artigo (GIL, 1999). 

Como tem sido discutido ao longo deste trabalho, podemos assegurar que o pa-

pel do gestor escolar é imprescindível para o bom desempenho e andamento das 

atividades escolares, visto que esse profissional assume múltiplas funções na 

cadeia educacional, desempenhando não só atividades de ordem administrativas 

e burocráticas, mas também pedagógicas. 

Em relação a essa última, podemos destacar coordenação de projetos de 

ensino visando à interação entre escola e comunidade. O gestor de uma escola 



386

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

tem como fundamento a melhor qualidade de ensino para com os alunos. Desde 

a parte administrativa, a psicossocial e intelectual. Essa administração é feita de 

forma objetiva, visando ao melhor desempenho da classe docente e melhor aco-

modação por parte dos discentes.

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas e im-

portantes. Esta técnica de coleta de dados é bastante adequada para a obtenção 

de informações acerca do que as pessoas sabem, esperam e desejam ou estão 

passando em um determinado momento (GIL, 1999). 

Com os resultados obtidos será analisado muito cautelosamente, onde as 

informações dos gestores servirão de base para chegar as conclusões deste ar-

tigo. 

O trabalho em si contará também com citações de diversos autores, na 

qual foi realizada uma pesquisa por materiais científicos no Google Acadêmico 

foram separados artigos científicos de uma forma geral e separados por assun-

tos. Esses autores são fundamentais para conseguirmos chegar a conclusões 

sobre o artigo e também irá transparecer diversos conhecimentos acerca da me-

diação escolar. Alguns dos principais autores têm como nome: Almeida, Araújo, 

Libâneo, Maximiano, Porto. 

O conhecimento qualitativo garante por meio da mediação escolar que vi-

venciamos e transformamos o ambiente, por isso um bom gestor deve saber con-

duzir uma escola de uma melhor forma a dar um direcionamento a todo o pessoal 

e também eles devem mostrar para todos que diante de todos os obstáculos de-

vemos sempre ir em busca de uma solução. Por isso um bom gestor deve saber 

ouvir todos os funcionários e toda a comunidade escolar.

Diante disso a mediação escolar deverá ser entendida como sendo uma 

das mais importantes funções da escola pois quando temos gestores mediado-

res, iremos ter uma escola de qualidade e de boa desenvoltura. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O objetivo principal da pesquisa é analisar os impactos causados pela co-

vid- 19 na educação na região da Secretaria da Educação de Votuporanga - SP. 

Diante dos resultados obtidos, percebe-se que toda educação teve o impacto 

pela negatividade da pandemia de uma forma geral sofreu-se um pequeno efeito 

negativo, sobre no qual o seu nível de preocupação com o impacto do corona-

vírus na educação foi de 10 % muito preocupante e extremamente preocupante 

tendo 67% das repostas e 53,33% preocupado demais com o ensino.

Gráfico 01: Qual é o seu nível de preocupação com o impacto do coronavírus na 
educação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Foram avaliados as participações e incentivo dos familiares nas aulas 

remotas durante a pandemia sendo que 6,67% acharam ótimo,26,67% foram bons 

sendo que a maior parte 56,67% acharam regular e 10% ruim e 26 % péssimos.
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Gráfico 02: Como você avalia as participações e incentivos dos familiares nas 
aulas remotas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A maioria que responderam o questionário concorda que as escolas na qual 

atua está estruturalmente preparada com (álcool em gel/ distanciamento mínimo 

exigido/higienização de ambientes com frequência) para receber os alunos na 

pandemia na metodologia híbrida, 63,33% concordam, quanto 13,33% concorda 

totalmente sendo que 20% discorda e 3,33% discorda totalmente.
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Gráfico 03: Você concorda que a escola na qual atua, está estruturalmente 
preparada (álcool em gel/distanciamento mínimo exigido/higienização de 
ambientes com frequência) para receber os alunos na pandemia, utilizando a 
metodologia híbrida?

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Em relação ao trabalho de gestores e professores foram avaliadas a sua 

experiência durante a pandemia 20% ótimo, 53,33% bom, regular 23,33% e ruim 

3,33%, aos que responderam ao questionário, afirmam que se sentiram seguros 

no ambiente de trabalho durante a pandemia, 63,33% seguro, 10% totalmente 

seguro e 26,67% nada seguro.

Seguindo com a nossa pesquisa 93,3% dos professores e gestores que 

responderam ao questionário pertence à rede de ensino público e 6,7% é de 

escola privada.
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As plataformas e aplicativos utilizado no ensino a distância também foram 

avaliados pelos professores e gestores 23,33% regular, 20% ótima e 56,67% 

bom.  

As escolas que foram aplicadas a pesquisa, observaram-se que 10% 

pertence à rede estadual, 0,00 %federal 6,67% privada e 83,33% municipal.

Em relação ao trabalho de gestores e professores avaliam que seu trabalho 

durante a pandemia 50% bom, ótimo 43,33% e 6,67% regular.

Analisando a gestão escolar foram considerados que foram adotadas todas 

as medidas possíveis para a continuidade do aprender, que a maior parte foi que 

sim e a minoria não. 

Concorda que com a Pandemia houve um prejuízo na aprendizagem dos 

alunos sendo que 56,67% concordaram, mas 40,00%concordou totalmente 

sendo que 3,33% discordaram.

Analisando os gráficos a educação á distancia em geral foram 10% excelente 

43,33% acharam boas e 36,6% foram médios quanto 10% fraco.

Durante a pandemia professores e gestores relataram os tipos de dispositivos 

que usaram para transmitir a sua aula 63,33% utilizaram smartphone, 30% 

computador portátil e 6,67% computador de mesa.

A auto avaliação perante os desafios da educação na pandemia no ensino 

remoto foram de 60,00% bom sendo que 26,67% foram ótimos e 13,33% regular.

Observou-se através dos resultados obtidos que os professores que 

atuaram brilhantemente durante a pandemia que ainda se arrasta de maneira 

mais branda, porém ainda existente, demandando esforços por aptidão do uso 

de novas tecnologias e a disseminação desse uso para com os alunos.

O atual cenário requer dos professores e gestores um planejamento mais 

direcionado, tendo em vista que o intuito é alcançar a maioria dos estudantes em 

suas residências, a partir das inúmeras dificuldades encontradas, destacando-se 



391

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

a ausência de internet, de aparelhos celulares com Android, de tablet, de note-

book, etc. Essa realidade é apontada, pelo Colemarx (2020), como resultado da 

desigualdade estrutural que o país vivencia, dificultando, nesse contexto, a efeti-

vação de um ensino remoto na perspectiva do acesso para todos.

De acordo com Santana (2020, p. 42), “[...] a suspensão das aulas nos es-

paços escolares físicos fez com que milhões de estudantes migrassem as intera-

ções pedagógicas para ambientes online, criando um grande fluxo em espaços 

e ferramentas até então utilizados prioritariamente pela Educação a Distância 

(EaD)”. Esse fato trouxe à tona a desigualdade estrutural das famílias brasileiras, 

principalmente, a problemática do acesso à escola por meio das mídias e plata-

formas virtuais. Dessa forma, professores, gestores, estudantes e seus familiares 

estão imersos em um contexto desafiador, o qual requer uma condução participa-

tiva pelos líderes escolares.

Na visão de Peres (2020), a intensificação das ações dos protocolos de 

higiene e saúde exigidas pelos órgãos sanitários, com a finalidade de minimizar 

possíveis riscos de contaminação e intensificar a detecção precoce de sintomas 

da COVID-19 são um dos caminhos para minimizar os riscos, entretanto, a escu-

ta aos profissionais da educação é um dos elementos centrais para a organiza-

ção de um possível retorno às aulas presencialmente. 

As medidas de isolamento social refletem algumas consequências. Estas 

são designadas pelo medo da proliferação da COVID-19, a insegurança de voltar 

às instituições de ensino por inúmeros fatores, tais como: a falta de recursos fi-

nanceiros para o suporte necessário no cotidiano escolar para compra de termô-

metro, máscara, material de higiene pessoal, álcool em gel, ausência de orienta-

ções e monitoramento das ações básicas da secretaria de saúde. O desejo posto 

nos depoimentos dos gestores é a chegada da vacina contra a COVID-19, com a 

finalidade de que se possa amenizar o risco de transmissão entre os estudantes 

e seus familiares, bem como os profissionais da área.
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CONCLUSÃO

Diante da nova situação social educacional, as adversidades referentes à 

gestão escolar e à gestão de sala de aula ainda não estão aparentes. No momen-

to, convivemos com planos educacionais emergenciais desafiadores, diferentes 

realidades e envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, em especial os 

docentes e os estudantes.

O que estão chamando de novo normal educacional só irá se concretizar 

com o retorno das atividades presenciais, mesmo que esse retorno seja em for-

ma de rodízio e repleto de restrições.

Uma coisa que temos como certa reside no desafio de conviver com novas 

demandas profissionais e pessoais. Na capacidade de definir novas prioridades 

educacionais e de implementação. Além da competência de nos reconfigurarmos 

internamente e socialmente.

É dessa forma que nos tornamos protagonistas de novas propostas de 

ações pedagógicas mais significativas que ultrapassam o interior das escolas, e 

especialmente, os atuais modelos de gestão escolar.

Em um segundo momento desta pesquisa, podemos perceber a quão esta 

pandemia foi danosa para a educação brasileira, pois boa parte da população é 

muito carente e não dispõe dos recursos necessários para ter qualidade de ensi-

no a partir de suas residências. Isso causou uma profunda tristeza tanto para os 

pais dos alunos quanto para os professores e para os próprios alunos.

Por fim, este trabalho defende um método inovador, que é o Método da Vi-

bração, que consiste em desenvolver os trabalhos pedagógicos com muita ener-

gia e disposição, de tal forma que essa energia seja transmitida aos alunos e 

que eles possam entender a real necessidade do estudo e se manter motivados 

mesmo em um período tão triste como o da pandemia. 
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 Pode-se concluir que, por mais triste e difícil que tenha sido esse período, 

os docentes não desistiram de sua missão. O país deve continuar avançando 

de forma vibrante e com total respeito aos mortos, mas pensando sempre em 

nossas crianças, pois elas é que alimentarão o Brasil de amanhã. Elas é que 

representam o futuro. As crianças sempre serão a maior prioridade da nação 

brasileira.
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MAPEANDO O CONCEITO
 

As transformações geradas pela globalização têm impacto, de forma direta, 

nas questões acerca das identidades sociais e repercutem no campo da educa-

ção pela necessidade e de pensarem e repensarem os modelos educacionais. 

Desenvolver estratégias educacionais que contemplem a diversidade de 

identidades que compõem as sociedades passa a ser o desafio colocado a edu-

cação. Além de processos educacionais que reflitam a multiplicidade das culturas 

e identidades delas derivadas como forma de dissolver as hierarquias historica-

mente construídas. 

O tempo-espaço dessa pedagogia moderna nos ensinou – e nos ensina - 

através de seus currículos frequentemente voltados para uma formação “moral-

mente correta” ou das imagens e narrativas que construímos e inventamos dos 

outros e de nós mesmos/as -, como devemos construir e viver certas identidades 

(como as nacionais, de gênero, de sexualidade, de religiosidade, de classe, de 

idade...) com base em parâmetros de “normalidade”. 

A essas formas de constituição identitária, Louro (2000) chamou de “identi-

dades referência” (p. 68), por passarem a ocupar um lugar hegemônico nas prá-

ticas e processos de significação cultural. De outra parte, esse tipo de educação 

também nos ensina a suspeitar, disfarçar, esconder ou negar certos comporta-

mentos, gestos, desejos, sentimentos, pensamentos que possam nos situar (e 

também aos outros) como sujeitos que ocupam o lugar simbólico e material da 

diferença. Eis que se trata, nesse caso, de um “não-lugar”,destinado às “identi-

dades marcadas” (Louro, 2000) como “desviantes”, “maléficas”, “exóticas”, car-

regadas de estigmas pelo corpo como consequência das marcas (in)visíveis de 

sua história, cultura, origem, sexualidade, religiosidade...

Em nossas escolas, por exemplo, o “diferente” quase sempre é “convoca-

do” a ocupar não mais que o lugar exótico e exegético da diferença, raramente é 
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valorizado como um agente ativo de resistência ou de oposição frente às desig-

nações e imposições desleais de sua própria história. Em geral, a dinâmica des-

sas práticas educativas e sociais pauta-se em interesses políticos e institucionais 

bastante particulares que pretendem fazer com que o outro continue sendo esse 

outro, “o corpo dócil da diferença” (Bhabha, 1998, p. 59) a ser apenas “explicado” 

e “conhecido” e, com isso, fazer-lhe perder de vista seu poder de significar, de 

enunciar e de estabelecer seu próprio discurso oposicional.

Isso faz instaurar um certo paradoxo: se, por um lado, a “entrada” do outro 

no discurso multicultural se faz sob determinadas formas de regulação e controle, 

uma vez que a revista procura dar “visibilidade” às diferenças a partir do discur-

so da identidade “normal”. Por outro lado, as tentativas de regulação e controle 

do outro já se acham desde o início impossibilitadas de acontecer, pois, ao abrir 

espaço para diferentes vozes, o outro que toma a palavra fala de sua diferença 

burlando toda forma de aprisionamento, dada à multiplicidade de posições de lei-

tura e modos de ver a partir das quais os/as leitores/as interagem com os textos 

da revista, produzindo diferenças no olhar e diferença no discurso.

A escola não pode mais se prender a um tipo padrão de organização social 

e identidade impostas pelo mercado ou sociedade, mas deve promover uma par-

ticipação conjunta, o diálogo e as relações. 

O não reconhecimento ou o reconhecimento errôneo dos sujeitos podem 

configurar formas der opressão, na medida em que aprisiona uma identidade em 

concepções errôneas ou distorcidas. 

Nos tornamos agentes humanos capazes de compreender a nós mesmos 

e nossa identidade, mediante a aquisição das linguagens de expressão. Lingua-

gens entendidas não somente pelas palavras, mas as outras formas das quais 

nos expressamos e definimos.
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Todo processo de aprendizagem precisa ser permeado por um bom relacio-

namento entre os atores participantes. Posturas autoritárias ou impositivas não 

favorecem a criação de um clima propicio para a construção do conhecimento, 

atitudes de indiferença ou desrespeito são consideras descompromissadas ou 

verticalizadas.  

A sala de aula e a escola como um todo, devem ser espaços de convívio e 

que favoreçam a participação de todos, socialização para a formação das iden-

tidades.  É através do diálogo aberto com o outro parceiro na interação, que nós 

agentes racionais vamos construindo nossa existência em um encontro autêntico 

que preserve as diferenças. 

A identidade cultural pode ser compreendida como um conjunto de carac-

terísticas comuns pelas quais os grupos sociais constroem sentido de pertenci-

mento, ela é construída de forma dinâmica, nas relações sociais. O conceito de 

etnicidade tem um significado exclusivamente social, pois refere-se às práticas 

e aos modos de ser e viver de determinado grupo social. Os membros de uma 

dada etnia se consideram como vinculados a uma cultura específica, ou seja, 

distinta das demais e assumem como positiva tal distinção.

Ao contrário do conceito de raça que depende necessariamente de aspec-

tos biológicos para a definição das tipologias físicas, as diferenças étnicas são 

resultantes da formação cultural. A etnicidade é resultante de produção social e 

cultural, construída e reconstruída através dos tempos. 

Mesmo que as diferenças culturais tenham perdido um pouco de sua niti-

dez e mesmo que algumas diferenças foram niveladas pelas instruções e pelo 

modo de vida da sociedade moderna, a despeito desse processo de racionaliza-

ção e de uniformização cultural, as antigas diferenças étnicas não só não foram 

abolidas como se tornaram fonte de ações coletivas.
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A sociedade como um todo, salientou ainda mais a consciência étnica como 

maneira de valorizar o pluralismo cultural diante de uma sociedade que busca 

uniformização. As sociedades passaram a ser valorizadas também por um com-

posto de grupos que primam pela identidade cultural, grupos que deixam de ser 

considerados imigrantes para assumirem o status de componentes da sociedade. 

É necessário levar em conta que o apelo à identidade étnica pode tanto 

ser um caminho para a tolerância e a democracia como para a intolerância e o 

racismo, como podemos observar nas tragédias de nossa história. 

Atualmente, com a globalização a concepção de uma cultura homogênea 

deixou de fazer sentido.

Tanto o preconceito como a exclusão têm um caráter multidimensional e 

representa o não acesso, tanto aos aspectos econômicos quanto à serviços es-

senciais como saúde e educação

A escola reforça processos de exclusão, porém ela também é o lugar onde 

se pode praticar uma educação inclusiva, celebrando as diferenças e o diálogo 

entre as diferentes culturas e etnias. 

O tema multicultural ganhou maior ênfase com a discussão dos direitos hu-

manos e dos grupos marginalizados. No Brasil, presenciamos a implementação 

destas demandas, a partir do desenvolvimento dos chamados novos movimentos 

sociais, iniciados na década de 1970.

O tema do multiculturalismo relaciona-se a discussão sobre a identidade, 

quando se percebe que as culturas revelam a maneira como os indivíduos se 

relacionam com o mundo, a partir de sua convivência cotidiana dentro de uma 

comunidade ou grupo. Desta forma, as culturas passam, então, a traduzir as con-

cepções de mundo dos grupos sociais e numa visão macro das sociedades nas 

quais os indivíduos se inserem, fornecendo-lhes uma identidade social. 
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A identidade social, refere-se à identidade como algo que assinala a com-

preensão de quem somos, de nossas características definidoras fundamentais 

como seres humanos. Esta identidade, é formada dialogicamente, a partir do 

diálogo que realizamos com os outros, nas interações cotidianas. 

Para compreender o estreito vínculo entre identidade e reconhecimento, te-

mos que levar em conta uma característica crucial da condição humana, qual seja 

seu caráter fundamentalmente dialógico. Assim, tornamo-nos agentes humanos 

plenos capazes de nos compreender a nós mesmos e definir nossas identidades 

e a essas linguagens por meio da interação com outras pessoas. 

A ausência de ações que valorizem a diferença na escola pode impossibili-

tar a realização de um processo de socialização que propicie um desenvolvimen-

to equânime. 

O multiculturalismo trata-se de uma série de ações institucionais desenvol-

vidas por organizações, para compreensão e reivindicação de projetos e leis para 

o respeito com as diferenças e a igualdade.   

O termo multiculturalismo refere-se ao mundo globalizado e se constitui 

em um dos mecanismos para lutar contra toda forma de intolerância em favor de 

políticas capazes de garantir os direitos civis básicos para todos. 

Se os cidadãos são considerados iguais para concepção liberalista, por 

exemplo, como garantir direitos que realmente atendam a todos em sua indivi-

dualidade?

A cidadania não pode pretender ser uma identidade geral, construída sob o 

princípio de que todos são iguais. Cada pessoa é única, um indivíduo é criativo e 

criador de si mesmo, transmite cultura. Cada pessoa é o resultado das relações 

que estabelecemos com os outros.
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Atualmente, vários movimentos sociais no Brasil e no mundo tem questio-

nado a visão homogeneizada das suas sociedades e reivindicam uma política de 

reconhecimento, tanto de suas diferenças, de suas múltiplas identidades, como 

se suas desvantagens e desigualdades sociais, oriundas da discriminação social 

gênero, raça, de opção sexual e de origem regional.

As ações dessas diferentes instituições são conhecidas pelo multicultura-

lismo. Nesse sentido, é obrigação dos Estados democráticos contribuir para que 

os grupos que se encontrem em desvantagem possam conservar as suas cul-

turas contra as interferências das culturas majoritárias. A política voltada para o 

reconhecimento da diferença exige que as instituições públicas não passem por 

cima das particularidades. Afinal, existem muitas maneiras de viver a vida em 

sociedade com respeito. 

Esse movimento de reconhecimento das especificidades culturais e das 

desigualdades sociais é o resultado de duas mudanças de pensamento. Primei-

ramente, a desconstrução da ideia de direito por hierarquia social e honra, carac-

terística do Antigo Regime, questionada a partir da instituição de uma política de 

reconhecimento centrada na ideia de dignidade do sujeito, compartilhada pelos 

cidadãos. A segunda, quando reconhecemos que os fatores sociais e econômi-

cos impediam a populações inteiras de viver plenamente seus direitos, o que 

transformava a todos em cidadãos da segunda classe.

A contraposição a essa ideia resultou num conjunto de políticas públicas 

voltadas para a garantia de uma renda mínima aos cidadãos abaixo da linha de 

pobreza. 
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MULTICULTURALISMO E EDUCAÇÃO

Atualmente, questões relacionadas à pluralidade de culturas, etnias, raças, 

sexualidades, religiosidades e outras dimensões identitárias, vêm ocupando um 

considerável espaço em debates educacionais, pesquisas e eventos de natureza 

científica, fóruns sociais e cursos de formação docente em todo o Brasil. E um dos 

motivos da recorrência dessas discussões na educação está ligado, a meu ver, 

especialmente à implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 1997, que, em suas diretrizes 

e orientações gerais para o Ensino Fundamental (inscritas no Tema Transversal 

Pluralismo Cultural), destaca a importância de um conjunto de saberes, valores e 

atitudes (a serem trabalhados por todas as escolas do território nacional), visan-

do, simultaneamente, à “valorização da diversidade cultural”, o “respeito e tole-

rância às diferenças”, e à consolidação dos valores democráticos da sociedade 

brasileira para o alcance da cidadania.

A “entrada” dos PCN na educação brasileira motivou – e ainda motiva –               

duras críticas dirigidas especialmente por pesquisadores/as e professores/as 

que, além de não concordarem com as pretensões “universalistas” para a edu-

cação nacional inscritas no documento, contestam as estratégias “impositivas” 

utilizadas pelo governo no processo de sua elaboração – deixando de fora a par-

ticipação de pessoas, grupos, instituições sociais, e privilegiando os interesses 

mercadológicos da economia global. 

Por outro lado, também há um reconhecimento, por parte de muitos estu-

diosos dessa política, quanto às possíveis vantagens e contribuições trazidas pe-

los PCN, especialmente no que diz respeito à proposição de temas transversais. 

Na opinião de Veiga-Neto (2002), embora sejam pensados por vários “ideólogos 

da globalização”, 
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A partir da “entrada” dos PCN na educação, o multiculturalismo tem sido 

retórica constante entre variadas teorias educacionais, artefatos e movimentos 

culturais, propostas pedagógicas etc. constituindo, dessa forma, um importante 

campo teórico que se propõe a discutir criticamente os processos de produção 

de identidades culturais, com vistas à efetivação de uma “prática pedagógica 

multiculturalmente orientada” (Moreira e Macedo, 2001) no interior de propostas 

educacionais politicamente comprometidas com as lutas e reivindicações históri-

cas de grupos e culturas socialmente excluídos.

Por tratar-se de um campo de estudo bastante diversificado em seus ma-

tizes teórico-práticos, considero relevante, para fins de um melhor entendimen-

to, apresentar algumas das características mais recorrentes do multiculturalismo 

presentes em boa parte da literatura da área.

De modo geral, pode-se dizer que o multiculturalismo teve início na primei-

ra metade do século XX em países cuja diversidade cultural – provocada, em 

grande parte, por fenômenos migratórios que se intensificavam em todo o mundo 

- representou um sério problema social para a consolidação das unidades nacio-

nais. Desde a sua origem, o multiculturalismo aparece como “princípio ético que 

tem orientado a ação de grupos culturalmente dominados, aos quais foi negado 

o direito de preservarem suas características culturais”.

No início, os movimentos multiculturalistas expressavam apenas as rei-

vindicações de grupos étnicos, mas, em decorrência dos inúmeros confrontos 

culturais que ocasionavam preconceitos e discriminações raciais, de classe, de 

gênero, de sexualidade, o multiculturalismo passa, a partir da segunda metade 

do século passado, a abarcar um universo cultural mais amplo. 

Contando inicialmente com a aliança dos movimentos sociais, de negros, 

de mulheres e de outros grupos culturalmente organizados, os movimentos mul-
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ticulturalistas solidificam uma luta política, institucional e jurídica em favor dos 

direitos humanos e civis. 

Nesse sentido, é importante frisar que, apesar da grande evidência e reper-

cussão do multiculturalismo como “retórica da moda” no mundo contemporâneo, 

ele não pode ser visto como um fenômeno recente ou “exclusivo” desses tempos, 

pois as culturas sempre foram plurais e os debates em torno das diversidades 

culturais datam de longas épocas. 

No campo educacional brasileiro, o multiculturalismo apresenta-se como 

buscando contribuir para uma educação que tenha por princípio o respeito às 

diversidades culturais e tolerância ao “diferente”, que esteja vinculada às de-

mandas de reivindicação de grupos historicamente excluídos e ao incentivo de 

práticas pedagógicas e culturais que possibilitem “dar voz” aos chamados grupos 

oprimidos e às políticas afirmativas das identidades desses grupos. 

Enfim, uma educação multicultural que alimente o sonho de construção de 

uma sociedade sem injustiças, discriminações e desigualdades sociais.

A perspectiva da interculturalidade é um dos ramos do multiculturalismo 

que discute sobre a questão das diferenças culturais no âmbito educacional, que 

vai além do caráter psicológico e da identidade cultural de classe como normal-

mente são encaradas.

Ela visa a superação de uma abordagem das diversas identidades cultu-

rais, sempre complexas e mutáveis de uma maneira unificada e estabilizadas, 

favorecendo a construção de focos de preconceito e discriminação na instituição 

escolar. Pretende estabelecer a tensão entre o ideal proposto pela perspectiva da 

igualdade, e o real, exigido pela necessidade de reconhecimento da diferença, 

mediante a prática constante de um diálogo crítico. 



405

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

Podemos então, pensar a escola como um espaço em que múltiplas for-

mas culturais de linguagem se estabelecem, eliminando, assim, toda e qualquer 

pretensão ideológica da existência de uma suposta neutralidade linguística entre 

os alunos. A sala de aula é um local privilegiado em que ocorre a articulação de 

diversas experiências culturais que são narradas pelos alunos, a partir das quais, 

a escola pode estabelecer alternativas pedagógicas de combate a qualquer tipo 

de preconceito. 

É importante se discutir conceitualmente, no espaço escolar, a noção de 

interculturalidade educacional para a realização de uma prática educativa que de 

fato tenha em vista a igualdade como meta e a diferença como orientação crítica. 

Podemos entender com o que foi apresentado que o termo multiculturalis-

mo originou-se das lutas contra o racismo, empreendidas pelos negros norte-a-

mericanos, e com a intensificação da migração, esse tema passou a fazer parte 

das preocupações de diversos países. 

PARA REFLETIR

É necessário que a sociedade percebe que é constituída por identidades 

plurais, derivadas das diferenças de gênero, raças, padrões culturais e linguísticos, 

habilidades e outros marcadores identitários e que questione a construção 

histórica dessas diferenças. 

Uma educação inspirada nessa concepção não se limita a ensinar a tole-

rância e o respeito, mas se volta para a análise dos processos pelos quais as 

diferenças são produzidas, e colocadas em questão.

Uma postura também, que incorpora nos discursos curriculares a identida-

de como mutante e em permanente transformação. Tal desafio refere-se à imple-
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mentação de práticas pedagógicas multiculturais, comprometidas com o questio-

namento da construção das diferenças. 

Trabalhar o multiculturalismo na escola, implica uma educação inclusiva 

crítica e criativa que inclua na pauta a diferença e o diálogo. Significa colocar a 

própria escola em questionamento sobre seu papel.

Cada contexto, realidade, exigirá uma postura que privilegie a autonomia, 

o diálogo e o movimento. 

O multiculturalismo é uma proposta que vem pensar as diferenças no seio 

da educação escolar. Seu principal objetivo é  dar uma resposta ao problema do 

outro, questionando o privilégio que certas interpretações da realidade e de gru-

pos sociais, possuem de poder moldar a maneira como os educando pensam e 

vivenciam a realidade e a sociedade, as relações de poder e até mesmo a própria 

representação enquanto sujeito. Refletir criticamente sobre nossas ações e con-

dutas cotidianas no espaço e tempo escola é ampliarmos nossos olhares no intui-

to de, efetivamente, ver melhor, e o dilema maior é esse: buscarmos a construção 

de novas visões, que transcendam os limites da tradição e que ousem a constru-

ção de novas formas de ser e estar atuando em educação, seja esta a educação 

na escola, na família, nos diferentes espaços sociais onde interagirmos.

É nosso papel enquanto profissionais da educação, buscar olhar para outros 

contextos educativos como espaço de disputas em torno de significados, saberes 

e modos de ver sempre abertos à negociação talvez seja uma das possibilidades 

que levem a romper com a rigidez do pensamento dicotômico entre identidade/

diferença, nós/eles, homem/mulher, branco/negro, norma/desvio etc. e desafiar 

concepções conservadoras da pedagogia, da cultura e da sexualidade, de modo a 

percorrê-las como territórios de lutas e incertezas, sempre abertos à contestação 

e à negociação em tempo integral na escola.
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CAPÍTULO 24

EM NOME DA RAÇA, DO 

ORGULHO E DO POVO BRANCO: 

POLÊMICAS VELADAS NA 

CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DA

ORGANIZAÇÃO CRIPTONAZISTA 

WHITE LIVES MATTER1

Marcos Alexandre Fernandes Rodrigues

1  Nesta pesquisa, tem-se a posição ética de não lincar qualquer endereço eletrônico para as 
redes da organização criptonazista WLM, porque, como a meta é sempre recrutar novos mem-
bros, essa referenciação poderia ser encarada com uma forma de propaganda. Não é o públi-
co-leitor deste texto que deve analisar os links, mas a própria Safernet, uma organização que 
recebe denúncias anônimas. Aliás, tem-se que refutar a ideia de que, no campo acadêmico, 
está-se diante de antirracistas. Muito ao contrário. Em suas investigações, o pesquisador que 
vós escreveis, caro público-leitor, encontrou inúmeros estudantes universitários, sobretudo do 
curso de Letras, em redes (neo)nazi-supremacistas.

10.48209/978-65-5417-DEB-W
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APONTAMENTOS INICIAIS 

“As palavras do outro, introduzidas em nossa fala, são revestidas 
inevitavelmente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa 

avaliação, isto é, tornam-se bivocais. A única que pode diferenciar-se 
é a relação de reciprocidade entre essas duas vozes. A transmissão 

da afirmação do outro em forma de pergunta já leva a um atrito entre 
duas interpretações numa só palavra, tento em vista que não apenas 

perguntamos como problematizamos a afirmação do outro.” 
(Mikhail Bakhtin, 2018).

 

 A presente pesquisa tem como objeto o discurso da organização criptona-

zista WLM que, de acordo com a Southern Poverty Law Center (SPLC), surgiu 

como uma resposta racista ao movimento BLM. Nessa mesma direção, Balleck 

(2019) lembra que a WLM, fundada em 2015, teve como uma de suas fundado-

ras a extremista Rebecca Barnette, posicionada no cargo de diretoria da Divisão 

Feminina do Movimento Nacional Socialista. Nessa perspectiva, é ainda válido 

escrever que o analista do discurso que vós escreveis, em suas investigações 

na web, conheceu a WLM mediante páginas virtuais da própria KKK que, para 

aquela, propagandeava o logo White Lives Matter em camisas a serem comer-

cializa-las por alguns dólares. 

Não por acaso, a WLM, em suas redes sociais, semiotiza a população ne-

gra como que inata à violência contra brancos e à criminalidade em geral. Dife-

rentemente KKK, cuja linguagem é marca de um discurso abertamente racista 

pelo qual defende, com um tom avaliativo de terror social, a existência de uma 

degeneração da pureza racial, a WLM prefere uma linguagem liberal-abstrata 

que constitui um discurso veladamente racista, o que implica no fato de que, ao 

atacar a população negra, escamoteia as suas intenções ideológicas. Parece 

que, em suas redes sociais, tem-se um espaço virtual de encontro entre variados 

usuários brancos racistas nacionalistas que, estando em simpatia social uns com 

os outros, expressam juízos de preconceito racial. 
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 Nesse sentido, o objetivo a ser concretizado é analisar como a WLM ataca 

polemicamente a população negra. Espera-se, desse jeito, compreender que, 

apesar de essa organização não empregar “predicados do sujeito” ao “negro” 

de maneira a externalizar abertamente um juízo racial, consegue, mediante um 

discurso polêmico velado, subjugar essa população étnica racializada que não 

se resguarda fenotipicamente na brancura da pele. No que tange ao objetivo 

proposto, é possível hipotetizar que, para transitar pelo Facebook, e, dessa pla-

taforma do auditório social se aproveitar, a WLM precisa contornar as diretrizes 

éticas, o que explica a necessidade dessa organização de velar seu discurso. 

  Para fundamentar esta pesquisa em análise do discurso, subsidia-se suas 

reflexões com respaldo da Teoria e Análise Dialógica do Discurso e da Linguagem. 

Nessa perspectiva, são importantes as noções sobre linguagem, discurso, signo 

e polêmica, o que, com toda a certeza, enceta uma sequência de proposições, 

a saber: a) todo signo é ideológico por natureza; b) toda palavra ou enunciado 

concreto estabelece relações dialógicas com outras palavras e enunciados; c) 

todo discurso expressa valor ideológico, porque o locutor está sempre a se posi-

cionar perante o outro, o interlocutor, e o mundo; d) se todo enunciado concreto 

é, metaforicamente, uma arena de encontro para vozes sociolinguísticas, é cor-

reto afirmar que todo enunciado concreto é tenso e polêmico; e) todo sujeito está 

localizado cronotopicamente em uma dada sociedade de pessoas e, com ela, 

ele tem ligações orgânicas com a cultura, política, economia e outros campos da 

vida; e f) o fenômeno estudado não é uma coisa, mas um sujeito que responde a 

vozes sociolinguísticas e é filosoficamente responsável por seus atos. 

Como corpus, escolhem-se 6 enunciados concretos de uma página e grupo 

do Facebook da WLM para compor esta pesquisa com o fito de criteriosamente 

representar o horizonte ideológico de valores dessa organização. Sobre isso, 

cabe descrever que a página foi criada em 2020 em relação à qual se pode 

computar 880 curtidas e 932 seguidores. Para a sua construção estética, selecio-
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nou as bandeiras dos Estados Confederados da América enquanto foto de perfil 

e capa. Já o grupo foi criado em 2020 e, nesse decorrer, adquiriu mais de 1.300 

membros. 

 Em síntese, para além dos apontamentos iniciais e finais deste capítulo, vai 

se delinear dois subcapítulos neste momento. O primeiro se chama “Linguagem, 

discurso e polêmica: alguns arremates linguístico-filosóficos” por meio do qual 

se estuda o horizonte filosófico e teórico presente na obra do Círculo de Bakhtin, 

Medviédev e Volóchinov, enfatizando-se a noção dialógica de polêmica velada. O 

segundo se denomina “Entre polêmicas e preconceitos raciais: análise dialógica 

do discurso da White Lives Matter” através do qual se examina o corpus desta 

pesquisa, perscrutando-o com respaldo da obra dos pensadores russos. Por fim, 

redige-se, nas últimas palavras deste capítulo, uma breve consideração de como 

denunciar/combater a organização WLM e seu discurso de ódio racial. 

LINGUAGEM, DISCURSO E POLÊMICA: ALGUNS ARREMATES 
LINGUÍSTICO-FILOSÓFICOS 

No encontro entre palavra do locutor, do interlocutor e da língua, Volóchinov 

(2018) observa modos de transmissão da palavra no discurso alheio, porque, 

estando o discurso dentro do discurso e a enunciação dentro da enunciação, o lo-

cutor pode ativamente transmitir seu discurso através de estilos linear e pictórico. 

No que concerne ao primeiro, conservam-se os limites do discurso apreendido 

pelo discurso autoral do locutor havendo esquemas de citação – aspas, apóstro-

fe, traço. Sobre isso, assim escreve Volóchinov (2018, p. 255): “[...] a principal 

tendência de reação ativa ao discurso alheio pode preservar a sua alteridade e 

sua autenticidade. A língua pode tentar criar limites claros e estáveis ao discurso 

alheio” e, com tal característica, “[...] ao protegê-los das entonações autorais, os 

modelos e as suas modificações seguem uma estratificação mais rígida e clara 
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do discurso alheio, tendendo à sua síntese e ao desenvolvimento de suas parti-

cularidades linguísticas individuais”. 

No que tange ao segundo, o estilo pictórico, a “[...] língua elabora um meio 

de introdução mais sutil e flexível da resposta e do comentário autoral ao discur-

so alheio”, porque “O contexto autoral tende à decomposição da integridade e 

do fechamento do discurso alheio, à sua dissolução e ao apagamento das suas 

fronteiras” (VOLÓCHINOV, 2018, p. 258). A isso, percebem-se dois subtipos do 

estilo pictórico: o primeiro corresponde ao enfraquecimento dos limites do enun-

ciado do outro que pode “[...] a partir do contexto autoral, que penetra no discurso 

alheio com suas entonações, humor, ironia, amor ou ódio, enlevo ou desprezo” 

(VOLÓCHINOV, 2018. p. 258); e o segundo alude ao discurso autoral carente de 

autoridade ideológica, porque “O contexto autoral passa a ser percebido e a to-

mar consciência de si como se fosse um ‘discurso alheio’ e igualmente subjetivo” 

(VOLÓCHINOV, 2018, p. 258).

Quer dizer, ao polemicamente movimentar-se em direção ao discurso do 

outro, o locutor, que atualiza a palavra da língua para seus fins enunciativos na 

situação concreta, faz uso de estilos linear e pictórico para ativamente interagir 

com a diversidade de discursos alheios ao redor. Ao observar esses processos de 

interação entre vozes sociolinguísticas, Bakhtin (2015, 2018) emprega a noção 

de discurso bivocal. Sim, pois, ao dialogar aberta ou veladamente com o discurso 

do outro, escutam-se, quando não mais, duas vozes sociolinguísticas, com suas 

entonações expressivas, dois pontos de vista sobre o mundo, duas linguagens 

(bilinguagem) em correlação dialógica, contextos cruzados de enunciação dis-

cursiva. Antes de se passar para os subtipos de discurso bivocal, é preciso ter 

em mente que essa noção bakhtiniana é, em um plano discursivo mais amplo, 

acompanhada pela noção de discurso heterovocal, já que o locutor se volta enun-

ciativamente ao interlocutor e às vozes alheias em seu “meio ideológico” para 
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usar uma expressão da obra medviedeviana. Portanto, escutam-se muitas vozes 

sociolinguísticas, materializadas em enunciados concretos. 

Conforme esquematiza Bakhtin (2018), o discurso bivocal pode ser estu-

dado a partir de determinadas subdivisões que, cotidianamente, articulam-se em 

atos de fala dos (inter)locutores: o discurso bivocal de orientação única (estiliza-

ção, narração do narrador, discurso não-objetificado do herói-agente das ideias 

do autor, Icherzählung); o discurso bivocal de orientação vária (paródia em todas 

as suas gradações, narração parodística, Icherzählung parodístico, discurso do 

herói parodisticamente representado, qualquer transmissão da palavra do outro 

com variação de acento valorativo); e o discurso bivocal de tipo ativo (polêmi-

ca interna velada, autobiografia e confissão polemicamente refletidas, réplica do 

diálogo, diálogo velado). A primeira subdivisão é caracterizada por efeitos de fu-

são de vozes sociolinguísticas e o grau de variação acentual entre elas é menos 

marcado. A segunda subdivisão é designada por efeitos de decomposição de 

vozes sociolinguística e o grau de variação acentual entre elas é mais marcado. 

A terceira subdivisão pertence a qualquer réplica dialógica. 

O discurso é assim bivocal e sempre polêmico. A polêmica pode ser aberta 

e o encontro de vozes sociolinguísticas se pauta naquelas “contrapalavras aber-

tas”, voltando-se diretamente ao objeto do discurso do outro e ao seu discurso, 

com caráter de pessoalidade, apreendendo e revestindo as palavras alheias de 

sentidos novos e opostos, da avaliação polêmica do locutor e de sua compreen-

são (BAKHTIN, 2018). A polêmica pode ser velada e o encontro de vozes se 

pauta naquelas “contrapalavras veladas”, dirigindo-se diretamente ao objeto do 

discurso do outro e indiretamente ao seu discurso, sem caráter de pessoalida-

de, podendo, ao apreender e revestir as palavras alheias de novos sentidos e 

um novo horizonte intencional, confundir-se com elas ou hostiliza-las (BAKHTIN, 

2018). 
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Em suma, o locutor, em seu meio de heterodiscursos e heterolinguagens, 

ao dirigir-se ao interlocutor e ao auditório de vozes sociolinguísticas ao seu re-

dor, pode apreender essas vozes alheias, com diferentes estilos de transmissão, 

revestindo-as com novos sentidos, tencionando valores ideológicos e travando 

polêmicas abertas e veladas. Em seu discurso, ouvem-se, bivocalmente, as vo-

zes sociolinguísticas do locutor e do interlocutor, mas, heterovocalmente, soa a 

diversidade e a heterossonância de vozes alheias.

ENTRE POLÊMICAS E PRECONCEITOS RACIAIS: ANÁLISE 
DIALÓGICA DO DISCURSO DA WHITE LIVES MATTER

 É como preceitua Bonilla-Silva (2020) sobre o racismo institucional-estru-

tural dos EUA. Existem estadunidenses que, ao serem confrontados, enunciam 

que não são racistas, mas reproduzem práticas racistas por meio de um discurso 

liberalista que ofusca relações raciais, tendo como mote a moralidade. O que é 

bastante diferente quando comparado com o discurso da KKK, visto que essa 

organização, com seu discurso, promove abertamente o racismo. É que, nesse 

contexto histórico como lembra Bonilla-Silva (2020), pode-se observar ideologias 

raciais em tensão: uma anterior ao movimento dos direitos civis, logo, aquela que 

inferioriza em nome da cor da pele; e outra posterior ao movimento de direitos, 

portanto, aquela que escamoteia as suas intenções ideológicas em nome da mo-

ral e dos bons costumes, criando a ilusão de que não há um pano de fundo racial 

nas críticas empreendidas à população negra. De maneira a dar concretude a 

essa discussão, veja-se o enunciado concreto da Figura 1:
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Figura 1 – São manifestantes ou terroristas?

Fonte: White Lives Matter (2020)

Transcrição: Once your cause looks like this you’re no longer protesters, you’re terrorists.

Legenda: Uma vez que sua causa se parece com isso, vocês não são mais manifestantes, 
mas terroristas. 

 A princípio, poder-se-ia pensar se tratar de uma postagem qualquer sem 

nenhum fundo racial, pois, na postagem, vê-se homens depredando uma viatura 

policial, símbolo da vigilância e punição na sociedade. Contudo, a ponderação 

se mostra necessária, porque repare bem que, se a WLM surge como parte do 

movimento nacional-socialista estadunidense, o fato de essa imagem centrar-se 

somente em homens negros reforça o ponto de vista de que, por natureza, eles 

seriam violentos e criminosos, o que encontra eco do passado colonial dos EUA. 

Ademais, importante enfatizar as 28 reações que materializam pontos de vista 

enunciativos, a saber, a curtida, o amei e o riso, uma vez que, entre esses cripto-

nazistas evidencia-se um intercambio de valores ideológicos.   

 Em consonância com isso, a WLM, em geral, compila vídeos em que mos-

tram negros conflitando, roubando, além de compartilhar notícias de agressões. 

Para ilustrar isso, não só publica índices falseados sobre violência negra contra 
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branca, mas essa organização constrói imagens com o rosto de imigrantes, po-

bres e negros atribuindo-lhes o estatuto de criminosos que roubariam empregos 

e assassinariam pessoas. Por isso mesmo é que, na legenda dessas imagens, 

constam métodos para denunciar os “estrangeiros ilegais”, que, do ponto de vista 

do supremacismo estadunidense, deveriam permanecer do outro lado da frontei-

ra, o que, decerto, explica a orientação ideológico-trumpista da WLM. A propó-

sito, como o BLM reúne minorias sociais a fim de fazer frente ao status quo da 

sociedade, a WLM, como reação, incita os brancos interlocutores a terem orgulho 

de quem são, tal é, aliás, o que se observa a seguir:

Figura 2 – Orgulho de ser branco

Fonte: White Lives Matter (2020)

Transcrição: Why is it okay for Every race to be proud of their heritage except for white people?

Legenda: Por que está tudo bem para cada raça ter orgulho de sua herança, exceto para os 
brancos?

 Neste enunciado concreto da Figura 2, a WLM, ao mesmo tempo em que 

tenta exaltar valores ideológicos do supremacismo branco, instaura uma situação 

de injustiça social, porque, ao fim e ao cabo, todas as populações étnicas racia-

lizadas poderiam orgulhar-se de sua herança com exceção da branca. Sobre 
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esse aspecto, cabe uma resposta por parte deste pesquisador. Quando a popu-

lação negra se manifesta na intenção de sentir orgulho de sua herança cultural, 

é porque esse é um ato de uma resistência que vai de encontro ao processo de 

colonização do imperialismo britânico. 

Em continuidade com esse processo de subordinação do “outro”, a Cons-

tituição pensada pelos Pais Fundadores não aboliu a escravização negra, visto 

que concedeu a oportunidade para que as colônias não só continuassem com 

o sistema capitalista de escravidão, como também o transformassem em uma 

instituição jurídica e econômica. Portanto, ao empregar o signo ideológico-verbal 

“raça” em uma sociedade marcada pela diversidade multiétnica, a WLM intensifi-

ca um processo de racialização pelo qual se justificou processos de dominação, 

além de colocar-se numa posição de superioridade e pureza racial. 

 Dessa perspectiva, merece destaque o fato de que, se existiria uma situa-

ção de injustiça contra a tal “raça branca”, essa situação seria ocasionada por 

certo bode expiatório e é aqui que entra em cena novamente a população negra 

nesse discurso polêmico velado. Exato, porque, ao vislumbrar os ecos passado, 

a WLM reivindica o solo estadunidense e suas instituições como pertencentes 

somente à população branca, o que serve como base para um discurso de do-

minação do outro. Com fins a conferir concretude, nessa suposta de situação de 

injustiça contra brancos, observa-se uma inclinação que sugere o cerceamento 

da liberdade de expressão branca. Logo, isso parece elucidar o motivo pelo qual 

essa organização defende os valores ideológicos dos Estados Confederados da 

América, bem como se examina no próximo enunciado concreto:
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Figura 3 – As estrelas cruzadas da bandeira confederada

Fonte: White Lives Matter (2020)

Transcrição: What it really means. The red represents the blood of Christ. The white border 
represents the protection of God. The blue “X” represents the Christian cross of Saint Andrews, 
the first disciple of Christ Jesus and patron Saint of Scotland. The 13 stars represent the 13 
Southern states of secession. Thus, the message of the Confederate battle flag is “Through the 
blood of Christ, with protection of God, We, the 13 states, are united in our Christian fight for 
liberty”.

Legenda: O que isso realmente significa. O vermelho representa o sangue de Cristo. A borda 
branca representa a proteção de Deus. O “X” azul representa a cruz cristã de Santo André, o 
primeiro discípulo de Cristo Jesus e santo padroeiro da Escócia. As 13 estrelas representam 
os 13 estados sulistas de secessão. Assim, a mensagem da bandeira de batalha confederada 
é “Pelo sangue de Cristo, com a proteção de Deus, nós, os 13 estados, estamos unidos em 
nossa luta cristã pela liberdade”.

 Ao olhar para o passado, é evidente que a WLM faz menção à guerra 

secessionista travada entre a União e os Estados Confederados da América. 

Naquele período histórico, marcado pelas tensões entre a Yankeeland e a Dixie-

land, as colônias nortenhas tinham uma base capitalista que havia superado a 

escravização e, nelas, crescia um movimento de abolicionismo contra o sistema 

das colônias sulistas que tinha mais de 4 milhões de mãos negras escravizadas 
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(AMEUR, 2005). As colônias que se rebelaram durante o mandato presidencial 

de Abraham Lincoln elegeram um senador do Mississipi como novo Presidente e 

reconheceram a escravização em todo o território confederado (AMEUR, 2005). 

 No enunciado concreto da Figura 3, a WLM, com essa postagem, preten-

de ressignificar as cores da bandeira confederada, porque, ao ser hasteada nos 

dias de hoje, é relacionada à defesa do racismo estrutural. É um signo ideoló-

gico-visual que transita pelo movimento supremacista estadunidense não tendo 

nada a ver com a reivindicação de direitos, mas, e isto sim, com um passado em 

que o “outro” era tido como propriedade perante a Suprema Corte. Repare-se, 

pois, a figura religiosa do divino que surge, bivocalmente, nesse discurso a fim 

de legitimar, ao menos ideologicamente, essa posição racial. Em manifestações 

virtuais, não por acaso, a WLM publicou uma postagem na qual, com a bandeira 

confederada, estava escrito “Ela não vai descer” na intenção de demonstrar que 

sua reivindicação por esse passado permanecerá viva. Note-se, por conseguinte, 

a Figura 4 em que se advoga pela polícia: 
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Figura 4 – Mitigação da brutalidade policial

Fonte: White Lives Matter (2020)

Transcrição: Have you ever noticed the police leave you alone if you aren’t doing anything 
illegal.

Legenda: Você já noticiou a polícia não o deixar em paz, se você não está fazendo nada de 
ilegal.

 Nessa postagem, justifica-se toda abordagem policial, até mesmo aquela 

que matou George Floyd. Sobre ele, a WLM espalha notícias falsas no intuito de 

legitimar seu assassinato, que, segundo essa organização, foi por overdose de 

drogas e não por asfixia. O corpo policial torna-se assim um esquadrão da morte 

do supremacismo branco estadunidense à moda daquelas milícias brancas ar-

madas presentes na história dos EUA iniciadas após a colonização do imperialis-

mo britânico. 

 Por certo, nesse enunciado concreto, registra-se um conflito de vozes so-

ciolinguísticas, porque, de um lado, examina-se o discurso segundo o qual a 

abordagem policial é legítima, de outro, verifica-se o discurso conforme o qual a 

abordagem policial pode e deve ser questionada, já que dela a população negra 

e pobre é um alvo humano. Nesse debate dialógico, a WLM prefere não pole-

mizar abertamente com o movimento negro, porque, ao seu dirigir ao tema da 

brutalidade policial, faz pensar que somente atos ilegais ensejariam a prisão. 



421

Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares

Volume 2

Essa organização não menciona, pois, o BLM, mas, com o contexto discursivo, 

compreende-se que se trata de uma resposta aos discursos desse movimento de 

direitos humanos. De todo modo, anote-se, na Figura 5, quando a polícia autua 

uma pessoa pró-branquitude:  

Figura 5 – Mas a polícia não só faz abordagens legais?

Fonte: White Lives Matter (2020)

Transcrição: Man wearing ‘White Lives Matter’ shirt arrested at Dixie Outfitters protest.

Legenda: Homem usando camisa “Vidas Brancas Importam” é preso em protesto em loja 
masculina de roupas na região Sul.

No enunciado concreto da Figura 5, vê-se uma contradição. É que a polícia, 

como analisado anteriormente, é vista como um esquadrão dessa organização 

que visaria aplicar a lei, isenta de abordagens ilegais ou arbitrárias. Quando um 

homem é autuado no mesmo tempo em que usa uma camisa com a inscrição 

White Lives Matter, essa postagem compartilhada passa a então protestar em 

relação a uma dada situação. Não por acaso, em redes de supremacismo bran-

co, a polícia é tida como aquela que pode salvaguardar os valores ideológicos da 

população branca. Mas, se qualquer policial se rebelar contra o projeto racista de 

sociedade dessas organizações, é concebido como inimigo. Não dá para ignorar, 
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por exemplo, os posicionamentos enunciativos do público interlocutor, vinculados 

à reação de ódio e surpresa, visto que a WLM polemiza veladamente a ideia de 

que somente a população negra poderia ser presa.

 Portanto, para defender seus interesses, a WLM não enuncia nenhuma 

palavra sobre a ocorrência de um homem branco ter supostamente seus direitos 

cerceados por se manifestar, mas, ao revés disso, compartilha essa notícia, que 

é, pelo público-interlocutor, avaliada ideologicamente com surpresa e ódio. Até 

aqui, pode-se anotar que a polêmica velada é um recurso discursivo para man-

ter a aparência de neutralidade, embora nenhum comportamento seja neutro. 

Apesar disso, a organização faz pensar que existe uma situação de injustiça que 

prejudicaria a liberdade de expressão da população branca. 

Figura 6 – Pelotão de Proteção (SS) de David Lane

Fonte: White Lives Matter (2022)

Transcrição: Just wanted to share the stickers I made for my drink tumbler! If anyone could 
appreciate them it’s this group. “We must secure the existence of our people and a future for 
white children”. “Because the beauty of the white Aryan woman must not perish from the earth”. 

Legenda: Só queria compartilhar os adesivos que fiz para o meu copo de bebida! Se alguém 
pode apreciá-los é o grupo. “Nós devemos garantir a existência de nosso povo e um futuro para 
as crianças brancas”. “Porque a beleza da mulher ariana branca não deve perecer na Terra”. 
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 Para quem não conhece, David Lane é, apesar de falecido, uma figura cen-

tral para o neonazismo estadunidense. No que tange a essa postagem, publicada 

em um grupo da WLM no Facebook, percebe-se os signos ideológico-visuais em 

runas, o que, muito além de significar traçados estilizados, designam, ideologica-

mente, os símbolos ϟϟ, SS. No movimento neonazista, essas runas representam 

ideologicamente a palavra Schutztaffel (Pelotão de Proteção), uma organização 

paramilitar vinculada ao Partido Nazista, de Adolf Hitler, que foi precursora de 

violência, assassinatos e torturas na Alemanha durante o período do nazismo. 

 É interessante analisar que a usuária, a Desiree Braden, considera que, 

diante desse grupo criptonazista, poderia obter como reação avaliativa simpatia 

social. De fato, essa postagem, com uma construção estética que personifica 

ideais nazistas, recebeu nove reações dentre elas o curti, amei e riso, pois, como 

se pressupõe, a organização em pauta, mesmo que com um discurso velado, 

satiriza e criminaliza a população negra, de modo a inferioriza-la e desumani-

za-la. Prova disso, é a própria citação de Lane que, enquanto pacto, propõe o 

eugenismo e limpeza racial nos EUA, já que seria preciso garantir a existência do 

povo e um futuro para as crianças brancas. É que a ideologia do supremacismo 

branco (e isto muito antes da própria KKK!) posiciona-se de maneira a considerar 

a fantasiosa existência de uma degeneração racial propiciada pela traição racial, 

estupro de homens negros a mulheres brancas etc. 

 A propósito, e isso retoma todos os enunciados concretos analisados até o 

presente momento, seria preciso garantir a existência de um povo, porque, mais 

amplamente, haveria uma guerra racial santa no território estadunidense no qual, 

de um ângulo, brancos arianos descendentes de Jesus Cristo tentariam sobrevi-

ver, de outro, negros, judeus, imigrantes, LGBTQIA+ e esquerdistas objetivariam 

o extermínio do branco. Por isso mesmo é que, nessa mesma direção, a WLM, 

embora com muito cuidado, poste notícias em que a população negra é sempre 

representada como violenta, pois, como estaria do outro lado da trincheira, o lado 

malvado, essa seria sua natureza racial. 
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 É mais do que legítimo ao público-leitor menos habituado com esses 

discursos se perguntar: por que seria preciso salvar somente a criança branca? 

Simples, porque, para a ideologia supremacista, materializada enquanto posição 

para a WLM, a criança negra, muçulmana e imigrante não teria direito à exis-

tência, pois, de acordo com a imanência de sua natureza racial, religiosa, geo-

gráfica, só haveria agressividade a oferecer à sociedade, além de um processo 

de miscigenação com o tal branco, puro, patriota, cristão. Embora isso não seja 

analisado neste texto, a WLM outrora postou uma foto de uma criança negra com 

um revólver (uma montagem!), o que foi tão perturbador quanto outra postagem 

na qual um bebe negro foi, numa outra montagem gráfica, representado como 

uma mascote, um iguana dentro de um aquário.  

APONTAMENTOS FINAIS

 Investigou-se, neste capítulo, de que maneira a organização de ódio racial 

White Lives Matter (nome abreviado para WLM durante toda a pesquisa) ataca 

polemicamente a população negra estadunidense. De maneira a analisar isso, 

a pesquisa ancorou-se na obra do Círculo de Bakhtin, Medviédev e Volóchinov 

com o fito de analisar o corpus enunciativo desta pesquisa. Nessa perspectiva, 

selecionaram-se 6 enunciados concretos que, como unidades de um discurso, 

tematizaram a criminalização do povo negro, celebração dos Estados Confede-

rados do Sul, mitigação da brutalidade policial, neonazismo e orgulho branco.

 Tendo em vista o que possibilitou a perscrutação dos enunciados concre-

tos, a WLM construiu, discursivamente, uma situação de injustiça social na qual a 

população branco-ariana estaria na condição de vítima. De um lado, essa popu-

lação étnica racializada não poderia ter orgulho de sua herança em comparação 

com as demais “raças”, o que indicaria uma perda da liberdade de expressão. De 

outro lado, a população negra é representada como terrorista e, ainda por cima, 

lutaria para matar brancos. Esse raciocínio pernicioso vai em relação à lógica de 

aprisionamento em massa, de modo a intensificar as castas raciais nos EUA.
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Em vista disso tudo, como forma de combate desse discurso (neo)nazi-

-supremacista, é crucial travar uma polêmica aberta com essa organização e 

confrontar seus ataques e estratégias que usa como método de criminalizar a 

população negra. Vale insistir, a WLM não é a BLM dos brancos, mas um meio 

de destilar ódio e, mais amplamente, defender um projeto de encarceramento e 

segregação em massa como símbolo das novas Leis Jim Crow.

Por fim, existem maneiras de denunciar o discurso criptonazista da WLM. 

Em primeiro lugar, repassar os links das páginas virtuais para a Safernet, pois, 

no processo de denunciar, existe, para essa organização de direitos humanos, 

a categoria de manifestação neonazista, racista e atentado à vida. Em segundo 

lugar, denunciar a página para o Facebook e especificar o motivo dessa intenção. 

Em terceiro lugar, o movimento básico da ciência, a pesquisa, é importante para 

denunciar esse discurso, pois, com isso, conscientiza-se nossos pares pesquisa-

doras/res/ries. 
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