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RESUMO: 
A partir da leitura e análise do livro “Vigiar e Punir” (2013) de Michel Foucault, o presente 
trabalho traz reflexões sobre a sociedade disciplinar. Os estudos de Foucault   apontam 
que a sociedade tem buscado, por meio das relações de poder, tornar o homem útil e 
dócil. Ao longo da história alguns dispositivos de poder foram utilizados como as lettre-
de-cachet, prática jurídica do poder soberano que ordenavam o aprisionamento de forma 
arbitrária e por tempo indeterminado. Eram utilizadas com o objetivo de regular o 
cotidiano das pessoas do ponto de vista moral, religioso e nos conflitos no trabalho. As 
mudanças nas sentenças e penalidades em um interstício de aproximadamente 
duzentos anos reconfiguraram os objetos jurídicos e, a partir disso, passou-se a utilizar o 
aprisionamento como forma de punição do corpo e da alma.  O poder disciplinar está 
presente nas escolas, hospitais, exército, nas instituições sociais, tendo como objetivo 
homogeneizar as ações do homem por meio da organização dos tempos, dos espaços e 
do registro contínuo. As relações de poder são colocadas pela sociedade disciplinar de 
maneira sutil impingindo uma lógica de controle nos processos produtivos. Foucault 
explicita que essa maquinaria de controle e docilização, imposta pelo poder disciplinar 
guarda relação direta com a educação moderna.  
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Introducao 
 
 
 O presente trabalho tratará de aspectos dos estudos de Foucault 2  sobre a 

sociedade moderna, poder disciplinar e a educação. Para iniciar essas reflexões, será 
interessante esclarecer que esse filósofo investigou os processos que compõem as 
redes de poder na sociedade, sendo a obra Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2013) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Doutoranda em Educação e Pedagoga pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Professora da Escola de 
Formação de Professores e Humanidades no Curso de Pedagogia (PUCGOIÁS) e da Faculdade Araguaia. 
2  Foucault é “[...] aquele que melhor nos mostrou como as práticas e saberes vem funcionando, nos últimos quatro 
2  Foucault é “[...] aquele que melhor nos mostrou como as práticas e saberes vem funcionando, nos últimos quatro 
séculos, para fabricar a modernidade e o assim chamado sujeito moderno” (VEIGA-NETO, 2004, p.15).   
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considerada um dos marcos iniciais da sua fase genealógica3. Dessa maneira, “[...] o 
que passa a interessar a Foucault, então, é o poder enquanto elemento capaz de 
explicar como se produzem os saberes e como nos constituímos na articulação de 
ambos” (VEIGA-NETO, 2004, p.66). 

Ao pesquisar a história das instituições, o filósofo traz à luz os diversos processos 
disciplinares que foram constituídos nas chamadas instituições de sequestro (prisão, 
escola, hospital, quartel, asilo). No início do século XVII, os suplícios, violências 
corporais e castigos físicos se converteram em formas de dominação, vigilância e 
docilização do corpo e da alma. 

  Segundo Ternes (2004, p.158), Foucault, ao pesquisar sobre a história das 
instituições, quer compreender como se tecem e se exercem as relações de poder no 
emaranhado de forças que compõem a sociedade moderna. 

 
[...] Não podemos esquecer que Foucault é, por excelência, historiador. [...] A 
história que Foucault empreende, especialmente em Vigiar e punir, é a do poder. É 
uma “genealogia do poder”. Se quisermos, é uma história política, não mais em 
primeira instância, arqueológica.  

 
Em Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2013) e em outros livros de sua fase genealógica, 

o autor recorreu a diversos vestígios históricos (pergaminhos, manuscritos e arquivos de 
jornais) com o intuito de conhecer as diferentes formas de exercício de poder em sua 
dimensão microfísica. Segundo Gallo (2004, p.88), para Foucault o poder: 

[...] seria muito mais fruto da ação e das correlações de força que se materializam 
em meio à multiplicidade de indivíduos que se fazem sujeitos justamente através 
da relação de poder do que da ação unilateral de um soberano, que exerce 
despoticamente o poder em detrimento de uma legião de súditos. 

 
A relação de poder na modernidade, nesse sentido, não está contida no Estado 

ou em uma determinada situação isolada e sim, compõe uma rede de poderes e 
interesses. Nas palavras de Portocarrero (2009, p. 219):  

[...] a rede de relações de poder acaba formando um tecido espesso, atravessando 
os aparelhos e instituições sem localizar exatamente neles, [...] a pulverização dos 
pontos de resistência atravessa as estratificações sociais e as unidades 
individuais.  

 
É certo que todas as sociedades, em diferentes tempos e espaços, constituíram 

práticas de controle dos delitos e de punição aos criminosos. Os estudos do filósofo 
trazem à tona uma extensa pesquisa sobre as mudanças ocorridas na legislação das 
penalidades, bem como apresenta perspectivas teóricas para a adoção do 
aprisionamento como prática de punição.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Miguel Morey dividiu a produção acadêmica de Foucault em três grandes períodos ligados à ontologia histórica e 
nomeados como: o ser-saber (arqueologia), o ser-poder (genealogia) e o ser-consigo (ética) (VEIGA-NETO, 2004). 
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Dessa forma, “[...] toda a penalidade do século XIX passa a ser um controle, não 
tanto sobre se o que fizeram os indivíduos está em conformidade ou não com a lei, mas 
ao nível do que podem fazer, do que são capazes de fazer, do que estão sujeitos a 
fazer, do que estão na iminência de fazer” (FOUCAULT, 2005, p.85). 

No livro A verdade e as formas jurídicas4, Foucault (2005) expõe, entre outros 
temas, sobre algumas práticas jurídicas que ocorreram na França até meados do século 
XIX. As lettre-de-cachet eram uma espécie de ordem do rei ou da monarquia que 
solicitava o aprisionamento de forma arbitrária e, em alguns casos, essa prisão poderia 
se perpetuar por toda a vida. Foram temidas na época e funcionaram como instrumento 
de punição, uma maneira de regular o cotidiano nos casos de imoralidade, má conduta 
religiosa e conflitos no trabalho. 

O poder monárquico na França, ao utilizar as lettre-de-cachet, permitiu a “[...] 
investida de uma espécie de contra poder, poder que vinha de baixo e que permitia a 
grupos, comunidades, famílias ou indivíduos exercer um poder sobre alguém”. De forma 
individual, as pessoas solicitavam essa ordem do rei que, por meio de seu ministro, 
realizava um inquérito para julgar a procedência da solicitação. “É interessante notar que 
a prisão não era uma pena do direito, no sistema penal dos séculos XVII e XVIII” 
(FOUCAULT, 2005, p.96-98). 

Na sociedade moderna ocorre a reorganização do sistema judiciário e ao mesmo 
tempo o desenvolvimento dos sistemas produtivos em diversos países no mundo. As 
ideias de punição foram reconfiguradas pelos legisladores dos sistemas penais no final 
do século XVIII. As punições foram organizadas com a gradação do tempo de 
aprisionamento.   

As penalidades foram criadas com o intuito de controlar, vigiar e punir os 
indivíduos por “toda uma rede de instituições de vigilância e correção – a polícia para a 
vigilância, as instituições psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas, 
pedagógicas para a correção” (FOUCAULT, 1999, p.86). 

Num período de dois séculos, as sentenças e as penalidades sofreram contínuas 
mudanças, reconfigurando, assim, os objetos jurídicos. Nos julgamentos, instaura-se a 
figura do inquérito como campo de investigação da alma do criminoso, que deveria ser 
corrigido. “Toda essa rede de um poder que não é judiciário deve desempenhar uma das 
funções que a justiça se atribui neste momento: função não mais de punir as infrações 
dos indivíduos, mas de corrigir suas virtualidades” (FOUCAULT, 1999, p. 86).  

Segundo Foucault (1999, p.86), vive-se a “idade do controle social” – uma 
ortopedia social – que, com o advento das disciplinas, possibilitou arquitetar-se medidas 
para corrigir, controlar, vigiar e punir o corpo de maneiras mais sutis. O que interessa de 
fato é fazer o controle e vigilância constantes sobre a alma do sujeito. As execuções 
públicas vão aos poucos dando lugar ao aprisionamento como punição. “Para cada 
crime, sua lei; para cada criminoso, sua pena” (FOUCAULT, 2013a, p. 109). 

Parece interessante lembrar que na sociedade sempre houve processos 
disciplinares no quais eram impostas obrigações, proibições e punições ao corpo, mas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Este livro é fruto das Conferências realizadas pelo filósofo na PUC-Rio de 21 a 25 de maio de 1973.  
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não da forma que passou a ser empregada com o advento das disciplinas, em que a 
dominação do corpo prima pela docilidade da alma. O autor esclarece que “as 
disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII formas gerais de 
dominação” (FOUCAULT, 2013a, p.133). 

Essas novas formas de controle sobre o corpo foram adotadas nas instituições 
como os conventos, os exércitos, as fábricas e as escolas. “Forma-se então uma política 
das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 
elementos, de seus gestos, de seus comportamentos” (FOUCAULT, 2013a, p.133).  As 
instituições de sequestro, ao comungarem dessas formas de dominação, controle e 
vigilância divulgadas pelas disciplinas, objetivavam fabricar corpos submissos e dóceis.  

Em Vigiar e Punir (2013a), o filósofo5 apresenta o panóptico6 como o modelo ideal 
para o desenvolvimento da sociedade moderna que sustentaria as novas formas de 
controle e vigilância permanentes. Esse modelo arquitetônico de prisão circular, criado 
pelo jurista Jeremy Bentham em 1791, permitia a perpetuação do olhar total e da 
multiplicação do poder onipresente. Assim, os presos seriam vigiados constantemente 
pela torre que estava posicionada no meio da prisão. 

O sonho do jurista Bentham era que outras instituições adotassem o seu modelo 
arquitetônico de vigilância constante.  Explicita Foucault (1999) que o: 

[...] Panopticon vai se produzir algo totalmente diferente; não há mais inquérito, 
mas vigilância e exame. Não se trata de reconstruir um acontecimento, mas de 
algo, ou antes, de alguém que se deve vigiar sem interrupção e totalmente. 
Vigilância permanente sobre os indivíduos por alguém que exerce sobre eles um 
poder – mestre-escola, chefe de oficina, médico, psiquiatra, diretor da prisão – e 
que, enquanto exerce esse poder, tem a possibilidade tanto de vigiar quanto de 
construir, sobre aqueles que vigia, a respeito deles, um saber (p.88).  

 
A sociedade no pleno exercício do poder disciplinar dota-se de dispositivos de 

controle utilizando várias técnicas para a organização e ordenamento dos espaços, 
exigindo o cercamento espacial desses sujeitos. Um desses exemplos é o internato. O 
modelo de internato surge, com o tempo, como um modelo de educação frequente e 
eficaz ao ponto de se tornar obrigatório. Outras instituições também adotam o modelo do 
internato, como quartéis e fábricas. [...] Assim, a disciplina individualiza os corpos 
através de uma localização que os distribui e os faz circular numa rede de relações 
(PORTOCARRERO, 2009, p. 198). 

No século XVIII as escolas incorporaram a organização em filas, de acordo com a 
idade, instituindo assim a seriação, como no caso das classes dos colégios jesuítas. As 
disciplinas fizeram “[...] funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas 
também de vigiar, de hierarquizar e de recompensar” (FOUCAULT, 2013a, p.141).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Destaca-se ainda que Foucault (2013a) não objetivava reconstruir a história das instituições 
disciplinares, mas analisar os dispositivos de coerção que se incidiram sobre os corpos na 
perspectiva de uma “nova microfísica do poder”, na qual se estabelece a anatomia política do 
detalhe. 
6	  Modelo arquitetônico de prisão criado pelo jurista Jeremy Bentham em 1791.	  
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As instituições disciplinares como a escola, desenvolveram, ao longo do tempo, 
dispositivos de coerção e controle para normalizar os atos, os desempenhos e os 
comportamentos. A escola, na perspectiva do filósofo, torna-se uma maquinaria de 
ensinar e busca na ordenação da fila a hierarquização do saber e das capacidades, 
como forma de efetivação dos objetivos. 

 Esclarece ainda o estudioso que, depois de 1762, as escolas jesuítas adotam a 
organização pela posição na fila, num esquadrinhamento dos espaços e tempos para o 
controle dos corpos, com a instituição de um olhar que tudo vê permanentemente.  

  
[...] E, nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, cada aluno segundo a sua 
idade, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra; ele 
se descoloca o tempo todo numa série de casas; umas ideais, que marcam uma 
hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente no 
espaço da classe ou do colégio essa repartição de valores ou méritos 
(FOUCAULT, 2013a, p.141).  

 
O exame permitiu à escola e ao professor medir, comparar e classificar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. Os exames deveriam ser feitos constantemente 
para executar a renovação do poder. Dessa forma, para a escola “o exame está no 
centro dos processos que constituem o sujeito como efeito e objeto de poder, como 
efeito e objeto de saber” (FOUCAULT, 2013a, p. 183). 

 Assim, a escola não quer apenas avaliar o conteúdo aprendido, “[...] não basta 
provar. O aprendiz moderno entra num processo contínuo nunca acabado de exame”. O 
saber, com a função de normalizar, retira do homem a oportunidade de ele viver as 
utopias. Atenta Foucault sobre “[...] as crescentes normatizações das sociedades 
contemporâneas, a partir dos saberes emergentes na virada do século XIX [...] 
(TERNES, 2007, p. 62). Numa sociedade disciplinar retira-se a possibilidade de 
oposição, de diferença”.  Deseja-se a docilização dos corpos e da alma, bem como a 
conformação dos sujeitos. 

 
Entende-se, a partir dos estudos de Foucault (2013a, 1999, 1997) por ora aqui 

apresentados, que o poder disciplinar assume na sociedade moderna o lugar de 
divulgador de discursos e saberes que tem contribuído para a perpetuação e 
permanência da atual sociedade disciplinar. Da mesma forma que a educação, como 
lócus historicamente constituído para a formação para o mercado de trabalho, também 
tem atendido às exigências das sociedades capitalistas e produtivas e não cria 
condições para promover a transformação dos sujeitos e/ou da sociedade. Na verdade, 
o que se vê corriqueiramente é a crescente perpetuação dos mecanismos de vigilância 
nas escolas, em sua maioria, por meio de aparelhos (câmeras de filmagem) que visam o 
controle dos alunos e professores. Ao observar este contexto, entende-se que essas 
instâncias objetivam docilizar, normalizar e adestrar os sujeitos, de modo a conformá-los 
ao atual sistema. 
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RESUMO  
Este artigo estuda os processos de criação do Material Didático em EaD, pesquisando 
os cursos TSIaD-Tecnologia em Sistemas para Internet e CPEaD-Pós-graduação em 
EaD na Educação Continuada, do IFSul/Pelotas RS, polos Picada Café RS e Balneário 
Pinhal RS, procurando movimentar uma multiplicidade de perspectivas sobre as suas 
temáticas. Considerou-se a produção do material didático como forma de observar se a 
inserção de certos temas no currículo pode criar um território mais participativo e 
receptivo, sem limitação e indução de discussões. Percebeu-se que alguns professores 
responsáveis pela elaboração dos materiais não possuíam experiência em EaD à época 
e que muitos materiais não exploraram a dialogicidade e a contextualização, 
reproduzindo, assim, uma representação da educação presencial na modalidade à 
distância. Constatou-se a dificuldade da manutenção da voz do professor, muitas vezes 
ausente no material didático, a necessidade de preparação de professores no uso das 
tecnologias e a carência de novas perspectivas de construção do conhecimento. As 
constatações alertam para necessidade de mudanças na articulação desses cursos à 
distância e abrem outras questões em uma multiplicidade de ideias e perspectivas que 
evidenciam possibilidades da produção de novos modos de pensar as relações em EaD. 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia. Material Didático. Educação a Distância.  
 
 
ABSTRACT 
 
 
This article studies the creation process of didactic material in distance education, 
researching the TSIaD course - Internet Systems Technology and CPEaD course –Post-
Graduate in Distance Education in Continue Education, of IFSul / Pelotas RS , polos 
Picada Café RS and Balneário Pinhal RS, in order to seize a great number of 
perspectives on its field. The production os didactic material was considered as a way to 
observe if the insertion of certain themes on the curriculum could create a more 
parcipative and receptive territorialith out resume can create territory more participatory 
and responsive , without limitation of discussons. it has been noticed that some teachers 
that are responsible for the development of material lacked experience in EaD at the 
time, and many materials didnt  explored the dialogicity and context, reproducing , thus a 
representation of the education modality distance. If was contactaded a difficulty for 
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maintennaing the quality on teachers voice, most of times absent in teaching materials, 
the need of technogical preparation for teachers and the lack of  perspective of 
knowledge constructive. The findings endorse the need for changes in these joint 
distance courses and  they open other issues in multiplicity of ideas and perspectives  
that highlight new production possibilities modes of thinking as relations in distance 
education.  
KEYWORDS : Technology . Courseware . Distance Education. 
 

 
1. Introdução 

A partir da segunda metade do século XX o grande impulso das tecnologias 
digitais promoveram importantes alterações nas diversas áreas da vida humana, com 
modificações nos modos de agir, pensar, de sentir, oportunizando ao homem encarar 
uma nova realidade social com mudanças de comportamentos, hábitos, costumes e 
escala de valores. Essas alterações surtiram algumas influências no surgimento de 
diferentes maneiras das pessoas se relacionarem, modificando sua compreensão de 
mundo e de vivência nesse universo. A facilidade de acesso e aquisição dos recursos 
tecnológicos presentes no mercado de consumo, especialmente dos equipamentos de 
informática e de comunicação, tornou possível o surgimento dessa nova ordem social, 
visto que essa tecnologia faz parte e está em todos os setores e situações da vida 
cotidiana. Atualmente são consideradas habituais e comuns as relações virtuais de 
interação, de comunicação, de aprendizagem, de educação a distância, de 
entretenimento, de consumo e de relacionamento entre as pessoas através da rede 
mundial de computadores, a Internet. Essa revolução cultural de hábitos, de costumes, 
de procedimentos, de modos de viver e de se relacionar, potencializa possibilidades de 
interferência na vida dos indivíduos e da sociedade, podendo ocorrer consequências 
excludentes para com aqueles que, ainda permanecendo vinculados ao “estado sólido7”, 
não se flexibilizarem ou não se adaptarem ao modelo de “liquefação8”, enfatizado pelo 
sociólogo Zigmunt Bauman (2001). 
 

Seria interessante que a comunidade acadêmica, em sentido amplo, 
experimentasse e usufruísse, a exemplo dos líquidos, desses novos conceitos, 
adequando-se às tecnologias que estão ao seu alcance. As tecnologias disponíveis 
acima citadas referem-se a todos os tipos de recursos tecnológicos que possam ser 
usados como ferramentas de aprendizagem, tais como computadores, projetores, lousas 
digitais, mídias removíveis, mesas digitalizadoras, programas educativos via TV, 
internet, mídia digital, EaD, blogs, skype, e-mails, twitters, facebook e outros sites de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Analogia criada por Zigmunt Bauman para fazer referência às ideias e conceitos tradicionais, inflexíveis, concretos, 
heterogêneos, estáveis, resistente a mudanças. Expressão utilizada na sua obra Modernidade Líquida (2001). 
8 Conceito utilizado por Bauman, em sua obra Modernidade Líquida (2001)  para se referir aos pensamentos e 
conceitos que se flexibilizam, são abertos a mudanças, tem mobilidade plena, não fixam o espaço e nem prendem o 
tempo 
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relacionamentos, vídeos, aparelhos de som e qualquer outro tipo de recurso ou 
instrumento de origem tecnológica que possa ser útil ao aprendizado em geral.  

É nesse território de mudanças de paradigmas culturais e conceituais que se 
encontra a educação e seus processos de aprendizagem, especialmente a educação a 
distância, que o presente trabalho pretende fazer abordagens e questionamentos, 
especificamente com relação ao material didático utilizado nos cursos TSIaD - 
Tecnologia em Sistemas para Internet a Distância e CPEaD - Pós-graduação Lato 
Sensu em Educação Modalidade a Distância, Espaços e Possibilidades na Educação 
Continuada, do IFSul – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul-rio-
grandense, nos polos de apoio presencial de Balneário Pinhal, no litoral gaúcho e Picada 
Café, na região serrana do Rio Grande do Sul, buscando dinamismo e multiplicidades9 
de novas relações em quaisquer níveis, baseando-se em conceitos de Deleuze e 
Guattari. A escolha por esses dois polos ocorreu pelas diversidades regionais, com 
peculiaridades distintas e a opção pelos cursos foi para se ter uma amostragem em dois 
níveis, ou seja, nível de graduação e nível de pós-graduação. Em termos de pesquisa, 
essas diferenças poderiam surtir resultados interessantes. A escolha dos cursos também 
envolveu a opção por dois diferentes segmentos, áreas e graduações, sendo o TSIaD 
voltado a conteúdos lógicos e exatos e temáticas mais técnicas destinado ao público de 
estudantes graduandos e o CPEaD com foco em conteúdos e temáticas humanas 
direcionadas a educação e destinado a estudantes já graduados buscando a 
especialização.  

Apesar da ênfase dada na educação a distância com relação ao aluno estudar no 
seu próprio tempo e espaço, não vinculado a um lugar físico comum de aprendizagem, 
mas a um espaço comum de aprendizagem, denominado AVA – ambiente virtual de 
aprendizagem, é importante a participação dos polos presenciais na estruturação da 
EaD. Os polos oferecem a infraestrutura física, administrativa e pedagógica necessárias 
para o pleno desempenho das atividades e organogramas dos cursos, contribuindo para 
o desenvolvimento do ensino, bem como o envolvimento do aluno em todas as fases e 
nos momentos presenciais do aprendizado. 
2. Metodologia – programa de procedimentos 

Para a coleta dos dados, foram feitos procedimentos de observações, sendo a 
primeira fase voltada a uma entrevista informal com alguns professores do Núcleo de 
Produção e Tecnologia Educacional – NPTE/IFSul e da UAB/IFSul10 e análise das 
conversas dos alunos, professores e tutores nos fóruns do AVA (Moodle) dos cursos 
objetos desta pesquisa e, na segunda fase, foram feitos questionamentos para quatro 
segmentos de agentes da EaD objeto do trabalho: alunos, professores, tutores e 
gestores de material didático. Com essas informações, fez-se o cruzamento e a 
tabulação dos dados objetivando buscar subsídios para observar como foi o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 As multiplicidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou de desterritorialização segundo a qual 
elas mudam de natureza ao se conectarem com outras. (DELEUZE E GUATARI, 1995, p.17).   
	  
10 UAB/IFSul – Universidade Aberta do Brasil - programa instituído pelo MEC, por meio do Decreto 5.800/06, 
executado em Regime de Cooperação Técnica, celebrado com o Instituto Federal Sul-rio-grandense. 
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funcionamento dessa máquina abstrata11, a máquina educacional, envolvendo a criação, 
gestão, enquadramento, aplicação e resultados obtidos com a utilização do material 
didático aplicado para as temáticas das disciplinas ministradas na modalidade de ensino 
a distância. 

 Na primeira fase da pesquisa, a entrevista com professores da UAB/IFSul e 
NPTE/IFSul serviu para análise das informações internas e de gestão sobre a 
elaboração do material didático. Os dados coletados através dos fóruns - espaço/sala 
virtual de conversação - serviram para observar as conversas e interações dos 
participantes das disciplinas e temáticas dos cursos, tendo compilações que podem vir a 
produzir resultados, tendo em vista que o objeto de pesquisa inicial desta análise 
permite essa percepção porque se tratou da própria expressão dos agentes com suas 
falas, opiniões e discussões. Esses resultados serão abordados e considerados nos 
capítulos finais desse trabalho. Na segunda fase, foi aplicado um questionário via 
formulário do google docs, onde foram feitos questionamentos aos estudantes, 
professores, tutores e gestores de material didático em EaD, sobre situações 
envolvendo os materiais didáticos e as ferramentas de aprendizagem utilizadas nos 
cursos em estudo, com o objetivo de investigar os “comos?” e os “porquês?” dessas 
utilizações, bem como as subjetividades e os modos de subjetivações que envolviam e 
implicavam as relações horizontais, verticais e transversais dos agentes entre eles e 
deles com as temáticas, os conteúdos e com a estrutura dos cursos em estudo.  Uma 
das possibilidades da coleta de dados dos fóruns do Moodle foi observar e atentar para 
as intervenções dos alunos, professores, tutores, todos se relacionando entre si, para 
poder investigar sobre os seus pensamentos, as suas ideias, as suas opiniões 
referentes às temáticas abordadas, sobre o seu curso, o material didático, o seu polo e a 
modalidade de ensino à distância na qual participa.  
3. AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Existem alguns conceitos que definem o AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – e, na busca da clareza, de um entendimento mais detalhado, recorreu-
se às leituras de Pierre Levy (1996) que, por sua vez, serviu de fonte para as 
informações conceituais utilizadas pela Professora Edméa Santos (2003), que conceitua 
ambiente virtual de aprendizagem como um “processo sócio-técnico onde os sujeitos 
interagem na e pela cultura sendo esta um campo de luta, poder, diferença e 
significação, espaço para construção de saberes e conhecimento”.  

Pensando em educação e, particularmente na EaD, é possível afirmar que 
Ambiente Virtual é um ambiente de espaço-tempo-sala de aula, fértil à produção de 
significações onde os agentes participantes e os recursos técnicos disponibilizados 
interagem, potencializando a construção de conhecimentos, alcançando a 
aprendizagem. Definindo tecnicamente num sentido mais restrito, o AVA pode ser um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Expressão usada por Deleuze e Guattari no sentido de maquinaria, de produção de potência, de criação, de 
possibilidade de poder vir a ser. As máquinas abstratas operam em agenciamentos concretos: definem-se pelo quarto 
aspecto de agenciamento, isto é, pelas pontas de descodificação e de desterritorialização. (DELEUZE, GUATTARI, 
1997, p. 241). 
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programa de computador, geralmente utilizado em sites da internet, especialmente 
desenvolvido para dar suporte às atividades que utilizam as TIC em educação, 
integrando e interagindo ações de ensino e aprendizagem, como disponibilização de 
conteúdos, acompanhamento do estudante, inter-relacionamento professor/aluno, 
avaliação do processo educacional e a aprendizagem recorrente, entre outros aspectos 
propostos em cursos educativos e formativos, à distância ou não. É composto por várias 
ferramentas de comunicação que podem ser usadas on line, disseminadas na internet 
para uso educacional, envolvendo recursos para interação síncrona (aquela que se dá 
na simultaneidade temporal entre quem emite e quem recebe a mensagem) e 
assíncrona (comunicação que não ocorre em simultaneidade de tempo entre emissor e 
receptor) entre os agentes participantes do processo educativo. 
4. Material Didático: dialogicidade, importância e produção 
 Em educação à distância, para o pleno envolvimento, desenvolvimento e com 
resultados próximos do planejado é necessário atentar para a importância do material 
didático, uma vez que nessa modalidade de ensino não há a disponibilização presencial 
do professor. Essa situação, que é a principal característica da EaD, poderá 
proporcionar o surgimento de um modelo de trabalho cuja centralidade estaria na 
qualidade, modo de implementação e potencial de interesse temático dos conteúdos do 
material didático dos cursos. Para que esse material didático chegue até os alunos e 
produza efeitos nas suas relações de aprendizagem e interatividade, é necessária a 
ocorrência de algumas fases do processo de produção, havendo o envolvimento de 
vários profissionais da área da EaD, onde seus conhecimentos e aptidões são 
fundamentais para a complementação de cada fase desse processo produtivo 
educacional. 
 Com a ausência física do professor e considerando o fato do aprendizado não ser 
em sala de aula, tende a aumentar a responsabilidade na elaboração do material 
didático, fazendo com que haja necessidade de se investir na dialogicidade, na 
concepção de Bakhtin (2003), pois serão esses recursos pedagógicos que poderão 
substituir o diálogo do professor presente. Os resultados de um projeto de EaD poderá 
depender da qualidade e da potencialidade da comunicação interativa de seu material 
didático. O objetivo é, nesse caso, encurtar a distância entre docentes e discentes, 
criando condições de aproximação e interação através dos recursos tecnológicos e 
pedagógicos, para promover o compartilhamento de conhecimentos. 

A elaboração do material didático, na origem do processo, precisa levar em 
consideração alguns pressupostos educacionais que poderão refletir no resultado final 
do programa de ensino planejado, que são: o conteúdo com as temáticas a serem 
propostas, os meios físicos e tecnológicos que compartilharão esse ensino e a realidade 
econômica, social e cultural dos alunos alvos dos cursos ofertados.  Como “material 
didático” em EaD entende-se uma diversidade de meios, equipamentos de tecnologia, 
recursos físicos em geral que podem ser utilizados no processo ensino/aprendizagem, 
objetivando, com isso, viabilizar o compartilhamento do aprendizado em um ambiente 
virtual, como material impresso, vídeos, áudios, programas de TV, videoconferência, 
teleconferência, entre outros.  
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Como maneira de se compatibilizar com as novas tecnologias, bem como dar 
espaço e criar no aluno vontade de buscar novas ideias e novos conhecimentos, o 
material didático dos cursos à distância foram criados para que os conteúdos das 
disciplinas e seminários temáticos se interliguem e não esgotem as discussões dos 
temas abordados. Um dos seus objetivos é que possibilite com que os alunos se 
estimulem a dar suas próprias contribuições, com participação ativa nas discussões, 
trazendo suas visões e ideias sob outras perspectivas, fugindo do modelo do ensino 
dado e ensino posto. Nessa linha interativa, a equipe de produção do material didático 
cria o seu material de forma que possa oferecer suportes e estratégias teóricas e 
metodológicas para que o estudante se sinta motivado a buscar novos conhecimentos e 
resolução das estratégias pedagógicas, fazendo com que possa, dessa maneira, 
desenvolver suas competências profissionais.    
 O Material Didático é fundamental para a aprendizagem em EaD e um aspecto 
muito importante nessa relação de ensino/aprendizagem refere-se à dialogicidade, que é 
a comunicação em potencial que seja capaz de produzir agenciamentos que possam 
reproduzir simular ou antecipar possibilidades de diálogos entre educador e aluno, 
fazendo com que esse aluno tenha uma percepção de igualdade e não de inferioridade 
frente ao educador. Para Bakhtin (2003), a dialogicidade consiste na interação entre 
textos que ocorre na polifonia, sendo esse texto percebido de maneira abrangente, 
correlacionado com outros discursos similares. Em EaD, o dialogismo acontece a partir 
da ideia de recepção e entendimento de um enunciado que compõe um território comum 
entre o professor e o estudante. 

Um dos objetivos é atingir uma comunicação com o estudante, lançando desafios, 
fazendo com que se sinta estimulado a pensar, questionar e valorizar o que sabe e 
tenha a percepção do seu entorno, de situações do cotidiano e de fatos que possam ser 
trazidos para fazer analogias aos temas propostos. Para haver esse diálogo proximal, 
apesar da distância, a criatividade é fundamental e poderá haver essa comunicação 
textual entre professor e estudante não somente através de textos, mas de imagens, 
gráficos, desenhos e outros recursos. Um quesito importante da dialogicidade é a 
atratividade, pois se faz necessário que os conteúdos e materiais provoquem atração e 
interesse nos estudantes, uma vez que os alunos de ensino a distância são mais 
autônomos. Dentro desse diálogo, o professor de EaD precisa estimular o entrosamento 
entre os alunos, para haver um maior envolvimento do grupo entre si, fazendo com que 
sejam disseminadas a cooperação e a ajuda coletiva, criando a ideia da busca de 
conhecimento, da resolução de problemas e objetivos comuns. Isso faz com que os 
alunos se sintam com espírito de comunidade e de pertencimento ao grupo. 

O material didático empregado no ensino à distância é um conjunto de recursos 
tecnológicos, físicos, humanos, pedagógicos criados e personalizados especificamente 
pensando no aluno daquele curso. Como os alunos de cursos à distância participam das 
aulas em locais e momentos diferentes, utilizando, via de regra, seus momentos e locais 
de maior disposição para a tarefa estudantil, depreende-se que, nesse instante, ele está 
mais apto a participar, interagir, discutir, expor suas ideias, aprender, compartilhar e 
construir conhecimento. Em vista disso, os conteúdos do material didático possibilitam 
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provocar reações diferentes em cada estudante participante, propiciando debates 
produtivos e uma potencialidade de disseminação mais eficiente dos conhecimentos.   
 A atuação eficaz do material didático, em EaD, ocorre quando cria no aluno a 
possibilidade de entender que qualquer área do conhecimento poderá ser o começo de 
uma nova perspectiva do mundo e da sociedade em que vive, percebendo que os 
saberes estão inter-relacionados e a interdisciplinaridade faz com que haja uma 
contextualização entre todas as áreas do conhecimento. Fazendo uma referência ao 
pensamento da Filosofia da Diferença, que entende que as ciências estão em 
permanente transformação e relação e que enfatiza a multiplicidade, a 
interdisciplinaridade e as novas maneiras de entendimento de sujeito e objeto como 
construção ou criação do discurso de que fazem parte, podemos traçar um paralelo com 
os conteúdos do material didático, onde a diversidade desses materiais educacionais 
possa, inicialmente, apontar para uma direção, que poderá se ramificar em várias outras 
direções; abordar “uma” verdade e não “a” verdade; tratar de um discurso com 
potencialidades múltiplas de ideias. 
 Destaca-se que os textos didáticos criados para cursos de educação à distância, 
apesar da riqueza de conteúdo, devem ser considerados como textos de referência e 
não tê-los como único material de pesquisa e aprendizagem. Ao contrário, para o 
enriquecimento das discussões e potencializar o aprendizado se faz necessária a leitura 
de outros materiais, a participação nos seminários temáticos e a pesquisa em fontes 
diversas. Dentro do comparativo entre os cursos, neste momento contemporâneo, 
observa-se que o CPEaD exige bem menos trabalho da equipe de produção de Material 
Didático, em função dos resultados obtidos pela excelente organização interna do 
próprio curso, através do trabalho de sua equipe. De uma maneira geral, as diferenças 
básicas estão na proposição pedagógica, na sua contextualização, práticas e objetivos. 
5. Considerações sobre os dados coletados 

Em entrevista com três professores que fazem parte da UAB/IFSul e NPTE/IFSul 
foram propostos alguns questionamentos envolvendo o material didático e os recursos 
financeiros para a sua implementação nos polos estudados. Embora as questões 
tenham sido feitas de maneira direta, os três professores optaram por responder de 
maneira mais genérica, sem se aterem à formalidade de cada pergunta. Suas respostas 
foram em forma de observações, as quais abrangeram os questionamentos inicialmente 
propostos. Considerou-se de grande valia a contribuição, pois propiciou um 
entendimento de “bastidores” de quem está trabalhando na origem do processo de 
educação a distância. Após a recepção das respostas e manifestações dos professores 
entrevistados, observou-se semelhanças nas respostas. Consideraram que, por se tratar 
de cursos novos na época da implantação, ainda havia inexperiência por parte de alguns 
professores que participaram da elaboração do material didático. Esse fato pode ter 
contribuído para que alguns desses materiais não tenham explorado plenamente a 
dialogicidade e contextualização pretendidas.  

Notou-se que essa tarefa de produzir um material didático para EaD, com 
características apropriadas e compatíveis com esse processo de ensino-aprendizagem, 
que “converse” com os estudantes, fazendo a “vez e a voz do professor” é bastante 
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complexa e a experiência nessa modalidade de ensino torna-se fundamental para isso. 
Conforme dito por uma das professoras entrevistadas, na época em que foram 
implantados o CPEaD e, principalmente, o TSIaD (2007), os cursos de capacitação para 
a EaD eram muito generalistas, abrangentes e não capacitavam integralmente os 
professores a serem autores de materiais educacionais. Outra constatação observada 
foi a dificuldade de alguns professores de apropriar-se das ferramentas 
tecnológicas, como facilitadoras dos processos de ensino/aprendizagem, explorando seu 
potencial dialógico e de aprendizagem colaborativa. Os entrevistados destacaram ainda 
que, na tentativa de suplantar dificuldades que surgiam, procuravam trabalhar em 
equipe, de forma colaborativa e sistêmica.  

 Dentre outros aspectos que foram problemáticos, foi manifestado o pouco tempo 
previsto para a elaboração dos materiais pelos professores-autores, tendo em vista ser 
uma tarefa paralela às suas atividades docentes na modalidade presencial. Entende-se 
que, no futuro, seria importante que essa fase do processo tivesse uma atenção por 
parte dos gestores dos programas dos cursos.  

Quanto aos recursos financeiros, as respostas tiveram similaridades, informando 
que os baixos valores das bolsas e a burocracia que ocasionava a demora no envio de 
verbas acabavam dificultando e interferindo na qualidade do trabalho. Um exemplo 
citado foi o baixo valor da bolsa para o importante trabalho do autor. As dificuldades e 
complexidade do processo de liberação de valores se tornaram problemas quando da 
formação das equipes de profissionais com relação à qualificação do quadro de recursos 
humanos. 

Como parte dessa pesquisa, houve a coleta de dados através do recorte de 
alguns diálogos de estudantes, professores e tutores constantes nos fóruns dos cursos 
pesquisados, especialmente nas conversas que fazem alguma referência às ferramentas 
educacionais e materiais didáticos utilizados no processo de ensino/aprendizagem das 
disciplinas dos cursos. Observou-se que os professores lançam os temas e as reflexões 
e participações começam a acontecer. Essas participações ocorrem com maior ou 
menor intensidade, conforme alguns fatores que se consegue perceber, como a temática 
é abordada pelo professor, a condução das discussões pelos tutores, as opiniões e 
interesses dos alunos, as características regionais de cada polo, a possibilidade de dar 
vazão às novas ideias pinçadas das temáticas pelos alunos.  

Essa pesquisa feita no Moodle revela um levantamento qualitativo, tomando-se 
por base alguns trechos das discussões. Verificou-se que os estudantes, por iniciativa  
própria, utilizavam outros materiais que encontravam na internet para compor seu 
processo de aprendizagem, reforçar e auxiliar nas tarefas propostas pelos educadores. 
Isso foi observado pela existência de sites compartilhados por eles sobre as temáticas 
apresentadas. Essa prática ajuda e se configura positivamente como uma tomada de 
iniciativa por alguns estudantes e sua busca de conhecimento em outras fontes.  

Em outros diálogos, observaram-se elogios dos estudantes ao material didático 
utilizado pelos professores e tutores na proposição dos conteúdos das disciplinas e 
temáticas dos cursos. Nos diálogos é possível observar manifestações enfatizando a 
importância das aulas presenciais para a fixação e complementação de seu aprendizado 
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feito à distância. Notou-se, também, alguns estudantes tecendo comentários sobre a 
educação a distância e as regras educacionais que advém dessa modalidade de ensino, 
ao contrário do que se pensa no senso comum de que, por se tratar de procedimentos, 
tarefas e leituras feitas no ambiente do estudante, normalmente em sua casa, no horário 
em que melhor lhe aprouver, seria uma forma de estudo mais simples e fácil para o 
educando. 
6. Considerações sobre as respostas dos Questionários  

Outra etapa da pesquisa se compõe de um formulário com perguntas enviadas 
via e-mail aos estudantes, professores e tutores, relacionadas às suas atuações nesses 
cursos dos polos estudados, bem como à professores do grupo de gestão de material 
didático (EAD/ NPTE/IFSul). Com relação à base utilizada para a coleta de dados na 
segunda fase, houve dificuldades de contatos, principalmente com os estudantes, 
porque, como esses cursos foram concluídos em 2011, ocorreu uma natural dispersão 
dos alunos. Nesse momento cabe um registro importante e que ilustra, na prática, uma 
das ideias que esse artigo pretende expor, ou seja, o uso das ferramentas tecnológicas. 
Ocorre que, com essa dificuldade de contato com alunos já dispersos por outras cidades 
do Estado, o pesquisador se valeu de ferramentas que as novas tecnologias da 
informação e comunicação hoje oferecem. Primeiramente, buscou na UAB/IFSul a 
relação dos estudantes que cursaram até o final os cursos e seus respectivos e-mails. 
Decorrido um tempo e a falta de respostas, observou-se que muitos daqueles alunos 
não usavam mais esses e-mails. Nesse momento, como forma alternativa de se chegar 
até eles, optou-se por procurar esses contatos nas redes sociais. Assim, de posse dos 
nomes dos alunos escolhidos, foi pesquisado e encontrado no facebook esse contato. 
Essa é uma situação que exemplifica que as opções e alternativas tecnológicas estão à 
disposição da EaD para superar obstáculos que o espaço geográfico e a distância 
impõem. 
7. Questionário proposto – Tabulação das Respostas – ALUNOS 

Questionados sobre o uso do AVA, com as respostas dos estudantes que 
participaram da pesquisa, percebe-se uma boa aceitação do Moodle (Tab.1), que é o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem que foi utilizado nesses cursos. Na maioria das 
opiniões o conceito do AVA ficou dividido entre ótimo e bom.  
Opinião Sobre o AVA CPEaD TSIaD 

 
BP PC BP PC 

Ótimo 3 0 1 2 
Bom 1 3 1 2 
Bom, porém subutilizado 1 0 0 0 
Total Entrevistados: 14 

    Tabela 1  -  Fonte: Próprio autor 
Sobre os materiais didáticos utilizados e a percepção dos alunos (Tab.2), 

observou-se muitas respostas que informavam que foi disponibilizada uma boa 
quantidade de materiais e ferramentas de aprendizagem tais como, vídeos, textos, 
livros, blogs, biblioteca, fóruns.  
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Sobre o Material Didático 
Vídeos, Textos, Livros, Blogs, Biblioteca, Slides CPEaD TSIaD Total 

 
BP PC BP PC 

 Ótimos 1 0 1 1 3 
Bons 3 3 1 1 8 
Bons, mas podem ser melhorados 0 0 0 2 2 
Não atrativos 1 0 0 0 1 
Total 5 3 2 4 14 

   Tabela 2   -   Fonte: Próprio autor 

        Essa pergunta do questionário dos alunos tem caráter mais abrangente, pois 
questiona sobre pontos positivos e negativos dos cursos (Tab. 3 e 4), vistos com seus 
olhares, suas perspectivas, suas subjetividades. Comentando sobre os pontos positivos, 
fato interessante é que, apesar das dificuldades enfrentadas pelos cursos, considerada a 
inexperiência no início, os problemas de questões administrativas e de gestão e outras 
situações adversas, a maioria dos estudantes avaliaram como sendo de boa qualidade 
de ensino e conteúdos. Ainda nos aspectos positivos, os alunos frisaram a produtividade 
das aulas presenciais. Nos parágrafos seguintes, quando serão abordados os aspectos 
negativos, virá à tona, outra vez, a importância da aula presencial na EaD. Por mais 
paradoxal que possa parecer, a aula presencial tem fundamental destaque na educação 
a distância. Essa pesquisa, tanto na fase da análise dos fóruns quanto nessa segunda 
etapa dos questionários, está trazendo essa discussão: Por que a aula presencial em 
EaD ainda é importante para os estudantes?  Nas considerações finais, serão feitas 
outras observações sobre esse assunto. Os pontos negativos evidenciados pelos 
estudantes apresentam um destaque que já foi citado no parágrafo anterior, porém, visto 
de outro ângulo, mas que, de uma forma geral, quer manifestar a mesma mensagem. 
Assim, quatro alunos opinaram que a falta de mais aulas presenciais seria o ponto 
negativo a abordar.  
Questões qualitativamente positivas e negativas na relação com o Curso: 
Questões Positivas: CPEaD TSIaD Total  
  BP PC BP PC   
Boa qualidade do ensino e conteúdos 4 1 1 4 10 
Relação construída no Ambiente Virtual 0 1 0 0 1 
Aulas presenciais produtivas 1 1 1 0 3 
Total 5 3 2 4 14 

Tabela 3   -   Fonte: Próprio autor 
Questões qualitativamente positivas e negativas na relação com o Curso: 
Questões Negativas: CPEaD TSIaD Total  
  BP PC BP PC   
Poucas aulas presenciais 1 0 2 1 4 
Desinteresse de alguns estudantes 1 0 0 1 2 
Gestão Administrativa do curso 1 0 0 1 2 
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Pouco tempo para TCC,  1 1 0 0 2 
Falta  feedback; fóruns pouco produtivos e muito conteúdo,  1 1 1 0 3 
Total 

 
  

 
13 

Tabela 4   -   Fonte: Próprio autor 
8. Questionário proposto – Tabulação das Respostas – TUTORES 

Foi enviado um questionário para quatro tutores que trabalharam na 1ª. edição 
dos cursos nos polos em estudo. A perguntas abrangeram os temas sobre o AVA, os 
conteúdos e as atividades propostos e as relações de aprendizagem que aconteceram 
no decorrer dos cursos. Dos quatro questionários enviados retornaram três respondidos. 
A exemplo da opinião dos estudantes, o ambiente virtual utilizado nos cursos 
pesquisados teve boa aceitação entre os tutores entrevistados. Houve unanimidade 
(Tab. 5) em considerar a versão do Moodle usada naquele período como uma boa 
ferramenta para o processo ensino/aprendizagem, simples e de fácil acesso.  

 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA – Moodle 

 
Percepção sobre o AVA Respostas 

 
Bom, simples, fácil acessar 3 

 
Ruim 0 

 
Total de respostas 3 

  Tabela 5   -   Fonte: Próprio autor 
9. Questionário proposto – Tabulação das Respostas – PROFESSORES 

Sobre o Moodle, a maioria dos professores entrevistados disse ser bom, porém 
com algumas observações (Tab. 6). Os professores C e D elogiaram o sistema e 
dizendo que foi importante na condução das tarefas e atividades. Os professores A e B o 
consideram de boa qualidade, mas que poderia possibilitar maior interação com os 
alunos e ter  visual mais intuitivo. A professora E o qualificou como um ambiente virtual 
limitado, comparativamente a outras plataformas educacionais.   
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA – Moodle 

Percepção sobre o AVA Respostas 

Bom. Poderia ser mais interativo com os estudantes e visual mais intuitivo 2 

Boa. Versátil, dinâmica, customizável, gratuita 2 

Limitada em comparação com outras com maior interatividade. 1 

Total de respostas 5 
Tabela 6   -   Fonte: Próprio autor 

Aspectos negativos do curso Respostas 

Formas de trabalho não lineares 1 

Poucas oportunidades de ida aos polos do Coordenador de Tutoria 1 

O TSIaD não seleciona os aprovados e, sim, classifica-os 1 

Não reconhecimento dos cursos na estrutura funcional do IFSul 1 

Dificuldade dos professores em construir o curso como ciberespaço 1 

Total de respostas 5 
Tabela 7   -   Fonte: Próprio autor 
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10. Considerações Finais 
Genericamente, sobre a EaD na contemporaneidade, nos diversos cursos, 

considera-se que ainda existe muito do ensino tradicional sedimentado nas estruturas 
educativas. As disciplinas ainda são organizadas e pré-determinadas com temáticas 
muitas vezes com indução de discursos, assuntos com conceituações já postas e 
concretas, com ideologias hegemônicas e homogêneas. Ainda lembra muito da 
modalidade de currículo que padronizava a formação dos estudantes, tendo uma 
espécie de matriz onde os balizava e formava cidadãos para se adequarem a um padrão 
de vida que a sociedade ditava como correto e almejável. 

Pelas “vozes” dos diversos agentes de EaD que foram manifestadas nesta 
pesquisa através dos diálogos e das entrevistas, foi possível observar várias 
constatações e considerações que poderão contribuir para a percepção dos problemas 
enfrentados pela educação a distância, especificamente, os cursos de EaD no IFSul 
Pelotas. Sem seguir a ordem em que essas manifestações constam neste trabalho, mas 
fazendo inferências de modo geral, contatou-se uma boa aceitação, por parte dos 
estudantes, tutores e professores, do software livre Moodle, utilizado como ambiente 
virtual de aprendizagem. Essa é uma consideração importante, tendo em vista ser uma 
ferramenta tecnológica fundamental para a utilização de outros materiais didáticos que 
podem ser disponibilizados aos estudantes através dessa plataforma de tecnologia 
educacional.  

O atraso na liberação dos recursos necessários ao ciclo de produção do material 
didático é um outro problema enfrentado pelo departamento de gestão do IFSul. A 
burocracia dos órgãos de fomento vinculados à máquina administrativa do Estado e 
algumas importantes ações do legislativo federal atrasaram a aprovação e liberação de 
recursos para o processo produtivo de material didático.  

Conforme entrevista do professor gestor da EaD/IFSul surgem algumas ideias 
que potencializariam o processo e poderiam sanar, em parte, determinados problemas, 
como a destinação de vagas efetivas para o quadro permanente de servidores para 
trabalhar em EAD; que recursos orçamentários venham especificados na programação 
de orçamento da Instituição, para facilitar uma antecipação de processos licitatórios pela 
IES; alocação de estrutura física e tecnológica adequadas às demandas em EaD, ensino 
presencial, de produção de tecnologias educacionais e objetos de aprendizagem; a 
criação de vagas temporárias previstas no orçamento, para atender as demandas 
flutuantes e sazonais de ofertas de cursos.   

Outro aspecto percebido foi a manifestação de alguns estudantes sobre o seu 
anseio pelo dia designado para a aula presencial. Essas vozes foram fortes e 
encontraram acolhida em alguns tutores. Podem parecer contraditórias essas 
expressões de vontade, dentro de um curso a distância, mas, se aconteceram, é 
necessário que os educadores e gestores responsáveis pelo ensino a distância e 
elaboração do material didático levem-nas em consideração e revejam alguns 
procedimentos que possam, porventura, ter falhado no processo de 
ensino/aprendizagem em EaD. Fazendo referência ao material didático, esse anseio 
pela aula presencial e, consequentemente, pela presença do professor/educador, pode 
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ser indícios de alguns problemas na dialogicidade ou no compartilhamento dos 
conteúdos ou na criatividade do professor ou tutor ou outros problemas de ordem 
estrutural. 

Uma questão de relevância levantada nas respostas dos estudantes, tutores e 
professores foi a que se refere a “humanização” da EaD. Em princípio, a exemplo do 
anseio pela aula presencial, pode parecer antagônico buscar uma situação de 
humanização em um ambiente carregado de tecnologia, onde não há o contato físico 
entre os agentes e as relações acontecem (ou não) de maneira virtual. Fica o 
questionamento: É possível pretender uma EaD mais humanizada? Algumas 
manifestações de tutores e estudantes falam que a eficiência e plenitude da relação 
ensino/aprendizagem entre educadores e educandos estão para além dos conteúdos, 
sendo potencializada na relação de sentidos e de mais proximidade (não a proximidade 
geográfica) entre esses atores.  

Nas respostas de alguns tutores e professores foi observado um problema que 
não ocorre somente na educação a distância: a falta de interesse de alguns estudantes 
e a sua consequente participação mínima e básica, fazendo apenas as intervenções 
necessárias para auferir a nota mínima para aprovação na disciplina ou nas temáticas. 
Esse é um problema que ocorre também na educação presencial. Imaginando um tutor 
ou um professor comprometido com sua vocação de educador, quando está numa aula 
presencial ele consegue perceber visualmente no olhar, nos gestos, na inércia e em 
outras percepções, o desinteresse de um aluno. Isso é visível aos seus olhos e ele, com 
sua habilidade e criatividade, poderá tentar reverter ou resolver essa situação. Porém, o 
tutor ou professor que atua na EaD essa tarefa de reverter uma situação similar é mais 
difícil, pois não há esse contato visual com o “desinteresse”. Nesse momento é que 
entra a percepção e a criatividade do educador para tentar buscar a solução desses 
casos. 

Após as pesquisas, constata-se que as potencialidades que as TIC trazem para a 
educação, especialmente a EaD, possibilitam uma verdadeira revolução na maneira de 
aprendizagem, no processo formal de estruturação do sistema educacional. Tudo isso é 
muito recente e se modifica rápido. Essas modificações trazem necessidades de 
adaptações, mudanças de pensamentos, desconstruções, mudanças de paradigmas, 
entre outras. Mas é preciso que se compatibilize com os novos tempos e as novas 
alterações, pois as possibilidades da internet estão aí, através das redes sociais, dos 
ambientes virtuais de aprendizagem, da EaD de maneira formal ou informal. Outra 
contribuição importante do ensino a distância é a possibilidade do trabalho colaborativo, 
em equipe, com vários profissionais da educação dando sua parcela de colaboração, 
num processo multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, além da atualização 
tecnológica do corpo docente. 
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RESUMO 

A sociedade contemporânea está imbricada em um processo no qual o corpo biológico e 
o corpo cibernético, assim como todos os discursos e saberes que os definiam começam 
a estreitar as distâncias. Outras formas de relação são percebidas; A Educação também 
oscila nessa liquidez contemporânea, em que as certezas equilibram-se perigosamente, 
tentando fixar-se em territórios  de incerta solidez. Este artigo pensa outros caminhos 
para uma educação que se relacione melhor com as possibilidades advindas das novas 
tecnologias de informação e comunicação. Pensamos em blogs e sites literários online 
como uma experiência intensiva.  Um tipo de espaço de escrita-leitura onde o texto e 
seus encontros fazem agenciamentos e enriquecem uma experiência de vida frente ao 
contemporâneo. Perceber como esse discurso se constitui e como é captado pelo 
movimento do capital contemporâneo possibilita pensar formas de resistência, e uma 
maior proximidade com o sensível afastando-se assim do discurso massificador, que 
serializa nossas formas de ser, estar e pensar no mundo. Entendemos que é necessário 
que os procedimentos de formação sejam ventilados por uma experiência estética. Para 
que não se faça, na educação, apenas um uso ferramental dessas mídias para 
promover e manter o mesmo estado de coisas. 

PALAVRAS-CHAVE: Blogs e sites literários. Formação. Educação.  

ABSTRACT 

Contemporary society is embedded in a process in which the biological body and the 
cybernetic body, as well as all the speeches and knowledge that defined then start closer 
distances. Other forms of relationship are perceived; Education also oscillates in this 
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graduada em Licenciatura Plena em Educação Artística -Artes Plásticas, pela mesma Universidade (1987). Atua como 
professora do Programa de Pós-graduação em Educação -Linha de pesquisa: Linguagens verbo-visuais e tecnologia e 
no Pós-graduação em Linguagens Verbais, Visuais e suas Tecnologias do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-rio-grandense, Campus Pelotas. 
13	  Mestre em Educação pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (2012), especialista em 
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liquidity contemporary, where the certainties balance dangerously, trying to fix in an 
uncertain solid territories. This paper thinks other ways for an education that relates 
better with the resulting possibilities of the new technologies of information and 
communication. We think of blogs and online literary sites as an intensive experience. A 
kind of writing-reading space where the text and its meetings make assemblages and 
enrich a life experience in the contemporaneity. Understanding how this discourse is 
constituted and how is captured by the movement of capital enables to think 
contemporary forms of resistance, and a greater proximity to the sensitive well away from 
a mass form of a speech, which serializes our ways of being, living and thinking in the 
world. We believe it is necessary that training procedures are ventilated by an aesthetic 
experience. To we don't do in education, just one use these media tools to promote and 
maintain the same state of affairs. 

KEYWORDS: Blogs and literary sites. Formation. Education. 

 

 
Uma escrita em blogs e sites  literários 
 

Tentar literatura é o risco, mas também a possibilidade infinita de criar. Um 
mundo. Pensar 14  um mundo. É uma vontade e para além do prazer é desejo. 
Entendemos a ideia de desejo através do conceito de Deleuze: "O desejo sempre foi, 
para mim, se procuro o termo abstrato que corresponde a desejo, diria: é construtivismo. 
Desejar é construir um agenciamento, construir um conjunto, conjunto de uma saia, de 
um raio de sol..." 15 Deleuze e Guattari pensam o desejo como produtores de realidade, 
de criação. O desejo inventa e possibilita novas formas de estar na vida. O desejo seria 
a máquina, o motor que faz com que a criatura humana produza dentro de um devir 
criador, possibilitando caminhos diversos para a formação de subjetividades. 

Avizinhar-se do caos16. Perceber o que se é nas marcas do que se escreve e é 
escrito em nós. E dar conta disso, responder, aceitar ou recusar. 

Segundo Deleuze17: 

Se um criador não é agarrado pelo pescoço por um conjunto de 
impossibilidades, não é um criador. Um criador é alguém que cria suas própria 
impossibilidades, e ao mesmo tempo cria um possível. ... É preciso escrever 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Sobre	  a	  diferença	  entre	  pensar	  e	  opinar,	  ver	  página	  104	  do	  livro	  O	  que	  é	  a	  Filosofia?,	  de	  Deleuze	  e	  Guattari	  no	  
capítulo	  intitulado"	  Os	  personagens	  Conceituais".	  
15	  DELEUZE,	  Gilles.	  O	  abecedário	  de	  Gilles	  Deleuze,	  entrevista	  a	  Claire	  Parnet,	  em	  1988,	  em	  vídeo,	  transcrito	  e	  
traduzido	  por	  Tomás	  Tadeu	  da	  Silva,	  incluído	  no	  site	  “Máquina	  da	  diferença”,	  www.ufrgs.br/faced/tomaz,	  acessado	  
em	  fev.	  de	  2003.	  
16	  "O	  caos	  não	  é	  um	  um	  estado	  inerte	  ou	  estacionário,	  não	  é	  uma	  mistura	  ao	  acaso.	  O	  caos	  caotiza,	  e	  desfaz	  no	  
infinito	  toda	  consistência."	  DELEUZE,	  Gilles.	  (GUATTARI,	  Félix.	  O	  que	  é	  a	  filosofia?	  Rio	  de	  Janeiro.	  Ed.	  34.	  1992,	  p.59)	  
17	  DELEUZE,	  Gilles.	  Conversações.	  São	  Paulo.	  Ed.	  34.	  1992.	  p.167.	  
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líquido ou gasoso, justamente porque a percepção e a opinião ordinária são 
sólidas e, geométricas. 

 
Esse texto parte disso. Dessa dobra produzida por alguém que dá sentido ao ato 

de escrita. Por alguém que tem na ação da escrita uma forma, um jeito de resistir a 
algumas massificações. Por dentro do organismo estatal esta escrita procura abrir 
buracos, fendas, opera pequenas dobras que lhe dão condições de persistir, de resistir. 
Romper, talvez, com essa grande corporação totalitária que dita e reedita os modos de 
ser do "eu". Mesmo que de dentro mesmo. Mesmo fazendo parte, mesmo sendo 
também órgão desse corpo que inventa e reinventa seu próprio corpo de acordo com os 
movimentos históricos, sociais e políticos da humanidade. Mesmo que seja uma micro-
rebelião, mesmo que seja um pequeno órgão, servidor público, escrever em blogs, se 
construir, destruir e reconstruir infinitamente pela escrita é também formação e produção 
de si. Cartografia sem fim. 

Este texto tem a ver com um corpo público no qual um tipo de saber cumpre o seu 
trabalho diário. No espaço de onde este texto se constrói, avistamos dois paradigmas. 
As pessoas que aqui habitam que aqui buscam certo conhecimento, reconhecimento ou 
o que quer que seja, transitam por esses dois estados da sociedade, um definido por 
Foucault/sociedade disciplinar e o outro por Deleuze/sociedade de controle. No entanto, 
o espírito, a alma que sopra os discursos nos quais os corpos desempenham suas 
funções, ainda se encontra firmemente atolada, encravada em uma tradição disciplinar, 
onde palavras como vigilância e punição parecem não ter perdido nada de força. Solidez 
absurda; pedra afundada em rio veloz e perigoso. Pedregulho imóvel, estático. Como 
forma de entendermos e agirmos sobre o peso e a solidez de uma tradição já arraigada 
propomos, já que lidamos com a Literatura como forma de resistência e potência capaz 
de operar modificações positivas na formação de subjetividades, um olhar mais atento 
para as possibilidades dos textos literários que são produzidos e publicados em blogs e 
sites literários, pois percebemos neles um desejo e uma intenção ética e estética 
capazes de nos fazer pensar sobre outras formas de formação. 

Esse texto se constrói, ou busca se constituir, através de uma percepção diante 
deste fenômeno da escrita literária online, e que se distancia um pouco do simples fato 
de estar conectado. Pois o que percebemos é um movimento desenfreado que afeta 
jovens e velhos, homens e mulheres e os "convida" a partilharem seus conhecimentos, 
informações, gostos, imagens, textos. Partilhar a vida. (Agora muito mais através das 
redes sociais como Facebook, Twitter.) E, por conseguinte, fazer dela o próprio teatro, o 
próprio palco, agora conectado, ligado em rede com todos aqueles que dela fazem 
espaço de "outra" vida.  

Estamos no que alguns denominam Cibercultura18. E a vida foi captada pelas 
telas dos computadores, celulares, notebooks, tablets. Neste contexto, estar vivo é estar 
na tela, é evidenciar-se. Publicar a vida, em texto e imagem... Às vezes em voz. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Para	  mais	  informações	  sobre	  o	  termo,	  ler	  Cibercultura,	  obra	  de	  Pierre	  Léwy	  e	  Cibercultura,	  tecnologia	  e	  vida	  social	  
na	  cultura	  contemporânea	  de	  André	  Lemos.	  
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Chegamos quase ao extremo de questionar nossa existência se esta não for estetizada 
e literalmente publicada em rede. Estar vivo é ser público. É estar público. A intimidade é 
deslocada para o palco principal e somos os personagens de nós mesmos. Esse 
fenômeno, assim como as mudanças e alterações que as mídias e a internet vêm 
produzindo na sociedade começam a ser exaustivamente estudadas pelas mais 
variadas linhas de pesquisa e autores; Síbilia (2008), Castells (1999), Baitello (2005), 
Baudrillard (1991), Couchot (1993), Debord (2003), Debray(1994), Sodré (2002), Dal 
Bello (2007), Trivinho (2007), Virílio (2000), Wolf (2005), Lemos (2002) Levy (1999) 

Entendemos que, de forma geral, a grande maioria dos blogs e redes sociais 
agem como pequenas janelas que convidam o olho para dentro da casa/corpo das 
pessoas. Olho que devassa os espaços antes proibidos, faz-se luz nos recantos íntimos 
dos lugares que nos constituem e nos oferecemos para o deleite e juízo dos 
"conectados", e é exatamente pensando nisso que propomos uma dobra. Uma fissura. 
Um buraco, mesmo que pequeno para que se consiga arejar e potencializar o uso 
destes blogs e redes. Mas para produzir buracos, afetar esta parede imensamente 
produzida com os resíduos e ferramentas do senso comum é interessante que nos 
permitamos uma abertura "perceptiva" digamos assim, a fim de identificarmos dois 
grandes problemas que acabam reduzindo, ou resumindo os blogs e o seu uso nestas 
"janelinhas" íntimas do lugar comum. O primeiro problema ao qual faço referência é o 
problema do uso da livre-expressão19 como argumento para produzir, para criar. Este 
indivíduo que agora nos tornamos lida intensivamente com coisas que afetam os modos 
de subjetivação, que acabam modificando as formas de comportamento e pensamento 
que orientam as maneiras do viver. Os aparatos eletrônicos e digitais transformam a 
informação no principal produto do mercado. E nos fartamos diariamente. 
Empanturramo-nos de comunicação e informação, um excesso que não nos permite 
avaliar, sentir, ou mesmo pensar sobre o que vemos, lemos ou ouvimos dada a 
velocidade e quantidade de informações que "sutilmente" ingerimos. Roger Chatier20 
conhecido historiador francês, quando questionado se a sociedade estava mais 
interessada em formar leitores do que escritores em uma entrevista para a revista Nova 
Escola (2013) diz:  

Ela se preocupa mais com a leitura, sim. Apesar disso, há uma especificidade do 
mundo digital que incita todos a escrever bastante e cada vez mais. Ao acessar 
uma rede social como o Facebook, estamos fazendo isso. No dia a dia, mesmo 
sem querer, somos obrigados a preencher formulários diversos. Muitas vezes, os 
jovens escrevem sem se dar conta, inclusive quando acessam alguns jogos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  "A	  livre-‐expressão	  é	  um	  exemplo	  da	  operação	  imprópria	  da	  matéria	  expressiva	  quando	  o	  sujeito	  dá	  vazão	  á	  
atividade	  criadora	  sem	  a	  necessária	  competência	  no	  trato	  do	  material	  ou	  da	  linguagem	  que	  emprega.	  Apoiado	  numa	  
suposta	  espontaneidade,	  ele	  mais	  faz	  catarse	  do	  que	  cria."	  PEREIRA,	  Marcos	  Villela.	  Contribuições	  para	  entender	  a	  
experiência	  estética.	  Revista	  Lusófona	  de	  Educação.	  18.	  2011.	  P.117	  
20	  Publicado	  em	  NOVA	  ESCOLA	  Edição	  262,	  MAIO	  2013.	  Título	  original:	  "Nossa	  sociedade	  está	  vendo	  
nascer	  um	  novo	  modelo	  de	  analfabetismo:	  o	  digital"	  
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eletrônicos. Porém escrever muito não necessariamente transforma alguém em 
escritor. Estabelecer uma ponte entre a escrita do universo tecnológico, mais 
espontânea - mas que tem regras -, e a tradicional, relacionada às produções 
que se localizam em gêneros estabelecidos, é um grande desafio atual.  

 
É dentro deste contexto que o ato de criação é agora pensado. Só que esse criar 

está embasado em uma suposta liberdade que se aproxima perigosamente do desleixe 
e da banalidade. Há um discurso que nos faz sentir além de nós mesmos. Dentro deste 
discurso somos o que queremos. E acreditamos nessa ficção de nós mesmos. Cremos 
ardorosamente que nossas imagens estetizadas em sites de relacionamento são 
capazes de representar, de significar aquilo que somos capazes, aquilo que podemos 
ser. E acreditamos que somos escritores, artistas, atores... Estamos na mídia. Somos 
importantes. "Famosos". Mesmo que por segundos. As leituras que fazemos são 
efêmeras, lemos muito, mas sem consistência, sem rigor. Não há rigor algum. A livre 
expressão age como uma porta escancarada onde qualquer um expressa sua "arte", 
onde o criar torna-se apenas um "mostrar-se", evidenciar o eu. É dentro desta livre 
expressão, através dessa porta escancarada que as pessoas jogam suas intimidades e 
fazem diários eletrônicos de suas vidas. O outro problema é mais evidente, e tem a ver 
com a pedagogização, essa captura que a instituição Educação, a escola, faz dos meios 
tecnológicos que lidam com os processos de produção do saber na atualidade. 
Existe um poder totalizante que tudo formaliza, regula e explica. A própria vida é posta 
em vidro e estudada como objeto distante e frio. A escola, e sua forma de lidar com o 
saber, acaba sempre fazendo um recorte, um resumo, uma poda do objeto ou da 
circunstância pesquisada ou estudada. Segundo Sibília (2012), para compreendermos o 
que a autora chama de crise na escola, teríamos que recorrer à sua genealogia e 
observar a instituição pela ótica da historiografia. A autora sustenta que a escola ganha 
contornos de uma tecnologia, um dispositivo ou ferramenta destinada a produzir algo, no 
entanto  com o tempo esse artefato acaba se tornando incompatível com os corpos e as 
subjetividades das crianças de hoje. A escola se transforma em uma máquina obsoleta e 
seus componentes e modos de funcionamento já não entram em sintonia com os jovens 
do século XXI. 

Não há prazer ou desejo. Os olhos já não brilham. Freezer enorme de congelar 
experiências.  Num esforço para atualizar-se, as escolas - até - tentam buscar novos 
meios e instrumentos para fugir dessa formatação indicada por Paula Sibília, mas se 
fizermos um esforço para lembrar como são usados os blogs, principalmente nas 
escolas e instituições constataremos um uso meramente ferramental e institucionalizado. 
Parede online onde professores prendem alguns trabalhos, onde a direção cola suas 
comunicações. Álbum de fotos dos eventos escolares. Avisos. Informativo digital. São 
poucos blogs que conseguem desamarrar-se, desenrolar-se dos braços da instituição e 
de sua formatação. As novas tecnologias e mídias acabam perdendo sua potência e 
força transformadora. Os problemas: 1) Livre-expressão; tudo pode, tudo é bonito, tudo 
é criação. 2) Pedagogização; formatação, regulação, mesmice, tarefa imposta, falta de 
real interesse.  
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Experiência estética e formação do sensível 
 

Seria possível pensarmos a utilização de um determinado gênero de blogs como 
uma experiência estética? É possível vislumbrarmos na utilização desse tipo de 
dispositivo, uma forma de "atuarmos sobre a formação do sensível" e consequentemente 
aventarmos uma maneira de "desativar as formas pedagógicas das quais ele atua para 
gerar outras formas de relação com o que 'anima' sua experiência docente"?21 

Pesquisando e interagindo com sites e blogs com intenções claramente literárias, 
percebemos a força e o esforço de um grupo de pessoas que buscam através de uma 
escrita que busca algum sentido na literatura, outras formas de pensarem a si mesmos e 
o próprio mundo. Buscam contatos, se comunicam através de e-mails, enviam seus 
trabalhos para análise, analisam, comentam, criticam e são criticados, leem e escrevem 
a si mesmos diariamente, resistindo e produzindo uma literatura frágil, mas dinâmica, 
literatura que contamina os outros gêneros textuais. Produção de idéias em rede. 
Coletivamente. Esteticamente. Cito entre tantos espaços encontrados na Rede os 
seguintes endereços:  
(http://entrementes.com.br/), (http://www.bardoescritor.com.br/site/home/), 
(http://nanquin.blogspot.com.br/), (http://www.tirodeletra.com.br/), 
(http://www.revistapacheco.com/), (http://www.paralerepensar.com.br/),  
(http://www.cultive-ler.com/), (http://www.becodospoetas.com.br/), 
(http://www.germinaliteratura.com.br/index1.htm), 
(http://www.palavrorios.blogspot.com.br/), (http://www.revistacapitu.com/capitu/) e outros 
tantos. 

Lidar com esses atravessamentos que desestabilizam, desarrumam a maneira já 
organizada de sermos o que somos. "Perceber aquilo que mobiliza e seduz a si mesmo 
no próprio corpo." 22 

Trata de lidarmos com aquilo que nos apaixona. E isso não tem a ver com livre-
expressão. Mesmo que não a desconsideremos totalmente. Mas nossa proposta é de 
estarmos atentos a esta escrita que busca aproximar-se de uma expressão de si. Escrita 
que amparada pelos blogs com interesse literário, busca uma constituição de uma forma 
de expressão que tensione, e nos faça pensar sobre as maneiras de ver e dizer o 
mundo.  
Pensamos nestes blogs como uma experiência de formação estética.  

Assim, não se trata de operarmos na dimensão da racionalidade que busca 
efetuar uma dominação: não vou nem pretendo dominar a realidade, nem ser 
dominado por ela. Não se trata de efetuar uma razão que apreende, possui, 
define, nomeia, reduz ou entende a realidade. Trata-se, antes, de um jogo de 
mútua interferência, de composição de possibilidades que constituem sujeito e 
mundo. Do encontro e do arranjo entre sujeito e objeto ou acontecimento resulta 
algo que ainda não existia, resulta um efeito novo: um sentimento, um gosto, um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  FARINA,	  Cynthia.	  	  Políticas	  do	  sensível	  no	  corpo	  docente	  -‐	  Arte	  e	  Filosofia	  na	  Formação	  Continuada	  de	  professores.	  
Revista	  Thema.	  2010.07(01).	  P.6	  
22	  Ibden	  
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estado que apenas existia enquanto possibilidade, como porvir. Ao entrar em 
jogo com o objeto ou o acontecimento, eles deixam de ser exteriores ao sujeito e 
passam a constituir o campo da experiência. E é aí que começa a criação, a 
experiência estética. 23 
 

Uma experiência estética é capaz de levar a auto-formação? Este "jogo de mútua 
interferência, de composição de possibilidades que constituem o sujeito e o mundo" é 
capaz de nos levar a pensar em uma formação que se desatrele dos modos de 
produção de saber, nos quais a Educação está enraizada? 

Um "efeito novo": é disso que falamos. É desse efeito que uma escrita que busca 
a constituição do singular, que se investe de rigor e responsabilidade e que habita a 
virtualidade dos blogs, que falamos. 

Uma ideia de experiência como algo que nos desaloja, que nos toca, que nos faz 
pensar sobre nossa forma de sermos o que somos e o que poderíamos vir a ser.  
Acreditamos que através de uma atitude estética e ética, uma forma de dar ao sensível a 
oportunidade de nos oferecer um contato, uma relação mais singular com nossa própria 
existência, estaremos sim, favorecendo nossa formação, nossa auto-formação. 

A proposta de blogs com interesse em literatura é capaz de tocar aqueles que 
aceitarem o convite da escrita como uma saúde, pois: 

O mundo é um conjunto dos sintomas cuja doença se confunde com o homem. A 
literatura aparece, então, como um empreendimento de saúde: não que o 
escritor tenha forçosamente uma saúde de ferro (haveria aqui a mesma 
ambigüidade que no atletismo), mas ele goza de uma frágil saúde irresistível, 
que provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiado grandes para ele, 
fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe contudo devires 
que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. Do que viu e ouviu o 
escritor regressa com os olhos vermelhos, com os tímpanos perfurados. 24 
(DELEUZE, 1997, p.13,14) 
 

O convite que fazemos referência anteriormente é o convite para esse mergulho 
possível. Um afundar. Naufragar. Uma Aprendizagem do naufrágio.25 Só com olhos 
vermelhos, afetados por uma experiência estética proporcionada na relação dessa 
escrita online, nestes exercícios de dar conta de si mesmo, que seremos capazes de 
movimentar, de mobilizar aquilo que nos afeta realmente, e com isso sermos capazes de 
impulsionar e afetar os que nos rodeiam.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  PEREIRA,	  Marcos	  Villela.	  Contribuições	  para	  entender	  a	  experiência	  estética.	  Revista	  Lusófona	  de	  Educação.	  18.	  2011.	  
p.115	  

	  
24	  DELEUZE,	  Gilles.	  Crítica	  e	  clínica.	  São	  Paulo.	  Ed.	  34.	  1997.	  p.	  13,14	  

	  
25	  Para	  mais	  informação	  sobre	  a	  ideia	  de	  aprendizagem	  do	  naufrágio	  ler:	  Aprendizagem	  do	  Naufrágio:	  Moby	  Dick,	  
Ahab,	  um	  leitor	  e	  o	  muro.	  MARTINS,	  Ronie	  Von.	  FARINA,	  Cynthia.	  In	  __Educação	  em	  Revista	  Volume	  27,	  número	  02,	  
agosto	  de	  2011.	  P.21	  
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Aceitar convites é arriscado. Implica em deslocamentos perigosos. Desalojar-se 
da comodidade, do lugar comum. Da tranquilidade aparente. Pensarmos em formação 
através de uma experiência estética proveniente do uso de uma escrita "literária" como 
forma de subjetivação. Resistência?  

Franco Berardi (Bifo) em sua obra "Generácion Póst-Alfa, Patologias e 
imaginarios en el semiocapitalismo" (2007), traça um perfil interessante dessa 
subjetividade que hoje habita essa sociedade cibernética. Diz o autor que o que muda 
na transição para uma geração "post-alfa" não são os conteúdos, valores de referência 
ou opções políticas, mas o formato da mente coletiva, o paradigma técnico de 
elaboração mental. O autor indica também duas configurações tecnológicas que 
remodelam a infosfera e modificam a mente coletiva: a configuração videoeletrônica e a 
celular-conetiva. Franco Berardi fala também que mesmo a mente manifestando novas 
potências conectivas, novas competências interativas, nessa transformação, nessa 
adaptação passa por distúrbios, sofrimentos e patologias.26 

Bifo nos dá, portanto, mais um perfil desta subjetividade contemporânea. Que 
somos nós. E evidencia alguns problemas que o homem contemporâneo enfrenta. 
Distúrbios de toda ordem, sofrimentos psicológicos provenientes da falta de uma criação 
com mais afetividade, "seríamos os filhos da televisão e do rádio", e em seguida da 
internet e dos aparatos telecomunicacionais.  

Jorge Larrosa enumerando os fatores que prejudicam a experiência como 
acontecimento27 cita o excesso de informação, o excesso de opinião, a falta de tempo e 
o excesso de trabalho.28 

Falamos de Micropolíticas, pois segundo Rolnick (2011):  
"Micro" é a política do plano gerado na primeira linha: cartografia. O princípio de 
individuação, neste caso, é inteiramente outro: não há unidade. Há apenas 
intensidades, como sua longitude e sua latitude; lista de afetos não subjetivados, 
determinados pelos agenciamentos que o corpo faz, e portanto, inseparáveis de 
suas relações com o mundo. 

  
Falamos também de uma educação menor29, aquela que através de pequenas 

guerrilhas, resiste ao engessamento macropolítico do estado. Segundo Suely Ronik 
(2011, p.60), o traçado de uma macropolítica iria recortando sujeitos, definidos por 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  BERARDI,	  Franco.	  Generación	  post-‐alfa.	  Patologias	  e	  imaginários	  em	  el	  semiocapitalismo.	  Buenos	  Aires.	  Tinta	  
Lémon.	  2007.	  P.80	  (tradução	  livre)	  
27	  "O	  que	  é	  um	  acontecimento?	  É	  uma	  multiplicidade	  que	  comporta	  muitos	  termos	  heterogêneios,	  e	  que	  estabelece	  
ligações,	  relações	  entre	  eles,	  através	  das	  épocas,	  dos	  sexos,	  dos	  reinos	  -‐	  naturezas	  diferentes.	  Por	  isso	  a	  única	  
unidade	  do	  agenciamento	  é	  de	  co-‐funcionamento:	  é	  uma	  simbiose,	  uma	  "simpatia".	  O	  que	  é	  importante	  não	  são	  
nunca	  as	  filiações,	  mas	  as	  alianças	  e	  as	  ligas;	  não	  são	  os	  hereditários,	  os	  descendentes,	  mas	  os	  contágios,	  as	  
epidemias,	  o	  vento."	  DELEUZE,	  Gilles.	  PARNET,	  Claire.	  Diálogos.	  São	  Paulo.	  Editora	  Escuta.	  1998.p.83	  
28	  LARROSA.	  Jorge.	  Notas	  sobre	  a	  experiência	  e	  o	  saber	  de	  experiência.	  Revista	  Brasileira	  de	  Educação.	  
Jan/Fev/Mar/Abr	  2002.	  Nº19.	  P.22,23	  
29	  "Operar	  com	  a	  noção	  de	  uma	  educação	  menor,	  como	  um	  dispositivo	  para	  pensarmos	  a	  educação,	  sobretudo	  
aquela	  que	  praticamos	  no	  Brasil	  em	  nossos	  dias.	  Insistir	  nessa	  coisa	  meio	  fora	  de	  moda,	  de	  buscar	  um	  processo	  
educativo	  comprometido	  com	  transformações	  no	  status	  quo;	  insistir	  nessa	  coisa	  de	  investir	  num	  processo	  educativo	  
comprometido	  com	  a	  singularização,	  comprometido	  com	  valores	  libertários."	  (GALLO,	  Silvio.	  Deleuze	  e	  a	  Educação.	  
Belo	  Horizonte.	  Autêntica.	  2008.	  P.	  62)	  
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oposições binárias, e possuiria um plano de organização previsível e controlável, um 
programa, um mapa que cobriria apenas o visível. Determinando uma totalização, raiz, 
eixo central e fixo que seria a base para eixos secundários, dessa maneira formando um 
todo. 

O que interessa no estudo dessas configurações, interferências e agenciamentos 
são as relações de força e as forças liberadas nessas relações (política), os 
critérios de referência produzidos a partir delas, que permitem ao sujeito 
relacionar-se consigo mesmo e com os outros (ética). O desdobramento estético 
dessas configurações pode ser visto como as formas de expressão de uma 
ético-política, como as formas de expressão de uma sensibilidade cognitiva, de 
uma subjetividade. (FARINA, 2008)  
 

Acreditamos na possibilidade dessa experiência com os blogs e sites literários 
como uma forma interessante de arejar as maneira de nos relacionarmos com o saber. 
Obviamente uma relação com aqueles que aceitarem o convite, para aqueles que se 
dispuserem a vulnerabilizar o corpo, a se deixarem tocar pelo ato de escrever para além 
de um mero diário íntimo. E este trabalho se desenvolve também na relação, deste novo 
dispositivo, que é o blog, dentro da rede, a internet, com o ato de escrever buscando um 
estilo, uma forma, e na sua possibilidade de propor uma formação a-pedagógica para 
aqueles que aceitarem o convite para a "navegação". Através de um avizinhamento, de 
uma aproximação com essa escrita online e de perfil literário, também conseguimos uma 
maior atenção aos modos de subjetivação da contemporaneidade e as possibilidades de 
resistência e saúde do sujeito. 

Para lidarmos com tudo isso, usamos de um referencial teórico que acreditamos 
dar conta dos temas e dos caminhos por onde queremos ir. A Filosofia da diferença e 
seus autores. Principalmente Deleuze, Guattari e Foucault. A obra desses filósofos nos 
faz pensar sobre o que somos. Sobre as forças que nos constituem, dos poderes nos 
quais estamos em relação e tensão, nos dispositivos de subjetivação que constituem 
nossa forma de vida e de saber. Também nos aproximamos mais ainda da literatura, na 
medida em que falamos de experiência estética, de arte. 
 
Considerações finais 
 

A filosofia da diferença trata de filosofia através de vários atravessamentos, 
cruzamentos. Com várias áreas do conhecimento; literatura, arte, ciência, filosofia. Trata 
de criação e potência. Trata da vida e de como nos constituímos, como somos dentro 
dela. Campo de saberes aberto para encontros inusitados e agenciamentos frutíferos, 
para pensarmos sobre os modos de ver, ler e habitar esse espaço de incertezas que é a 
pós-modernidade. 

É neste cuidado estético da experiência com o pensamento e o sensível, na 
atenção à capacidade sensível e razoável que nos constitui professores, que talvez 
encontremos aquilo que nos seduzirá e nos impelirá aos inusitados recantos de uma 
formação para "refletir, problematizar e produzir conhecimento sobre a própria prática 
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docente." 30 Perceber a potência latente e pulsante de uma escrita que se faz real. Sim. 
Real. Uma escrita em devir, uma escrita que se avizinha do fazer literário, como 
formação, como saber, como conhecimento, como estética e por que não dizer como 
ética.  

Parece-nos que o ato de escrever em seu devir literário está muito próximo ao 
conceito de máquina de guerra31. Pois nesse espaço de virtualidade e compartilhamento 
propicia algo revolucionário. Faz com que o homem busque uma forma sensível de 
perceber o mundo. Uma forma ética e estética de se portar, de habitar os espaços que 
ele mesmo abre.  Muito próximo ao que Pierre Lévy chama de Aprendizagem coletiva32. 

Dentro destes ambientes virtuais, a escrita, essa escrita literária ou próxima disso, 
faz agenciamentos e produz encontros com as mais diversas áreas do saber. 
Desestabilizando uma idéia totalizante em que o saber deve ser repassado através de 
uma hierarquia e através de métodos muito bem elaborados e disciplinados.Através de 
um olhar mais atento para esses nichos virtuais de literatura latente, e sua forma de 
relacionamento rizomático, poderemos, por que não, encontrar aquilo que Silvio Gallo 
chamou de uma Educação menor, fazendo um deslocamento do conceito de Literatura 
menor de Deleuze, propor outros olhares e práticas. Experimentar novas formas de 
produção de conhecimento. Mais voltadas e próximas à arte e ao sensível.  
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RESUMO  
O presente trabalho está vinculado à  Pesquisa Inclusão digital e social  –  conhecimento 
e cidadania,  financiada pela FAPEG. Tem  por propósito investigar  estratégias de 
leitura empregadas pelas pessoas idosas e de baixo letramento no uso de diversas 
mídias digitais.  O  
objetivo deste subprojeto  é identificar as estratégias que pessoas idosas com baixo 
letramento empregam ao realizar a leitura no suporte de mídias digitais. Boa parte das 
pessoas idosas veem as tecnologias com receio, mas ao mesmo tempo as admiram.  
Compreender como se dá o seu uso  pode contribuir para a criação de práticas 
pedagógicas que possibilitem o avanço desse grupo no desenvolvimento da leitura, 
independente do suporte do texto. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa 
em que  se  fez uso da observação como um aspecto importante na coleta de dados e 
que também  lançou mão da aplicação de  questionários para levantar os interesses  
que os  idosos e  as pessoas de baixo  letramento  têm  em relação ao uso das mídias 
digitais e qual mídia eles mais se interessam em utilizar. Além desse levantamento, 
foram  realizadas  oficinas com um grupo de idosos,  no uso de diferentes mídias:  
desktop, notebook, netbook, tablet, smartphone e tv digital interativa. 
PALAVRAS CHAVE: Idosos. Baixo letramento. Mídias digitais 
 
ABSTRACT 
This work is linked to search digital and social inclusion  -  knowledge and citizenship 
funded FAPEG have the purpose to investigate the reading strategies employed by 
elderly and low literacy in the use of various digital media. The aim of this subproject  is 
to identify the strategies that older people with low literacy employ when playing in 
support of digital media. Much of the elderly people see the technologies with fear, but at 
the same time admire them. To understand how their use can contribute to the creation 
of pedagogical practices that enable the advancement of this group in the development 
of independent reading text support. This is a qualitative study in which he used the 
observation as an important aspect in data collection and also made use of 
questionnaires to raise concerns that the elderly and lo literacy people have regarding 
the use of digital media and which media they more interested in being used. In this 
survey was also conducted workshops with a group of elderly in the use of different 
media: desktop, notebook, netbook, tablet, smartphone and interactive digital television. 
KEYWORDS: Seniors .Low literacy. Digital media 
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1.  Apresentação da pesquisa 
 
O trabalho ora apresentado faz parte  do projeto de  pesquisa Inclusão digital e social  –
conhecimento e cidadania,  coordenado  pela Profª.  Mirza  Seabra  Toschi. O projeto 
contacom financiamento da   Fundação de Amparo à  Pesquisa do Estado de Goiás 
(FAPEG)  e  é arte  da Rede Goiana de Pesquisa em Políticas Públicas e  Inclusão 
Digital (REPPID).Nesta  pesquisa, pretende-se identificar e analisar o desempenho de 
pessoas de várias gerações e com diferentes níveis de letramento em relação ao acesso 
ao conhecimento mediado pelas tecnologias digitais. A investigação escolheu  como 
sujeitos do estudo pessoas de mais de 59 anos e jovens com baixo letramento. 
Neste texto apresentaremos os resultados preliminares  da pesquisa  que tem como 
objetivo identificar quais são as estratégias de leitura que pessoas idosas e de baixo 
letramento empregam. O interesse em estudar os idosos e pessoas com baixo 
letramento e sua desenvoltura em um mundo permeado por tecnologias parte do 
pressuposto de que esse novo desenho social altera as demandas sociais, afeta as 
políticas públicas e traz novas situações para se viver melhor. Práticas antes mais 
simples e mecânicas, como receber a aposentadoria ou preencher um formulário em 
papel, passaram a ser feitas em terminais eletrônicos e os formulários, em geral, são 
digitais, o que acarreta mais exclusão para os que já eram excluídos pelo não 
atendimento aos seus direitos sociais. Silveira (2001) observa que a inclusão social 
passa pela inclusão digital, uma vez que é pela rede mundial de computadores  –  a 
Internet  –, que  circula a informação e negar a estas camadas já excluídas de 
importantes direitos sociais, como saúde e educação, conhecimento e possibilidade de 
acesso a essas tecnologias significa, mais uma vez, desvalorizá-las por questões nas 
quais são mais vítimas do que responsáveis. 
Levando-se  em conta  a rápida atualização (ciclos menores) das ferramentas 
tecnológicas (desktop,  notebook, tablet,  smartphone, tv digital interativa), é que se 
pensou em possibilitar aos  sujeitos da pesquisa o  contato com essas diferentes mídias, 
a fim de se identificar quais delas e em quais sistemas de uso, são mais adequadas e 
fáceis de usar,  quais suas especificidades no modo de aprender a manejar essas 
tecnologias,  as principais barreiras e preferências encontradas segundo a percepção 
deles, observado em estudo anterior. 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa em que os dados  foram  coletados 
por meio de observação e registro escrito nos cadernos de protocolo e também por meio 
de filmagens  dos sujeitos durante a realização das atividades no Laboratório de Mídias  
Interativas e Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador (LIM/LIFE). 
Durante todo tempo da pesquisa ocorreram  estudos bibliográficos  que  ofereceram  os 
elementos para ajudar  a  compreender os condicionantes sociais,  políticos  e culturais  
que envolvem o processo de aprendizagem da leitura por parte do segmento menos 
privilegiado da população,  e que também nos ajudaram    a compreender como as 
pessoas idosas e de baixo letramento leem nas mídias digitais. 
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2.  A leitura como prática cultural 
Compreende-se que a prática da leitura constitui-se em um elemento importante para o 
desenvolvimento do ser humano,  tanto no que se refere às estruturas superiores de 
pensamento,  quanto para a constituição do sujeito e de sua cidadania. Ler é uma 
atitude não só para conhecer, decifrar códigos e inteirar-se dos argumentos dos outros, 
mas,  é acima de quaisquer outros interesses, uma ação do pensamento, pois se 
aprende com a leitura, aprende se a pensar, lendo e aprende-se a ler, lendo.  
Verifica-se no decorrer da história da humanidade que  a  apropriação da  linguagem 
escrita  pelo  ser humano  possibilitou que essa  prática se  incorporasse às  suas 
atividades cotidianas,  fazendo com que  a sociedade  se tornasse  grafocêntrica.  Então, 
o domínio de técnicas de leitura, de escrita e do letramento tornou-se um importante 
componente de inserção do sujeito no meio social, interferindo na sua atuação como 
cidadão.  
Para Scliar, (2008), leitura quer dizer a maneira de compreender e de interpretar o 
mundo, ou seja, que o ato de ler não se restringe somente à leitura da palavra escrita, 
mas que a escrita, segundo Martins (apud  SCLIAR, 2008), provavelmente seja o mais 
perfeito e o menos obscuro sistema  de linguagem. Quanto mais o ser humano domina 
ferramentas cognitivas de interpretação, mais condição terá de compreender e atuar 
sobre sua realidade. 
Este laboratório foi criado no Campus CSEH de Anápolis com os objetivos de:  apoiar o 
desenvolvimento de pesquisas que envolvam o uso das tecnologias digitais;  
proporcionar formação de caráter interdisciplinar e um ambiente de aprendizagem virtual 
plural aos estudantes de licenciatura;  permitir a aglutinação de boas práticas; estimular 
a articulação entre conhecimentos, práticas e tecnologias educacionais em diferentes 
cursos de licenciatura;  promover o domínio e o uso das novas linguagens e tecnologias 
da informação e da comunicação nos cursos de formação de docentes; permitir o 
aprendizado, a socialização e o desenvolvimento coletivo de práticas  e metodologias,  
considerando o conhecimento de diferentes disciplinas;  promover a criação de espaço 
para o desenvolvimento de atividades pedagógicas que envolvam os alunos das escolas 
públicas de educação básica, os licenciandos e os professores dos programas de 
formação da IPES; promover a valorização dos cursos de licenciatura. 
Retomando a história da escrita,  observa-se que ela surge como uma necessidade do 
ser humano de se comunicar com alguém que não estava presente, ou como forma de 
apoio à memória, pois o registro escrito possibilita retomar algumas questões depois do 
evento ocorrido; ou como forma de registrar eventos e de selar acordos; ou ainda como 
forma de manifestação de sentimentos e de desejos.  
Durante muito tempo o seu domínio ficou restrito a um pequeno número de pessoas e 
de umas poucas instituições,  servindo,  então,  como instrumento de dominação de uns 
povos ou segmentos da população sobre outros.  Ainda hoje se verifica a existência  de 
pessoas vivendo em contextos sociais grafocêntricos,  que não dominam os  usos da 
linguagem escrita para ler e escrever. 
Houve época na história da humanidade  em  que a ausência do conhecimento da leitura 
não era vista como prejudicial ao indivíduo e à  sociedade, mas,  na medida em que a 
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sociedade muda os processos de produção da vida material  e  que  se fez  necessário  
que  o trabalhador tivesse o domínio de habilidades diferentes daquelas empregadas em 
um modo de produção agrário e manufatureiro,  a necessidade do domínio da leitura se 
apresentou. No modo de produção capitalista,  baseado na manufatura,  exigia-se do 
trabalhador um domínio mínimo da tecnologia da escrita,  e por isto,  não havia interesse 
por parte da classe dirigente em  popularizar esse conhecimento e nem a classe 
trabalhadora sentia  a  necessidade desse conhecimento.  
Mas,  em uma economia não mais baseada na manufatura,  as exigências relativas aos 
conhecimentos de leitura e da  escrita são mais complexas,  e por isso,  o capital por 
meio da  
classe dirigente coloca a questão de sua  aprendizagem  como prioridade nas políticas 
educacionais.  
Por outro lado,  compreender as relações de poder que engendram a relação capital e 
trabalho, exige  um conhecimento amplo não só oral, mas também  do discurso escrito,  
o que,do ponto de vista da luta pela emancipação do trabalhador,  o domínio do 
conhecimento de leitura e de escrita também é importante. 
A evolução do modo de produção capitalista industrial necessitou que a mão de obra 
trabalhadora tivesse seu nível de escolarização e de conhecimento ampliado e então, 
passou a  
exercer pressão sobre os governos para criarem políticas que assegurassem o acesso à 
escolarização básica para um número maior de pessoas sob o manto do discurso da 
democratização do saber.  
Todavia, essas políticas educacionais asseguraram,  para uma boa parte dessa 
população, o domínio das habilidades, conhecimentos, atitudes de uso efetivo da 
tecnologia da escrita, que lhe possibilitasse tão somente assinar o nome, ler um aviso 
simples, ler o preço de uma mercadoria, reconhecer dinheiro, ações que exigiam 
somente a decodificação do código escrito, ou seja, a alfabetização, mas não assegurou 
que empregasse a leitura  e a escrita em todas as suas modalidades, na sua prática 
cotidiana, não assegurou o letramento. 
“Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se letramento, que 
implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir 
diferentes objetivos  –  para informar ou informar-se, para interagir com outros, para 
imergir no imaginário, no estético,  para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, 
para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória, para catarse...; habilidades de 
interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros de textos; habilidades de orientar-se 
pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos ao 
escrever; atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e prazer em 
ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar ou fornecer informações e 
conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, 
os objetivos, o interlocutor...”(SOARES, 2004, p. 92)  
O  baixo nível de compreensão da leitura dos brasileiros tem sido evidenciado em várias 
pesquisas (Retratos da Leitura no Brasil, 2008), (Retratos da Leitura no Brasil,  2011). 
Essa ausência de  compreensão  do que se lê incide sobre o exercício pleno da 
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cidadania, na medida em que as pessoas que não conseguem compreender aquilo que 
leu no jornal, na revista, na lei, no contrato de trabalho e nos contratos de forma geral,  
ficam reféns da opinião do outro e da boa ou má fé, ou seja, não são capazes de 
analisar as  intenções que estão postas no texto,  tirando as próprias conclusões e 
avaliando se o que está ali expresso atende ou não aos seus interesses. 
Nessa perspectiva, a luta pela formação do leitor passa então a ser também a luta para 
se assegurar o exercício da cidadania, pois muito mais que decodificar, o leitor deve ser 
capaz de emitir opinião e de se posicionar criticamente diante do que está sendo lido, o 
que se faz por meio de um amplo repertório linguístico, do estabelecimento de relações 
entre o texto, ocontexto e as intenções do discurso, o que é assegurado pela prática 
cotidiana de leitura de diferentes tipos de textos,  em diferentes suportes. Vale ressaltar 
que aqui estamos nos referindo a um leitor que segundo Yunes (2002) tem no ato de ler 
“[...] um ato de atualização e de despojamento do pensar e pensar-se longe dos pré-
juízos e pré-conceitos com que o senso comum ilude a maioria dos alfabetizados de 
quaisquer linguagens em leituras prontas por antecipação, taxando as demais segundo 
um juízo de falso e verdadeiro que não subsiste objetivamente, pois há que se levar em 
conta o sujeito  –  que as produz e recebe – e suas circunstâncias”. (YUNES, 2002, 
p.39).  
Significa reconhecer que o leitor tem capacidade de pensar e de  se  expressar cada vez 
mais adequadamente em sua relação social, e que isto pode  possibilitar  -  lhe  
desobstruir o caminho que lhe impede de avançar no processo de construção de sua 
cidadania e que o constitui como sujeito, fortalecendo-lhe o espírito crítico.   
Para Rodrigues e Pereira (2006) “Os motivos que geram os baixos índices de leitura dos 
brasileiros são diversos e complexos, podendo ser identificados na ineficiência do 
processo de formação do leitor, na falta de estímulo à leitura, no descompasso  entre 
oferta e procura de material para leitura, no baixo número de bibliotecas. Segundo dados 
do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), o número de bibliotecas públicas 
no país gira em torno de 5000. Em se tratando de bibliotecas escolares, são  40.000 
espalhadas pelo território nacional. Esses números, quando aproximados à população 
nacional, de aproximadamente 190 milhões de habitantes,  demonstram  a necessidade 
de ampliação dos espaços de leitura, principalmente para aqueles que já não se 
encontram em processo escolar e que, portanto, não têm mais acesso a exercícios 
regulares de leitura”. (RODRIGUES E PEREIRA, 2006, p. 1 e 2) 
Qualquer ação no sentido de formação de leitor  passa  então,  necessariamente,  pelo 
acesso ao material de leitura e pela mediação de um leitor mais experiente.Constata-se  
que  o Brasil é herdeiro de uma história de negação ao direito de escolarização para a 
maioria de sua população, pois chegou a meados do século XX,  segundo dados do IBG  
(1996),  com 50,5% da  sua  população com mais de 15 anos não alfabetizada. Isto 
acumulou uma dívida social com a maioria da população,  o que o deixou frágil para 
enfrentar os desafios colocados pelo avanço científico e tecnológico  ocorridos também 
no século XX. Esse desenvolvimento científico e tecnológico escancara a fragilidade do 
Brasil no que se refere ao nível de escolarização da sua população, pois  ainda hoje 
convivemos com um número  significativo de pessoas na condição de não alfabetizadas 
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e outro número maior de pessoas que,  mesmo sabendo decodificar,  não conseguem 
compreender um texto mais complexo.O processo de  envelhecimento da população em 
todo o país  cresce  ao mesmo tempo em que vem reduzindo a população de até 25 
anos. Como resultado desse processo, em 2010, havia mais idosos do que crianças de 
até 4 anos no país. Sinopse do Censo Demográfico de 2010 dá conta de que no Brasil 
havia, naquele ano, 13,8 milhões de crianças de até  4 anos e 714 milhões de pessoas 
com mais de 65 anos. Em Goiás, 9,1% da população são de pessoas acima de 60 anos 
(PNAD 2009), ou seja, o Estado possui mais de seiscentos mil idosos.  
Boa parte desse segmento de pessoas é herdeira  de  uma  política educacional  de 
negação ao direito ao conhecimento, conforme aponta estudos de Di Pierro e Graciano 
(2003) que o número de pessoas com 10 ou mais anos de idade sem instrução ou com 
até 1 ano de escolarização correspondia (Segundo o Censo Demográfico do IBGE de 
2000)  a  10,22% de uma população de 136.427.211 e que 21,18% dessa polução tinha 
entre 1 a 3 anos de escolarização e 28, 52% possuía entre 4 a 7 anos de escolarização. 
Não se observou,  de lá para cá,  mudança substantiva nas políticas de EJA nesses 
últimos treze  anos (2000 a 2014), que promovesse mudança significativa nesse cenário. 
Ocorre que a sociedade industrial tende a valorizar as pessoas a partir de sua 
capacidade de produzir. Assim, o idoso tende a ser desvalorizado, mesmo que o 
processo de envelhecimento  seja um evento individual (PIRES e SILVA, 2001). Essa 
desvalorização acontece em diferentes âmbitos da vida da pessoa considerada velha. 
Na saúde, por exemplo, em Goiás, há cerca de trinta geriatras para aproximadamente 
10% da população do Estado, que é o  segmento de mais de 60 anos. Isso significa um 
especialista para cada grupo de 20,3 mil idosos, sendo que o ideal seria um para cada 
grupo de 563.  
Contraditoriamente,  esse grupo social tem tido papel significativo na manutenção 
financeira das famílias,  contribuindo com sua aposentadoria ou pensão com os adultos 
desempregados e crianças que amparam. Pesquisa de Tavares e outros (2011) 
“verificou que 80% dos idosos aposentados rurais eram responsáveis por, no mínimo, 
metade da renda de suas famílias. Constatou-se uma situação de dependência familiar 
relacionada a problemascomo desemprego, baixa remuneração, gravidez não planejada, 
divórcio e outros eventos” (p. 1). 
Com  relação a pessoas analfabetas funcionais 11,9% da população de Goiás, quase 
setecentas  mil pessoas  possuem esse perfil. São pessoas que sabem ler, mas têm 
dificuldade de entender o que leram e apresentam baixo uso da leitura em suas vidas. 
Partindo do princípio de que,  ser letrado pressupõe mais do que ser alfabetizado  e 
quea  prática destes atos  amplia a  capacidade de responder às demandas sociais de 
ler e escrever. O termo analfabetismo funcional significa que uma pessoa,  mesmo 
sabendo ler e escrever, não tem as habilidades de leitura, de escrita e de cálculo 
necessárias para viabilizar seu desenvolvimento pessoal e profissional. Conceito contido 
no documento “UM BALANÇO DOS RESULTADOS DE 2001 A 2005” produzido pelo 
Instituto Paulo Montenegro (IBOPE) e da ONG Ação Educativa. qualquer tipo de texto 
em qualquer suporte,  em  qualquer situação comunicativa.  Em  Goiás, a população  de 
pessoas com baixo nível de letramento é maior do que a de  pessoas não alfabetizadas.  



III	  Encuentro	  de	  las	  Ciencias	  Humanas	  y	  Tecnológicas	  para	  la	  integración	  de	  la	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  Internacional	  del	  Conocimiento:	  Diálogos	  en	  Nuestra	  América	  

	   2110	  

Estudiosos da aquisição da linguagem escrita  letramento  (Tifouni,  2010),(Soares,  
1998),  (Kleiman, 2004)  defendem que na vida em sociedade não existem pessoas 
totalmente iletradas; mesmo aquelas que não sabem ler e escrever  possui  um nível 
elementar de letramento, pois, mesmo de forma precária, fazem uso social da leitura e 
da escrita. O baixo nível de letramento em uma sociedade grafocêntrica cria nas 
pessoas sentimentos de incompetência, de fragilidade e de baixa autoestima. Por isto 
que,compreender  quais estratégias de leitura  elas empregam ao manusear as mídias 
digitais,possibilita a nós,  formadores de professores, pensarmos  alternativas da 
ampliação dos níveis de letramento  dessa camada da população e  organizar processos 
de  ensino com vistas à ampliação dos níveis de leitura desse grupo de pessoas. 
 
3.  Realização da pesquisa     
Para definição dos sujeitos da pesquisa considerou-se  a questão da mobilidade, 
teríamos que  trabalhar com  idosos  que não dependem de ninguém para se 
locomoverem  de um local para outro, deveriam então ser pessoas que fazem uso do 
transporte coletivo ,  até porque as pessoas com mais de 60 anos já não pagam o 
transporte público. Essas questões levaram o grupo a optar por trabalhar com os idosos 
que frequentam o Centro de Convivênciade Idosos (CCI), pois é um grupo que já tem 
como  rotina participar das atividades desenvolvidas no Centro, e a pesquisa se 
constituiriam  em  uma atividade  que  tivesse que ser feita em dias diferentes dos que já 
estavam definidos em sua rotina. 
O CCI  é um órgão da Prefeitura Municipal de Anápolis, vinculado à  Secretaria de 
Desenvolvimento Social, criado  há,  aproximadamente,  uns  20 anos.  É  um espaço  
onde as pessoas idosas se encontram para a realização de atividades educativas e de 
lazer.  O Centromantém uma sala de alfabetização de adultos,  em convênio com a 
Secretaria Municipal de Educação,  e oferece  aulas de pintura em tela e  em  tecidos  e  
aulas de artesanato,  realizamatinês dançantes e  promove a exposição e 
comercialização do artesanato produzido  pelos alunos.  
Para garantir a participação dos idosos que frequentam o CCI, contatamos a direção da 
instituição para discutir  sobre  a possibilidade das oficinas  ocorrerem nos dias em que 
eles frequentam o Centro de Convivência,  para que não tivessem que se deslocar mais 
um dia da semana só para participarem  das oficinas, o que  poderia  constituir um  
obstáculo. O fato  de a Universidade ser muito próxima do prédio onde funciona  o CCI, 
e também muito próxima de pontos de ônibus com acesso a diferentes bairros da 
cidade, facilita a locomoção por  meio de transporte coletivo  e  eles poderiam então 
fazer as duas coisas: as atividades no CCI e as oficinas no Laboratório de Mídias 
Interativas.  
Feitos  os contatos necessários com a direção do  CCI e recebendo desta  o apoio para 
a realização do trabalho, o grupo de pesquisadores  passou então  a  conversar  
individualmente com alguns frequentadores do Centro e também participou de um dos 
encontros deles,  de modo a apresentar a todos o  projeto e  convidá-los  a  fazer parte  
deste. Na medida em que eles manifestavam interesse,  era aplicado  um questionário  
com o objetivo de identificar se ossujeitos utilizavam  ou não  algum tipo de tecnologia;  
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e no caso de usar,  que tecnologia eraessa,  e também  identificar o que eles  desejavam  
aprender e qual motivação tinham  para esse aprendizado. 
Foram  aplicados 44 questionários  no CCI e, depois, mais 11 pessoas procuraram  a 
equipe na  Universidade e também responderam  ao  questionário e se inscreveram para 
participar das oficinas.Temos então um total de 55 sujeitos que procuraram pelas 
oficinas e que foram recebidos pela equipe. Dentre esse número,  8 não foram 
localizados para marcar o dia e o horário em que ocorreriam as oficinas. 
Nossa amostra, então,  ficou constituída  por  47 sujeitos. Sendo 36 do sexo feminino e 
11,  do masculino, ou seja, 76,6% da amostra é  constituída por mulheres. A idade 
variou entre 57 anos, a mais nova e 81 anos, a mais velha. 
Com relação  à  escolarização a amostra está assim constituída:  a)  sem nenhuma 
escolarização 15%;  b)  não concluiu o ensino fundamental  40,4%;  c) com ensino 
fundamental completo  4,3%;  d)  ensino médio incompleto 6,4%;  e)  ensino  médio 
completo 10,6%;  f)  comensino  superior  4,3%;  g)  não informaram a escolaridade 
19%.  Constata-se,  com esses dados,que do ponto de vista da escolarização,  mesmo 
sendo  a amostra  constituída de pessoas com mais de 57 anos, a desigualdade dentro 
dessa faixa etária é muito grande. Somando as pessoas sem escolarização e com 
Ensino Fundamental incompleto temos 55,4% da amostra, ou seja,  a maior  parte da 
amostra. Se olharmos do ponto de vista da obtenção de escolarização 
básica(fundamental e médio concluído) o percentual é muito maior, 61,8%. Isto reflete os 
resultadosdas políticas educacionais implementadas no país. Com  relação ao estado 
civil 40,4% dos sujeitos são viúvas e viúvos; 25,6% são casados; 12,8% são solteiros e 
10,6% são divorciados. 
Quanto  à  posse  de  alguma  tecnologia ou ferramenta  tecnológica,  o resultado obtido 
foi: a) os que afirmam possuir televisão e o celular 83%; b) os que possuem rádio 63, 
8%; c) o DVD 49%; d) o computador 34,0%; e) a internet 27,7%; f) e-mail 12,8%;  g) 
8,5% participam de redes sociais; h) 6,4% possuem tablete; i)  2,1% videogame. 
Os dados obtidos nessa pesquisa não se diferem da pesquisa nacional  TIC-domicílio 
(2013), realizada  pelo Comitê Gestor da Internet (CGI) quanto às desigualdades dos 
domicílios com internet e daqueles sem internet. A pesquisa nacional revela que 43% 
dos domicílios brasileiros possuem acesso à Internet;  portanto,  57% ainda continuam 
sem. Nessa pesquisa em que a amostra é constituída só por pessoas idosas, a 
desigualdade se mostra ainda maior, pois somente 27,7% das pessoas afirmaram ter 
internet em casa, contra 72,3% que não têm. O que nos leva a inferir que a exclusão 
digital entre o segmento de pessoas idosas é muito maior. 
Com relação a quais tecnologias eles mais usam, o resultado foi: a) celular (78,7%); 
b)televisão (72%); c) rádio (42,0%); d) o  DVD 17% ; e)  computador    10,6%; f)    
internet, o e-mail, as redes sociais  2,1%. Os dados com  relação ao celular também 
confirmam  o que já foi evidenciado na pesquisa TIC Domicílios Empresas (2013),  com  
uma tendência de ampliação do número de usuários. 
Outro fato que nos chamou a  atenção  foi  que somente os sujeitos do sexo masculino 
afirmaram fazer uso do caixa eletrônico,  o que correspondeu a 4,3% da amostra. 
Todavia,  a maioria  dos pesquisados  afirmou ser aposentado ou pensionista,  em que o 
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recebimento  da aposentadoria ou da  pensão é  feito por meio do caixa eletrônico.  O 
que nos leva a  inferir que,da amostra,  somente 4,3% faz uso dessa tecnologia com 
certa autonomia, os outros ficam na dependência de outra pessoa.  A  Pesquisa TIC-
domicílio (2013) revelou  que 68% da população que usa internet no Brasil utilizam  os 
serviços do governo eletrônico (e-gov) com monitoramento, ou seja, com certo nível de 
ajuda, masEntre os usuários de Internet que utilizam tais serviços com mais frequência, 
estão aqueles que possuem Ensino  Superior (86%), com idade entre 35 a 44 anos 
(74%) e pertencentes à classe A (87%). Estima-se que 48,4 milhões de brasileiros de 16 
anos ou mais sejam  usuários de algum dos serviços degoverno eletrônico pesquisados 
pela TIC Domicílios.  (TIC Domicílio Empresa 2013, p.181) Nessa pesquisa não foi feita 
nenhuma pergunta com  relação  à  posse de bens ou renda familiar, mas no contato  
direto  com os idosos  e pelas informações quanto à  escolarização pudemos inferir  que 
a maioria estaria classificada entre as classes C, D e E. O que confirma a afirmação  
acima  de que  o uso de serviços na internet é feito pelas pessoas jovens, com 
escolarização em nível superior e de classes econômicas mais elevadas.  
Ao serem perguntados se gostariam de aprender a  manusear algumas dessas 
tecnologias,  todos eles responderam que sim e  o que eles  mais apontaram que 
querem aprender é:  a)  Celular  –70,2%  sujeitos;  b) computador  -49%;  c)  Internet  -
40%;  d) caixa eletrônico 25,5%s;  e)  WatsApp  6,4%;  f)  Tablet 4,3%. O e-mail, a rede 
social, o chat,  música, pen drive foram apontados somente uma vez. A questão sobre 
por qual ou quais motivos gostariam de aprender aquela tecnologia ou aquela 
ferramenta  foi  uma questão  aberta, cada um falava seu motivo ou motivos e a 
pesquisadora registrava. As respostas dadas foram organizadas e depois foram 
classificadas por aproximação. Agrupamos os motivos em oito grupos: a) 
comunicação/relações sociais  foi apresentado por 21,3% dos sujeitos; b) conquistar 
autonomia ou independência 21,3%; c) para entretenimento  17,2%%;  d)  para auxiliar 
no trabalho  4,2%, mesmo sendo aposentados ou pensionistas;  e)  para o 
autodesenvolvimento ou atualização  23,4%;  f)  relacionamento amoroso/afetivo 2,1%, 
g) curiosidade/interesse 6,4%; h) acesso/ consumo 8,5%. Observa-se que há uma 
diversidade de motivos para quererem aprender a utilizar, mas o que é mais importante 
é que desejam aprender. O  que nos leva a deduzir que qualquer projeto de ensino que 
envolve as tecnologias digitais com pessoas idosas não  pode desconsiderar a 
diversidade de desejos e não pode  ser orientado  no sentido de uma proposta 
pedagógica única para todos. Isto também vem confirmar outras pesquisas que 
trabalham com educação de adultos,  que não há um caminho único de  se  ensinar 
adultos e que o sucesso do trabalho com esse grupo depende muito do sentido que eles 
encontram no que estão aprendendo e de que o fato de não saberem alguma coisa não 
significa que são incapazes de Classe social: O termo mais preciso para designar o 
conceito seria classe econômica. Entretanto, manteve -se classe social para fins da 
publicação das tabelas e análises relativas a esta pesquisa. A classificação econômica é 
baseada no Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), conforme definido pela 
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep). A entidade utiliza para tal 
classificação a posse de alguns itens duráveis de consumo doméstico, mais o grau de 
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instrução do chefe da família declarado. A posse dos itens estabelece um sistema de 
pontuação em que a soma para cada domicílio resulta na classificação como classes 
econômicas A1, A2, B1, B2, C, D e E. Para a análise dos dados, essas categorias foram 
sintetizadas em A, B, C e DE. (TIC Pesquisa Domicilio Empresa 2013, p. 141) 
Consumo na perspectiva de Canclini  que entende que  o consumo oferece cidadania e 
identidade. Segundo o autor, a ausência de espaços públicos de socialização, as  
pessoas consomem o que o grupo a que pertence consume para, a partir desse 
consumo, constituir-se como cidadão aprender e que mesmo sendo idosos acreditam 
em futuro e  querem continuar aprendendo as coisas. 
Além dos questionários que foram respondidos, a observação constituiu um importante 
momento de coleta de dados neste estudo, pois  possibilitou  captar as reações 
demonstradas pelos sujeitos, os comentários que faziam, as preocupações que 
manifestavam  e as interações que ocorrem com a equipe, com o equipamento e entre 
os outros sujeitos da pesquisa. Tudo foi  registrado  em imagens e por escrito, está  em 
fase de análise e não  foi possível serdiscutido nesse trabalho, pois está em fase de 
sistematização. 
 
4.  Algumas discussões  
Apesar de ainda não termos realizado a sistematização dos dados da observação e dos 
registros escritos, vários elementos já começam a emergir das observações e estão 
contribuindo, sobremaneira,  com as  bolsistas de iniciação científica do  curso de 
Pedagogia que participam da pesquisa, pois um    dos elementos que mais tem 
chamado  a atenção durante a realização das oficinas é a necessidade que os sujeitos 
apresentam em saber ler e escrever para usar as redes sociais, mandar e receber 
mensagens pelo celular.As dificuldades e as hipóteses que os sujeitos apresentam têm 
servido  de motivo de estudo e de estabelecimento de vínculo com algumas disciplinas 
já cursadas pelas acadêmicas, o que vem ampliando  o nível  de reflexão teórica do 
grupo com  relação  à  aquisição da  escrita por parte do adulto não alfabetizado. 
Outro elemento que já começa a ser apontado é a necessidade que os idosos 
participantes  da pesquisam  têm,  principalmente os com baixo nível de letramento ou 
não alfabetizados, de  manusear os equipamentos. Um caso emblemático é o  caixa 
eletrônico  dos bancos.  Alguns dizem que desejam aprender a manusear para não 
precisar mais de ninguém, pois a maioria das pessoas não tem paciência com eles.  
Neste caso,  a dificuldade que encontram não fica restrita ao uso do equipamento, mas 
ao vocabulário empregado nos formulários eletrônicos, o tempo entre a leitura e a 
reposta a ser dada, a falta de paciência dos atendentes dos bancos, a pressão que 
sofrem pelas pessoas que estão nas filas dos bancos.  
 
5.  Algumas considerações 
A partir  do que foi possível  ser  estudado até o presente momento,  pode-se apontar 
algumas coisas que começam a surgir:  
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A importância que o domínio das habilidades de leitura adquire na medida em que a 
sociedade emprega a escrita na maior parte das suas relações que se estabelece entre 
os seres humanos e como a falta desse domínio tem servido de elemento de exclusão. 
Como resultado do processo histórico de  negação do acesso à escola e ao saber 
sistematizado a que foi submetida  um número significativo da população brasileira  hoje  
são os sujeitos dessa pesquisa.  
Talvez o uso das  tecnologias  digitais  pudesse  facilitar a vida das pessoas idosas  na 
realização de algumas atividades como:  pagamento de contas  pela internet sem ter 
que se deslocar para as agencias bancárias,  fazer compras    online, comunicar-se    
com pessoas distantes. No entanto isto tem se colocado como um obstáculo, visto que a  
dificuldade  emoperar  o equipamento  é  ampliada    quando as pessoas não dominam a 
escrita e isto vem acarretando para elas problemas de ordem emocional, social e 
econômica Aponta também para a forma desrespeitosa com que os idosos são 
colocados ao utilizar os  terminais eletrônicos  dos bancos para o recebimento de sua 
aposentadoria  ou pensão. Nem sempre os atendentes dos bancos são  devidamente 
preparados para  lidar com esse público.  
Apesar do denominado “tratamento preferencial”,  os idosos têm sido  reféns  dos 
atendentes,quase sempre  mal  humorados e impacientes, pelo excesso de trabalho que 
lhes é imposto.  
Alguns clientes  se dispõem a ajudá-los, mas  isso os torna vítimas  preferenciais de 
pessoas desonestas que ficam de plantão nos bancos  sob o manto  de ajudar  e  
aplicam  golpes nos idosos.  Colocar os idosos de baixo letramento para operar os 
terminais eletrônicos para receber sua aposentadoria ou pensão, sem que recebam um 
bom nível de ajuda é desumano. 
A pesquisa,  até o presente momento,  indica que para falar em inclusão digital das 
pessoas com baixo letramento há que se investir ainda mais em políticas de 
alfabetização e de letramento para pessoas idosas e qualificar as  pessoas que 
trabalham com atendimento aopúblico  nos bancos,  nos serviços públicos e no comércio 
em geral para aprenderem a lidarespecificamente com o grupo de idosos, pois  na 
medida em que  se incorporam  as tecnologias na prestação de serviço como uma forma 
de facilitar e de reduzir os custos com folha de pagamento, isto não pode ser feito com a 
exclusão dos idosos de receber tratamento digno e cidadão. Cabe a elaboração de 
política pública no sentido de exigir,  de fato,  tratamento preferencial para este grupo e 
também de se construir mecanismo de fiscalização que assegurem  esse tratamento 
preferencial, respeitoso, humano,  sem criar qualquer tipo de constrangimento para os 
idosos com baixo letramento, afinal eles são vítimas da falta de política de escolarização 
dos adultos e não tiveram oportunidade enquanto jovens.  
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CULTURA E EDUCAÇÃO ESCOLAR PÚBLICA: ALGUMAS REFLEXÕES 
 

Neide da Silva Paiva33 
 
Resumo: Este texto tem por objetivo apresentar uma reflexão teórica acerca da 
discussão sobre cultura e educação escolar pública em escolas de ensino fundamental 
na atualidade. A reflexão fundamenta-se em autores como (Bourdieu, 2011); (Paro 
2010); (Veiga Neto, 2003) (Geertz, 1989); (Nagle, 2001); (Mészáros, 2008); (Libâneo 
2011, 2013), dentre outros, que procuram apreender teórica e empiricamente as 
concepções e os conceitos que permeiam a educação escolar no ensino fundamental, 
bem como o desafio de pensar cultura na perspectiva de um recorte epistemológico 
possível ao que o texto se propõe, a partir da compreensão de cultura como tudo aquilo 
que o homem produz historicamente. Para desenvolvimento do estudo utilizou-se de 
pesquisa bibliográfica, discussões realizadas em sala de aula com a disciplina Educação 
e Cultura, como também, discussões no Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, 
Espaço e Tempo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás no ano 
de 201334.    
Palavras-chave: Cultura, Educação escolar, Ensino Fundamental.  
 
Abstract: This text aims to present a theoretical reflection on the discussion of culture 
and public school education in elementary schools today. The reflection is based on 
authors such as (Bourdieu, 2011); (Paro 2010); (Veiga Neto, 2003) (Geertz, 1989); 
(Nagle, 2001); (Mészáros, 2008); (Libâneo 2011, 2013), among others, seeking to grasp 
theoretically and empirically the ideas and concepts that permeate the school education 
in elementary school, as well as the challenge of thinking culture from the perspective of 
an epistemological framework possible to the text proposes from the understanding of 
culture as everything that man produces historically. To develop the study made use of 
literature search, discussions in the classroom with discipline Education and Culture, as 
well as, discussions on the Group of Studies and Research Education, Space and Time, 
Faculty of Education, Federal University of Goiás in the year , 2013. 
Keywords: Culture, School Education, Elementary Education. 
Introdução 
 

A discussão acerca de cultura e educação está no cerne da modernidade, 
acadêmica ou não. No pensamento pedagógico, a articulação conceitual dessa relação 
é ainda mais comum, no entanto, compreender a sintonia ou o contraponto desses 
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Aparecida de Goiânia. 
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termos não é tão simples, pensar essa relação é um desafio, pois há a imposição de 
valores no que se refere aos indivíduos, à sociedade e também a afirmação de 
identidades. Veiga Neto (2003) afirma que a cultura foi durante muito tempo pensado 
como única e universal. Única porque se referia àquilo que de melhor havia sido 
produzido; universal porque se referia à humanidade, um conceito totalizante, sem 
exterioridade, mas o que se problematiza aqui é que a cultura não é uma categoria 
superior, nem inferior, ela é mediadora, perpassa, recorta, atravessa e tem relação com 
todas as questões sociais. Em Geertz (1989), os sistemas culturais interferem e se 
integram na vida da pessoa, determinando a atividade e qualidade de suas experiências. 
O homem produz cultura e por ela é conduzida sua ação social, na relação simbólica, 
material e objetiva. Dessa forma, o homem é um ser amarrado em teias de significados 
que ele mesmo teceu. Significados transmitidos historicamente incorporados em 
símbolos e materializados em comportamento. Paro (2011, p.89) apresenta o seu 
posicionamento da seguinte forma: cultura é tudo aquilo que o homem produz em seu 
fazer-se histórico, portanto, na produção de sua existência, o homem produz 
conhecimentos, informações, valores, ciência, arte, tecnologia, crenças, etc. Para ele, 
cada nova geração se apropria da cultura histórica e, essa apropriação da cultura 
chama-se educação, assim, se a educação é a apropriação da cultura, é pela educação 
que nós nos fazemos humano e nos atualizamos com aquilo que a humanidade fez na 
história. 

Bourdieu (2011, p. 363) argumenta que, sem dúvida, é no terreno da educação e 
da cultura que os membros das classes dominadas têm menos oportunidades, por um 
lado, de descobrir seu interesse objetivo e, por outro, de produzir e impor a problemática 
conforme a seus interesses: de fato, a consciência dos determinantes econômicos e 
sociais varia quase em razão inversa ao desapossamento cultural. Visto dessa forma, a 
dominação cultural se expressa na fórmula segundo a qual a cada posição na hierarquia 
social corresponde uma cultura específica. Assim, esta se torna um sistema de 
significações hierarquizadas, tornando-se um lugar de lutas entre grupos sociais, cuja 
finalidade é a de manter distanciamentos distintivos entre classes sociais. Geertz (1989) 
entende cultura como conjunto entrelaçado, como sistema de signos que dão forma e 
explicam o contexto dos acontecimentos sociais, comportamentos ou processos e 
compreendê-los significa relacionar uns com os outros.  Para Bourdieu (2011), o sistema 
de ensino desempenha papel de realce na reprodução dessa relação de dominação 
cultural, elitista, média, de massa, caracterizadas respectivamente pela distinção e, a 
escola é um espaço de reprodução de estruturas sociais e de transferência de capitais 
de uma geração para outra, ou seja, a cultura é central no processo de dominação. 
Assim, o presente texto busca se orientar discutindo cultura, não como categoria 
superior e, o ensino fundamental não como mais importante que outras reflexões dentro 
das questões da educação escolar pública, mas é o que mais se discute no contexto 
atual em função de um discurso de educação integral de qualidade que se preocupa 
com direito de cada ser humano, enquanto sujeito de sua história.  
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1) Educação escolar e cultura como pressuposto para o desenvolvimento humano 
 
Em geral, ainda se tem como premissa a compreensão de que por meio da 

educação escolar se conquista formas mais elevadas de cultura, mas não é desse 
entendimento de cultura que os intelectuais alemães do século XVIII deixaram como 
herança que estamos refletindo. A discussão aqui proposta é perceber o contexto, as 
dimensões que possibilitam entender as relações sociais, compreender as mediações 
econômicas, políticas, sociais das relações com o outro no âmbito da escola no ensino 
fundamental. A discussão sobre educação escolar pública, no âmbito do ensino 
fundamental, ganha força sempre que se fala em desenvolvimento humano, sobretudo, 
quando retrata educação com formação integral. Porém, os gregos antigos já 
expressavam a preocupação com a formação integral da criança e do jovem para a vida 
na polis. A formação integral, nesse período, estava ligada à ideia de universalidade e 
cidadania, nesse aspecto, para os gregos, a formação integral do sujeito deveria ser 
desenvolvida, necessariamente, por meio da apropriação da cultura, da arte e da 
literatura, Jaeger (2001). Nessa compreensão, no Século XXI, aprende-se cultura nas 
escolas não para reproduzi-la, [...] A qualidade na experiência cultural vivida é a 
preparação mais real e útil que a educação pode e deve propiciar. Sacristán (2001, p. 
109). Mas, numa reflexão sociológica na visão de Bourdieu (2011) as diferentes formas 
de se relacionar entre os grupos é fruto das relações nos processos sociais em suas 
práticas culturais, que são em grande parte determinadas pelas trajetórias educativas e 
socializadoras ambientado na família e na escola. E, portanto, a escola não consegue 
desempenhar o papel de formação humana, apenas uma formação complexa na 
interdependência dos condicionamentos materiais e simbólicos que estão o tempo todo 
presentes nos indivíduos e na sociedade. Ele continua, a função do sistema de ensino é 
servir de instrumento de legitimação das desigualdades sociais, porque a escola é 
conservadora, sendo representada como um instrumento de reforço das desigualdades 
e como reprodutora cultural, assim, não se tem desenvolvimento humano, formação 
humana, proporcionado pela educação escolar, mas reprodução do que já está posto na 
sociedade capitalista, desigual, que não tem interesse em mudar as condições 
socioculturais por meio da educação.  

A escola parte do que o educando traz como cultura, sendo assim, numa relação 
com o saber sistematizado, a bagagem cultural é diferente em cada família e 
principalmente em cada grupo social. Bourdieu (2011), portanto, afirma ter um 
descompasso entre a cultura familiar dos grupos dominantes com a educação escolar no 
sistema de ensino das classes populares. Nesse sentido, o sistema de ensino que trata 
a todos igualmente, cobrando de todos o que só alguns detêm, a familiaridade com a 
cultura culta, não leva em consideração as diferenças de base determinadas pelas 
desigualdades de origem social. Enfim, ainda no mesmo raciocínio, o sistema escolar 
deixa de oferecer acesso democrático de competência cultural para todos e, reforça as 
distinções de desigualdades, pois cobra dos indivíduos pertencentes às famílias menos 
escolarizadas um conhecimento cultural anterior não conhecido e legitima os 
conhecimentos prévios dos indivíduos pertencentes às famílias mais escolarizadas como 
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o conhecimento que deve ser transmitido, reconhecido como o saber legítimo, 
desconsiderando a cultura dos segmentos populares. 

 
 
2)  Perspectivas pedagógicas para a educação escolar na atualidade 
 

Cavaliere, (2002) diz que em muitas situações, a educação escolar com formação 
integral é entendida como mera ampliação da jornada escolar desvinculada de uma 
concepção rigorosa de educação, desenvolvimento humano e a própria formação 
integral. E acrescenta, em muitas experiências educacionais, a ampliação da jornada 
escolar deixa de ser compreendida como uma possibilidade pedagógica e metodológica 
de reorganização dos tempos, espaços, currículos e práticas para garantir a 
aprendizagem, como também lugar para que se apropriem os conhecimentos científicos 
e culturais produzidos pela humanidade. Conhecimentos esses, fundamentais para o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e sociocultural desse sujeito, uma educação como 
elemento central de humanização dos sujeitos que deve ser entendida como direito 
social fundante da cidadania e da igualdade social, Cury (2007). A compreensão é que, 
é por meio da educação que o homem historicamente se insere e se atualiza no campo 
da cultura, da ciência e da linguagem, nesse movimento, (re) constrói a sua história e da 
coletividade. Assim, a educação, em sentido ampliado, é o que propicia a continuidade 
histórica, material e simbólica, da sociedade, da humanidade. A educação escolar 
comprometida com a formação integral do educando deve garantir a este, o acesso aos 
conhecimentos teóricos e práticos produzidos no âmbito das ciências, da arte, da 
cultura, da linguagem e da vivência social. É pela apropriação desses conhecimentos 
que a criança e o adolescente poderão compreender e agir sobre o mundo de forma 
crítica, propositiva e criativa. Essa compreensão de educação e aprendizagem exige, 
necessariamente, a construção de um currículo escolar centrado no ensino e na 
aprendizagem, o que pressupõe a articulação entre os conhecimentos historicamente 
produzidos pela humanidade com as vivências sociais na escola e fora dela. Para 
atender essa perspectiva curricular, a escola pública deve ser organizada didática e 
pedagogicamente como espaço institucional de ensino e aprendizagem e não 
meramente como locus de socialização desarticulado do conhecimento, do ensino, da 
investigação e da aprendizagem. (LIBÂNEO, 2013) 

 
Para deixar de ser um dos canais de perpetuação da injustiça social, a escola 
com qualidade educativa deve ser aquela que assegura as condições para que 
todos os alunos se apropriem dos saberes produzidos historicamente e, através 
deles, possam desenvolver-se cognitivamente, afetivamente, moralmente. (p. 
59). 

 
No geral os processos de reestruturação no cenário capitalista no Brasil, mais 

acentuado a partir da década de 1990, mostram que as mudanças expressivas na forma 
de organização do Estado, interferiram substancialmente nas políticas e na gestão 
pública dos sistemas educacionais. Assim, entender esse processo de reestruturação 
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desse cenário é uma parte do todo social que trará compreensão do aspecto singular 
que é a educação escolar atual. A minimização do papel do Estado no que se refere às 
políticas públicas frente às questões sociais apresentadas pela sociedade brasileira, 
sobretudo na área da educação vão se efetivando no que concerne ao papel social e a 
abrangência de sua atuação também na saúde, trabalho, previdência social, entre 
outros. (DOURADO, 2003; OLIVEIRA, 2003; CATANI, 2003). Esse processo de 
diminuição do Estado frente às demandas sociais está em consonância com a ideologia 
neoliberal, a qual em nome da acumulação do capital transforma direitos sociais em 
favores pessoais, demandas sociais em demandas individuais. De acordo com Frigotto 
(2009), as políticas neoliberais, em realidades como a brasileira e demais países de 
economia dependente, apresentam resultados mais perversos que os observados nos 
países desenvolvidos, tendo em vista que esses países nunca atingiram um Estado de 
bem estar social para o conjunto da população, sobretudo para classe trabalhadora para 
quem o Estado historicamente foi mínimo.  

 
Essa regressividade tem efeitos mais funestos sobre a vida de milhões de seres 
humanos em sociedades de capitalismos dependentes como a brasileiro. Este se 
caracteriza, (...), seja por uma forma específica de desenvolvimento capitalista 
em que as burguesias locais se constituem como sócias menores e 
subordinadas às burguesias dos centros hegemônicos do capitalismo, seja pela 
hipertrofia de um desenvolvimento desigual e combinado, que concentra riqueza 
e miséria, a exploração aviltante da classe trabalhadora e a dominância de 
processos educativos e formativos para o trabalho simples na divisão 
internacional do trabalho (p. 67). 

 
Os limites objetivos da lógica do capital e da exploração da força de trabalho 

prevalecem. Pode-se afirmar que no Brasil, de forma geral como em outros países 
capitalistas, está em curso um projeto de sociedade assentado na ideologia capitalista 
de produção, cujo foco é a reprodução do capital, principalmente por meio da exploração 
da força do trabalho. Nessa perspectiva fica ideologicamente claro que uma das funções 
da educação escolar na sociedade é produzir tanta conformidade ou “consenso” quanto 
for capaz, a partir dos seus próprios limites institucionalizados, Mészáros (2008). Por 
outro lado, a resistência às condições desse modelo cruel é tentar fazer uma escola de 
ensino fundamental que deve ser pensada e organizada como um espaço sistemático e 
dinâmico de aprendizagem. Espaço em que as crianças e os adolescentes aprendam a 
lidar com o mundo natural e social por meio do conhecimento, da pesquisa e da 
vivência. Essa educação escolar exigirá uma compreensão rigorosa de cultura, de 
educação, de aprendizagem, de ensino e de desenvolvimento humano. Para (Miranda e 
Santos, 2012) 

 
No momento em que a escola passa a ser compreendida como instituição 
responsável por assumir novos papéis quanto ao bem-estar físico, ao 
desenvolvimento social e cultural dos alunos e, ainda, de proteção e guarda com 
relação aos riscos de ordem social, é possível questionar as possibilidades que 
ela tem de, efetivamente assumir tais funções, em especial considerando que já 
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são, em geral, tão precárias suas condições de arcar com suas atribuições 
clássicas, construídas a partir de fortes embates e contradições ao longo de sua 
trajetória no mundo moderno (p. 1080). 
 

Elas refletem, mas, submetidos os fins aos meios, os fundamentos dessa 
sociedade permanecem intocados, e a identificação entre fins e meios contribui para a 
naturalização dos fins inerentes a uma sociedade democrática. Projetos político-
pedagógicos nas escolas existem e são propostos, mas são desenvolvidos de forma 
pedagógica apenas aqueles que não representam mudanças, transformações e, sim os 
que continuam confirmando a exclusão, dominação e no seu extremo a reprodução de 
um modelo de sociedade desigual. Paro (2011, p.99) diz que a educação é 
necessariamente política e que o debate de ver a educação como um todo deve 
começar entendendo para além do senso comum, que diz que educação é mera 
passagem de informações e conhecimentos. E entender que não é só isso. Isso 
qualquer livro ou computador passa. Mas é preciso instituições especializadas como as 
escolas, capaz de organizar o que constitui a produção histórica do homem, e essa 
produção não se dá espontaneamente, naturalmente, mas com resultado de um 
complexo processo que precisa ser conhecido cientificamente. No entanto, Bourdieu 
(2011) faz suas considerações com outro ponto de vista, ele afirma que a defasagem 
entre as aspirações produzidas pelo sistema escolar e sua oferta concreta de 
oportunidades é mascarada por um modelo de democracia que dificulta a mobilidade 
social. Ele diz também que existe uma inflação de diplomas, mas que são respectivos a 
sua origem social, e que de acordo com a origem de onde se vem, não haverá quase 
nenhuma mobilidade social, pois os diplomas servirão para a manutenção do status quo 
e, continua, o fracasso na escola é colocada como responsabilidade do estudante de 
baixa renda e o êxito escolar como resultado de quase um dom natural daqueles que 
não tem baixa renda.  

Nessa lógica, toda a explicação do processo desconsidera o meio social, familiar, 
a bagagem cultural que esse estudante leva consigo para o ambiente escolar e, ao 
desconsiderar esses elementos essa compreensão afeta todos os membros de uma 
geração escolar, a forma mascarada como são colocadas as oportunidades não revelam 
uma realidade objetivamente dada que o individuo incorpora, tornando-a subjetiva. 
Assim, a escola continua sendo uma das instituições de manutenção de privilégios. O 
que se pensou com a democratização do ensino, o acesso à escola de ensino 
fundamental que proporcionaria direitos iguais a todos de condições de oportunidades, 
teve apenas uma função ideológica, porque a expansão do sistema escolar, a frequência 
do estudante a escola não formou uma sociedade mais justa e igualitária, democrática, 
porém gerou uma nova forma de exclusão, na verdade mais sutil, porém mais perversa. 
(Libâneo, 2011). 
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Considerações Finais 
 

De acordo com Guará (2009), no âmbito do ensino fundamental, o Brasil tem 
avançado muito em termos normativos, com a proposta de ampliar o tempo de 
permanência do estudante na escola, essa medida tem a garantia da melhora da 
aprendizagem, todavia, de acordo com a autora, ainda existe uma distância reconhecida 
entre o que está previsto na lei e o ritmo das mudanças por essa lei sugeridas. Segundo 
Libâneo (2013) em muitos casos, o que se evidencia é a justaposição de disciplinas, 
desarticulada da ideia e dos princípios de formação integral, efetivarem essa proposta 
demanda (re) pensar o projeto social de educação, de escola, de aprendizagem e de 
ensino desenvolvidas nas instituições públicas de ensino. Assim, pode-se afirmar que a 
maioria das políticas para escola pública são pensadas e implantadas sem a 
intencionalidade de romper com os problemas estruturais que, historicamente, 
impossibilitam a qualidade social da escola pública brasileira.  

Nesse sentido, a escola como instituição social, constitutiva e constituinte das 
relações sociais e econômicas, expressa por meio dos seus resultados os limites postos 
para todas as instituições sociais que têm como sentido a inclusão de todos, numa 
sociedade capitalista que necessariamente para se manter precisa excluir, material ou 
simbolicamente, parcelas significativas de pessoas. Libâneo (2013) reforça que 
considera o papel importante da escola, no processo de socialização de crianças e 
adolescentes, mas é necessário reafirmar a natureza e a função social, desta instituição, 
como espaço primordial para apropriação dos conhecimentos sistematizados pela 
humanidade. Bourdieu (2011) nos alerta que o modelo de educação escolar que temos 
trabalha com o virtuoso, aquilo que é considerado legítimo como cultura e, ainda, esse 
legítimo define nossa percepção da realidade, levando-nos a incorporar o que a 
sociedade já selecionou como o que precisa ser legitimada, essa educação escolar não 
serve para emancipação, ela exclui, reproduz a sociedade com todas as relações sociais 
existentes, esta escola nos classifica, desclassifica ou reclassifica de acordo com seus 
interesses econômicos, socioculturais e os indivíduos (nós) o tempo todo atendem essa 
demanda para serem aceitos em seus grupos, tudo isso reforçado pelo modelo escolar 
que temos, no entanto, esse reforço é dissimulado, não é percebido que é para 
reproduzir, perpetuar as desigualdades sociais, econômicas, culturais. Enfim, não temos 
ainda, uma educação para além do capital, Mészáros (2008). 
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Resumen 
 
Esta ponencia pretende reflexionar algunos elementos sobre la alfabetización (literacy 
studies/letramento) con el fin de problematizar la lectura y escritura contemporánea en la 
escuela; pues, desde esta perspectiva, actualmente se estaría abordando y evaluando la 
aprehensión de un solo lenguaje, en condiciones inequitativas para comunidades 
diversas. La teoría del discurso multimodal y las reflexiones desde la pedagogía de las 
multi-alfabetizaciones (pedagogy of multiliteracies) considera la lectura y escritura como 
prácticas social e históricamente localizadas, lo cual permite ver cómo los paradigmas 
convencionales han afectado a los sujetos de tal manera que terminan por descalificar y 
corregir sus conocimientos, al no ser válidos ante criterios científicos aparentemente 
universales. En este orden de ideas, al disponer de un universo de discursos 
establecidos, es claro que la alfabetización juega un papel importante dentro de la 
sociedad y, sobre todo, en la circulación de las representaciones sociales y la 
legitimación o censura de sus correspondientes efectos. Al finalizar se habrá mostrado la 
necesidad de analizar el significado social de determinadas prácticas de lectura y 
escritura, pues a la alfabetización es indispensable reconocerle un papel activo como 
constructora de sentido; y no solamente como la habilidad para manejar códigos 
lingüísticos o conocer algunas convenciones sociales.  
 
Palabras clave: alfabetización, multimodalidad, pedagogía crítica 
 

1. Introducción 
 
En esta ponencia pretendo reflexionar algunos elementos sobre la alfabetización 

(literacy studies/letramento) con el fin de problematizar la lectura y escritura 
contemporánea en la escuela. En primera medida, mostraré cómo se han caracterizado 
los estudios sobre el alfabetismo en los últimos cuarenta o cincuenta años, para terminar 
enfocando las escuelas inglesa y brasileña. En seguida, explicaré cómo el alfabetismo 
ha venido siendo desplazado, desde la habilidad para un manejo funcional del código 
escrito, hacia otro tipo de habilidades sobre nuevos recursos semióticos 
contemporáneos. Este desplazamiento desenmascara el etnocentrismo occidental que 
estuvo poniendo la lengua escrita en un lugar privilegiado para el acceso al 
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conocimiento, negando la posibilidad de diálogo entre otros sistemas de significado. 
Después, profundizaré en la perspectiva de la teoría del discurso multimodal y las 
reflexiones, que desde la pedagogía de las multi-alfabetizaciones, considera la lectura y 
escritura como prácticas social e históricamente localizadas. Para una comunidad, la 
alfabetización tiene significado de acuerdo con unas posibilidades semióticas y 
materiales que se dan en el marco de las interacciones sociales entre sus miembros: por 
eso, cuando una práctica no tiene sentido para un sujeto es muy difícil que apropie este 
lenguaje, sus posibilidades expresivas y sus potencialidades políticas. Finalmente, 
evidenciaré que es imperativo analizar el significado social de determinadas prácticas de 
lectura y escritura, pues debemos reconocerle a la alfabetización su papel activo como 
constructora de sentido; ya no solamente como la formación de habilidades para 
manejar cualesquiera códigos lingüísticos o la apropiación de algunos discursos 
oficialistas sobre la cultura. 
  

2. Aproximación histórica a los estudios sobre el alfabetismo 
 

La clasificación que expondré a continuación se basará en la exposición de Brian 
Street, quien identifica tres grandes tradiciones en las cuales se agrupan los significados 
posibles para encaminarse en el estudio del alfabetismo y contrastaré estas 
investigaciones con las que se realizaron para dar forma al concepto de letramento, en 
Brasil. La primera tradición se caracteriza por referirse al alfabetismo como un 
aprendizaje que puede ser desarrollado independientemente de los factores 
contextuales, entre sus teóricos más destacados encontramos a Adams (1993) y Snow 
(1998) (Street, 2009). Su programa de investigación parte de la pregunta sobre cómo los 
niños y adultos aprenden a escribir, situando el problema en los métodos de la 
enseñanza. La segunda tradición afirma que el alfabetismo está determinado por las 
relaciones sociales de los contextos donde ocurren las prácticas de lectura y escritura 
entre cuyos representantes destacados están Scribner & Cole (1978), Street (1991) y 
Rogers (1992). Este programa obtuvo gran parte de su fundamentación en trabajos de 
antropólogos y psicólogos que intentaron explicar cómo aprendían los grupos humanos, 
y cómo los roles sociales se convertían en objeto de aprendizaje al tener que ser 
interiorizados por el individuo. Aunque esta última comunidad científica, en ese 
entonces, nunca tuvo criterios unívocos: Street los clasifica como formalistas y 
relativistas (Street, 2009). Los primeros consideran que un grupo social crea patrones de 
comportamiento al cual el individuo se acomoda de acuerdo con su lugar determinado 
en el grupo; mientras que los relativistas critican, con base en estudios de campo, la 
uniformidad y la poca dinámica de este modelo explicativo; demostraron cómo los 
formalistas generalizaron sus estudios sobre la base de una reducida evidencia empírica 
(Street, 2009). La tercera gran tradición se enmarca en los estudios multimodales cuya 
base es la semiótica social de Halliday. Esta escuela propone hablar de múltiples 
alfabetizaciones; sus representantes destacados son Cope & Kalanztis (2000) y van 
Leeuwen & Kress (2001) (Street, 2009).  
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Para el objetivo del presente estudio me interesa esta última tradición, aunque 
siempre trataré de referir la importancia las tesis relativistas. En el enfoque multimodal 
hay dos caminos: la primera propuesta, de Cope & Kalantzis (1993), caracteriza diversos 
alfabetismos, entendidos como la adopción de diferentes habilidades para desentrañar, 
comprender y producir diversos textos, de acuerdo con una tipología socialmente 
establecida (Bautista, 2007). Por otro lado, el New London Group, que constituye un 
segundo enfoque, cuestiona esta clasificación con base en dos presupuestos 
fundamentales: el alfabetismo como una práctica social y política; y, a su vez, como una 
práctica comunicativa multimodal (Hull & Hernández, 2008; Street, 2009). La propuesta 
de los New Literacy Studies (NLS) retoma lo dicho por Scribner (1988) cuando sugiere 
tres metáforas para comprender el alfabetismo: como adaptación, como liberación y 
como un estado de gracia; respectivamente, como manejo de unas herramientas, como 
posibilidad de emancipación y como acceso al conocimiento (Hull & Hernández, 2008). 
Se puede decir que las investigaciones sobre el alfabetismo durante los últimos treinta 
años se han caracterizado por conseguir mayor impermanencia, fluidez y promoción de 
equidad en nuevos lugares para la emergencia de la multiplicidad, hasta el punto de 
referirse a multi-alfabetismos concretos. Estos dependen de las prácticas sociales en 
donde hay significado y de las herramientas tecnológicas o materiales a la mano que 
permitan hacerlo circular por la comunidad. Williams (2004), dicen Hull y Hernández, 
afirma que hay dos tipos de práctica social: las de dominio estrecho que se identifican a 
menudo con las habilidades individuales (ámbito privado) de lectura y escritura; y las de 
dominio amplio (ámbito público) que concuerdan con el proceso de producción y 
recepción de los textos, cuya relación de dependencia se establece con los contextos 
culturales, sociales, históricos, etc. Los NLS, según Gee (1996) y Street (1993) priorizan 
esta última mirada, mucho más interdisciplinar: semiótica, TIC’s, geografía cultural, 
estudios culturales y geopolítica sirven para explicar a estas prácticas sociales (Hull & 
Hernández, 2008). 

Por su parte, en Latinoamérica, ha sido Brasil el país en donde estas reflexiones 
han sido más fructíferas: aprovechando los frutos del trabajo interdisciplinar desarrollado 
en ese asunto, adoptando su propio matiz y respondiendo conforme a sus necesidades 
en el contexto latinoamericano. Para ello crearon el término letramento. Éste encuentra 
su genealogía en tres autoras importantes: Mary Kato (1986) quien lo utiliza por primera 
vez; Leda Verdiani Tfouni (1986) quien distingue el letramento de la alfabetización, con 
lo cual el término gana estatuto científico; y Ângela Kleiman (1995) quien contextualiza y 
explica la importancia de este término (Soares, 1998). La historia del concepto viene de 
mucho más atrás y se dice que procede del inglés literacy. Hasta los años 80 el 
alfabetismo era directamente relacionado con los procesos de adquisición del código 
lingüístico, mediante los métodos sintéticos y analíticos (Borges, 2005). A de mediados 
de esta década disciplinas como la antropología, la historia, la sociología y la psicología, 
van a postular que el alfabetismo no es la aprehensión del código lingüístico escrito; 
para Ferreiro y Teberosky (1984), no es otra cosa sino la comprensión de cómo “esse 
sistema funciona e isso presupõe que descubram que o que a escrita alfabética nota no 
papel são os sons das partes orais das palabras e que o faz considerando segmentos 
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sonoros menos que a palabra” (BORGES, 2005, p. 16) y que no se trata de un simple 
ejercicio de memorización. Ya en los 90’s se popularizó el uso del término 
“analfabetismo funcional” para designar la incapacidad para manejar elementos básicos 
de la cultura escrita y el letramento halló en ese lugar un terreno fértil donde ganar cierta 
autonomía. 

A estas alturas, el problema ya no radicaba en explicar cómo se aprendía y se 
enseñaba el código escrito sino que se trató de explicar los procesos externos; en otras 
palabras, saber y evaluar la propiedad con la que la gente aprende y utiliza los textos 
con que tiene contacto para lograr objetivos concretos. Sin embargo, a pesar del origen 
derivado de este anglicismo, hay diferencias (políticas, si se quiere) entre uno y otro que 
debemos reconocer. En Francia (illettrisme) y Portugal (literacia) el contexto es distinto 
en cuanto estos países han tenido altos porcentajes de alfabetización, debido a la 
universalidad de su escolaridad; mientras que en Brasil y en toda Latinoamérica, la 
escolaridad siempre ha sido privilegio de unos pocos (Soares, 2004). Literacy, en este 
orden de ideas, fue evaluado en estos países como la capacidad de hacer frente a los 
textos en situaciones concretas, pues se sobreentendía que esta población ya tenía 
conocimiento del código escrito debido a los altos índices de escolaridad básica, como 
por ejemplo en Reino Unido o Australia (Soares, 2004). Esta herencia norteamericana y 
europea, dice Soares, se convirtió en un problema pedagógico en las escuelas 
brasileñas pues se adoptó toda la teoría de corte cognitivista, descuidando los métodos 
concretos de alfabetización basados en la codificación lingüística, que pasó a ser un 
simple factor asociado aunque estos paradigmas no fuesen incompatibles (Soares, 
2004). Esto nos lleva a la necesidad de diferenciar un proceso del otro, a darle sentido a 
la práctica de la alfabetización con la vista puesta en el letramento; y a no enfocarse en 
el letramento descuidando la alfabetización. 

 
3. Hablar del “alfabetismo” ¿es un etnocentrismo? 

 
Ya he referido la historia de las teorías sobre el alfabetismo, y ahora mostraré que 

la historia de la exclusión social, a través de la escritura alfabética, data de muchos 
siglos atrás; asimismo, cómo esta exclusión se ha adaptado de acuerdo con los cambios 
en los recursos materiales que conducen el significado en la época contemporánea. La 
lectura y la escritura, antiguamente, hacían parte del saber de una profesión (en el 
sentido de oficio) únicamente reservado a los escribas quienes poseían el conocimiento 
sobre la técnica de grabado: esto implicaba que al ser técnicos de la escritura, no 
controlaban el discurso que reproducían pues este era potestad de las sacras 
autoridades; por otro, el grabado era un trabajo artístico cuyo rigor era aprendido en 
escuelas especiales para ello (Ferreiro, 2005). Dicha tradición se mantuvo más o menos 
intacta hasta la invención de la imprenta que trajo consigo la aparente democratización 
del acceso a la escritura. Con la Declaración Universal de los Derechos del hombre, la 
lectura y escritura pasaron a ser una obligación para toda persona que se preciase de 
ser ciudadana: quien no manejara esta tecnología no podía acceder a los derechos de 
todo ciudadano (Ferreiro, 2005). El fracaso escolar nace con la democratización de la 
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escuela, llevada a cabo por parte de las élites letradas quienes se encargaban (por 
derecho natural) de domesticar y culturizar al salvaje; bien fuera a través del diagnóstico 
e intervención de los problemas individuales (60’s) o bien fuese mediante la intervención 
del medio social del individuo, esto es la cuestión familiar y urbana de las grandes 
metrópolis (70’s). Actualmente, el debate intenta definir quiénes son los letrados e 
iletrados con base a sus habilidades en prácticas reales de lectura y escritura (Ferreiro, 
2005). Estará condenado al fracaso quien no maneje los elementos básicos que hacen 
al ciudadano letrado apto para ser conducido en la sociedad contemporánea: ahora el 
lector debe, además de reproducir el código, ser capaz de buscar, seleccionar y 
procesar información sobre su medio ambiente. Ello implica que los gobiernos deberán 
invertir más en las tecnologías de la información y la comunicación, pues como hemos 
visto deben actualizarse los viejos métodos de alfabetización para darle paso a las TIC’s.  

Sin embargo, como podemos ver “los verbos leer y escribir no tienen una 
definición unívoca. Son verbos que remiten a construcciones sociales, a actividades 
socialmente definidas” (FERREIRO, 2005, p. 41). Si por algo se caracteriza el Estado 
moderno (sea mediante la estrategia diplomática o ya sea con la fuerza), es por su 
capacidad de absorber la multiplicidad, o un brote cualquiera de inconformidad, para 
disponerlo según su conveniencia. La escritura alfabética es un recurso semiótico 
igualmente válido con respecto a otros como el tejido, la pintura, la escultura, la música y 
la oralidad. A continuación veremos cómo Occidente ha creado un culto respecto a la 
escritura alfabética, y ha legitimado una supuesta superioridad con la cual se han 
colonizado y subordinado otras prácticas de escritura igualmente significativa en 
contextos locales. La escritura alfabética está en casi todos los hechos humanos: el 
deber de la educación ha sido, en los primeros años, potenciar la capacidad de individuo 
para manejar un código, cuya función cumple la escolarización básica; y luego, en la 
educación superior, utilizar estos conocimientos para insertar al individuo en el manejo 
de textos especializados (Olson, 1998). Esto ha llevado a iniciar una gran “cruzada” 
contra el analfabetismo: “Durante trescientos años, los occidentales hemos atribuido 
nuestra supuesta superioridad cultural respecto de nuestros ancestros iletrados, así 
como respecto de nuestros vecinos no occidentales, a nuestro acceso a un simple 
artefacto tecnológico: un sistema alfabético de escritura” (OLSON, 1998, p. 22). Esto ha 
traído consigo una serie de creencias y suposiciones que fueron trasladadas al campo 
de las ciencias sociales, más puntualmente: debemos dejar de creer que las técnicas de 
lectura, escritura y las de operaciones matemáticas (saberes indispensables de 
cualquier alfabeto) cumplen un papel transformador por sí mismas (Olson, 1998).  

David Olson propone seis mitos acerca del grafocentrismo sobre los cuales la 
alfabetización erigió toda su estructura conceptual y dio como resultado la determinación 
de las “buenas prácticas” para la escolarización. El primero es aquel en el cual se dice 
que la escritura es la transcripción del habla, cuya suposición se basa en que todo texto 
alfabético escrito puede ser vocalizado: sin embargo, se olvida que gran parte de la 
potencialidad expresiva del mensaje, y del texto, queda excluido de la escritura y por 
tanto no es un simple reflejo de la oralidad. El segundo mito, es el que afirma la 
superioridad de la escritura respecto del habla: la escritura es un símbolo de precisión y 
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poder que debe ser aprendido para corregir la imprecisión y desorden de la lengua 
escrita. Los gramáticos heredaron esta concepción al comparatismo y también a cierta 
tradición de la lingüística, que debió encasillar la riqueza estructural del lenguaje en las 
fórmulas más estables de la lengua escrita. El tercer mito es la superioridad tecnológica 
del sistema alfabético de escritura que se le atribuye generalmente al genio de Grecia y 
Roma: según este mito, la correspondencia sonido-grafía es uno de los mayores logros 
de evolución cultural en la antigüedad y sirvió, para diferenciar los pueblos civilizados de 
los bárbaros, como chinos, egipcios, mesoamericanos, etc. Todos aquellos poseedores 
de sistemas de escritura silábica y pictográfica no son otra cosa que diferentes estadios 
intermedios en el camino hacia la escritura alfabética, manifestaciones de subdesarrollo. 
El cuarto mito es el de la escritura alfabética como órgano de progreso social, pues alto 
nivel de alfabetización es sinónimo de vigorosas instituciones sociales y democráticas; 
por el contrario, el analfabetismo (como el del “Tercer mundo”) es un peligro equiparable 
a una plaga que se expande por toda la sociedad: a pesar de estas aseveraciones, 
investigadores demuestran que la escritura ha servido más como un recurso de 
dominación, pues “los pedidos recientes de mejoras en las habilidades básicas, tanto en 
Canadá como en Estados Unidos y Gran Bretaña, provienen en su mayor parte de 
empleadores del ámbito de los negocios o la industria antes que de los propios 
trabajadores” (OLSON, 1998, p. 30). El quinto mito es la escritura como instrumento de 
desarrollo cultural y científico que tiende a creer en la deuda de la filosofía, la ciencia, la 
justicia y la medicina, hacia la escritura; todo lo demás es superstición, mitología, magia. 
No obstante, los estudios antropológicos han demostrado que existen culturas orales 
igualmente sofisticadas y eso, por ende, demuestra que no hay relación directamente 
proporcional entre desarrollo científico y escritura. Finalmente, el sexto mito afirma que 
la cultura escrita es un instrumento de desarrollo cognitivo, del mismo modo en que lo 
era del desarrollo cultural; por tanto, el conocimiento legítimo solamente puede ser 
construido tanto por medio de los libros como en el espacio privilegiado para ello, esto 
es, la escuela. Pero, “El conocimiento puede comunicarse de diversas maneras: 
mediante el habla, la escritura, gráficos, diagramas, cintas de audio, videos. El papel de 
la escuela no es desplazar las percepciones y creencias del niño en edad preescolar, 
sino explicarlas y elaborarlas” (OLSON, 1998, p. 32-33) recurriendo a otros medios para 
la significación.  

Retomando nuevamente a Street, vemos cómo los estudios de campo han venido 
desarmando la argumentación de lo que este autor llama “the illiterate prejudice”. Con el 
desvanecimiento de este prejuicio, las investigaciones han dado una renovada 
envergadura a problemas otrora resueltos, aparentemente. En este orden de ideas, 
serían cinco los temas sobre los cuales se podría profundizar cuando hablamos de 
alfabetismos (Hull & Hernández, 2008):  

1) historia del alfabetismo 
a. genealogía: continuidades y discontinuidades 
b. Estudio de los contextos de prácticas de lectura y escritura 

2) tecnologías de la palabra 
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a. Transformación de la oralidad en otros actos comunicativos (libros, 
computadores, pinturas, etc.) 

3) alfabetismos a través de culturas y lenguajes 
a. Diversidades de práctica 
b. Aprendizaje de lenguas y globalización 

4) alfabetismo y desarrollo 
a. Naturaleza del aprendizaje en los niños 
b. Recursos humanos 

5) investigación/Práctica 
a. New London Grupo: pedagogías multimodales 
b. Uso de un alfabetismo descontextualizado  

La etnografía del alfabetismo es un enfoque investigativo que aporta valiosos 
argumentos para la desnaturalización de estas prácticas y discursos mostrando su cara 
colonial y etnocentrista. Mike Baynham (1995, 2004) clasifica en tres las generaciones 
más importantes de la etnografía del alfabetismo: a) primera generación: Street (1984), 
Scribner & Cole (1978) y Heath (1983); b) segunda generación Prinsloo & Breier (1996), 
Besnier (1995), Kulick & Stroud (1993), Barton & Hamilton (1998); y c) tercera 
generación Baynham (2004), Maddox (2007) y Hull & Schultz (2002) (Street, 2009). La 
primera orienta su atención hacia la pedagogía de la alfabetización en contextos 
educativos, de los cuales hemos visto algunos elementos anteriormente; la segunda 
intenta definir el alfabetismo en un periodo donde irrumpen los textos y discursos 
multimodales; y la tercera, se enfoca en desentrañar cómo y por qué algunos diseños 
locales han pasado a ser imperativos globales: esto se hace a través del estudio de las 
alfabetizaciones y tensiones entre éstas que se producen en la escuela, los potenciales 
semióticos de los textos multimodales y la exploración de otros alfabetismos fuera de la 
escuela que puedan ayudar en el proceso educativo (Street, 2009). Para el presente 
texto retomaré el alfabetismo desde una perspectiva multimodal, lo cual me permitiría 
mostrar alternativas de alfabetización para otros lugares en donde la escritura alfabética 
no cumple un papel central. 

 
 
 
 
4. De la teoría del alfabetismo hacia las multialfabetizaciones en la 

perspectiva multimodal 
 

En este apartado quiero mostrar cuáles propuestas han tratado de aportar a la 
alfabetización desde los marcos de dos disciplinas: la lingüística y la semiótica social. En 
seguida caracterizaré brevemente el discurso multimodal, y finalizaré mostrando 
brevemente en qué consiste la propuesta de la pedagogía de las multialfabetizaciones. 
Inicialmente, la lingüística ha aportado a la educación desde dos disciplinas diferentes, 
pero complementarias: la psicolingüística y la sociolingüística (Manghi, 2007). Mientras 
la primera centra su atención en las habilidades lingüísticas, la segunda se enfoca en el 
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manejo del discurso. La primera es una herencia del generativismo chomskiano, en 
especial el aspecto transformacional que versa acerca del saber sobre las reglas de la 
lengua: los estudios informáticos sobre la memoria de Ryle (1949), quien deduce dos 
tipos de conocimiento (procedimental y conceptual), se complementan con el 
conocimiento condicional de Paris, Lipson, Wixon (1983) para servir de sustento a las 
teorías sobre el uso de la lengua como paquetes de habilidades lingüísticas, cuya 
culminación se puede observar en Cassany, Luna & Sáez (1994); asimismo, se explica 
la velocidad en el procesamiento de información con base en las investigaciones de 
Schank & Abelson (1977) para quienes el contexto es otro datos más, procesado a otro 
nivel (Manghi, 2007). La segunda, con enfoque social, nace con Malinowski (1933) quien 
atribuye a la lengua unas propiedades: a) existencia en tanto se usa, b) ubicación en un 
lugar en el orden social y cultural, y c) la enunciación lingüística cuenta con un contexto 
cultural y un contexto situacional. Raymond Firth (1968) retomó las enseñanzas de quien 
fuera su maestro e intentó darle forma a su propia teoría sobre el contexto; Hymes 
(1962) crea su propia competencia (comunicativa) mediante el trabajo de campo y con 
esto las ciencias sociales ven nacer la etnografía del habla; Halliday (1985) también 
reflexiona las relaciones entre texto, contexto e interacción: propone hablar de una 
semiótica social, no para descomponer el signo en sus partes constitutivas, sino para 
estudiar las redes de significado entre diversos niveles (Manghi, 2007). 

Esta última es el punto de partida del cual nacen los estudios sobre el discurso 
multimodal pues permiten entender la interacción social en toda su complejidad; ya no 
sometidas a un generativismo formalista o a un funcionalismo/estructuralismo 
antropológico. Nuevas perspectivas (lingüística crítica, estudios del discurso y críticos el 
discurso) reaccionan contra el positivismo, los estructuralismos y los estudios clásicos 
sobre la comunicación (Pardo, 2012). La interdisciplinariedad se abre paso entre los 
estudiosos de las ciencias sociales y humanas; el concepto de discurso se volverá uno 
de los ejes centrales en la producción de conocimiento: el discurso no solamente es 
palabra escrita o dicha sino también acciones que son interpretadas, maneras de 
organizar significados para afectar la cotidianidad social (Pardo, 2012). La globalización 
y las TIC’s proponen nuevos recursos semióticos, es decir, instrumentos y 
materialidades disponibles para crear significado que incide profundamente en la 
dinámica comunicativa y los modos de representación social, aunque no son lo único ni 
lo mejor. Los fenómenos discursivos deben ser el objeto de un riguroso análisis que 
permita explicar cómo la creación de los signos sirve a la estructuración de esquemas 
cognitivos: modelos culturales, ideologías y representaciones sociales. Asimismo, como 
se utilizan ciertas modalidades semio-discursivas para lograr ciertos efectos (Pardo, 
2012). 

La multimodalidad va más allá de la expresión verbal, una especie de código 
discreto, y se define como la disponibilidad de recursos para comunicar y cuyo objetivo 
fundamental es crear significado. Un texto es multimodal cuando hace uso de más de un 
recurso para significar, independiente de su medio. El logocentrismo de la escritura ha 
querido hacer parecer como si el texto escrito abarcara todo el significado, subordinando 
los demás objetos semióticos a un papel secundario (Manghi, 2011). Esta posición es 
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cuestionada desde la semiótica social porque los recursos semióticos para significar son 
construidos históricamente: en lugar de hablar de reglas o códigos es más acertado 
hacerlo de prácticas y recursos, eso quiere decir que la semiótica social valida cualquier 
elemento como potencial depositario de significado. Esto necesariamente impide la 
traducción equivalente de un mismo significado entre diferentes recursos pues cada uno 
posee una potencialidad propia, esto desenmascara una vez más el etnocentrismo del 
alfabeto. En los textos multimodales cada medio aporta una porción de significado y la 
construcción global queda reservada para el lector (Manghi, 2011). La comunicación 
multimodal se da en un modo y sobre una materialidad que permiten la orquestación 
semiótica, o la construcción de sentido que se da gracias al previo aprendizaje de las 
formas socioculturales (cognición situada) y sus respectivos contenidos (aprendizaje de 
la cultura). Volvamos una vez más a la noción de discurso, esta vez para caracterizarlo 
desde la perspectiva multimodal. Aclaremos que el discurso es una forma de 
conocimiento socialmente situado que contiene aspectos formales y culturales: entre los 
primeros se cuentan las preguntas por el quién, el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, 
etc.; mientras los segundos deben develar evaluaciones, propósitos, interpretaciones, 
legitimaciones, etc. (Williamson, 2005). Williamson retoma a Kress & van Leeuwen 
(2001) para explicar cómo es posible que el discurso multimodal funcione como un 
proceso, con sus respectivos pasos, y no como una entidad terminada en sí: diseño, 
producción y distribución son los momentos por los cuales atraviesa un conjunto de 
significados en su discurrir por la sociedad.  

El diseño para Kress y Leeuwen es una configuración de discursos, a la vez una 
interacción entre individuos y una combinación de modos. En otras palabras, un diseño 
es una selección entre la serie de discursos sobre un saber socialmente construido. En 
la producción de significado, este diseño (ideativo de carácter conceptual y social) se 
vincula con un dispositivo material; un medio físico y técnico que deviene modo cuando 
es explotado conscientemente por parte del diseñador (Kress, 2005). El proceso de 
diseño y producción puede ser analizado a la luz de del sentido real del enunciado, en 
su distribución en la sociedad (Williamson, 2005). En el caso de la enseñanza, los 
recursos semióticos deben ser ensamblados con el fin de construir significado complejo 
mediante la integración multimodal. Los recursos semióticos, desde la perspectiva de la 
semiótica social y el discurso multimodal, confluyen en eventos comunicativos a través 
de medios escritos, digitales o cara-a-cara: es por esto que no debería pensarse en una 
sola alfabetización sino en alfabetizaciones múltiples. Aprender un significado es 
estudiar o comprender cómo se significa una cultura y por ende las formas de pensar el 
mundo (Manghi, et al., 2013). La alfabetización multimodal comprende, alejándose de la 
lingüística en estricto sentido: material escrito, material gráfico y modos corporales para 
la construcción de significado; en palabras de Kress, modos: “recurso semiótico social y 
cultural a partir del cual se constituyen significados” (GONZÁLEZ, 2013, p. 93). La 
alfabetización una vez trasciende la página permite la incursión de lenguajes de la 
imagen, el sonido, el gesto-movimiento, interacción cara-a-cara y el espacio. La 
combinación e interrelación de esta clase de textos depende de los medios y modos, a 
su vez, del tiempo y espacio concretos. El aspecto digital de la alfabetización, por 
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ejemplo, debe tener en cuenta la identificación de información relevante, la lectura 
dinámica y no secuencial de contenidos, la evaluación crítica de éstos, la selección de la 
información apropiada para el propósito comunicativo y la utilización adecuada de las 
TIC’s (González, 2013).  

 
5. La alfabetización crítica 
 
Como hemos visto el corpus del siglo XXI tiene una característica fundamental: su 

no linealidad. Cualquier estudio sobre alfabetización multimodal debe tener en cuenta 
que en el siglo XX se proponen una serie nuevas miradas sobre los datos que servirán 
para extraer regularidades y continuidades, para formular teorías sobre fenómenos 
lingüísticos y semióticos. En otras palabras,  

“queremos enfocar la investigación empírica sistemática en nuestros campos en 
forma más dinámica, como la operación simultánea e impredecible de procesos 
que convergen y divergen en una constante oscilación entre equilibrio, casi 
desequilibrio y desequilibrio, entre simplificación, normalización y diversificación. 
En otras palabras, ya no queremos descartar como puro “ruido” la parte de 
nuestros datos que no se ajuste a esquemas lineales y unidireccionales 
diseñados para explicar un proceso lógico de cambio o evolución.” 
(WILLIAMSON, 2007, p. 209) 

Esto quiere decir que la alfabetización deberá reconocer toda la complejidad del proceso 
semiótico en una comunidad a través de un corpus multimodal. Sin embargo, esto no 
termina allí pues la alfabetización multimodal no solamente explica el proceso de diseño 
de significado sino que muestra una serie de condiciones que son cualidad fundamental 
de un proyecto pedagógico multimodal: la práctica situada, la instrucción pública (el 
estudiante sabe el qué, el cómo y el por qué se le enseña), un marco crítico y la 
imperiosa necesidad de transformar las prácticas (New London Group, 1996). 

También observamos cómo el alfabetismo se define con respecto al marco de las 
necesidades sociales de la cultura donde vive el sujeto, cuya determinación está 
atravesada por variables de tipo histórico y cultural. Si bien cada concepto de 
alfabetismo es distinto, pues la sociedad actual globalizada requiere múltiples 
habilidades; podemos sintetizar, a grandes rasgos, la alfabetización como un proceso 
que define: 1) una tecnología simbólica para representar palabras e ideas mediante 
signos gráficos, 2) la habilidad para leer tales signos, 3) las prácticas sociales y 
culturales que surgen alrededor de los usos de tal tecnología, y 4) el proceso de 
conversión en alfabetizado o letrado mediante escolarización formal o informal 
(Hernández, 2008). Aunque el debate sigue abierto a la hora de diseñar políticas 
educativas para todo el sistema educativo, más aún cuando el Estado hace un control de 
calidad permanente a la escuela. Las diferentes perspectivas reseñadas sobre el 
alfabetismo contienen cinco elementos fundamentales en su núcleo: 1) conocimiento del 
código escrito específico, 2) la lengua específica del código escrito, 3) el lenguaje social 
específico para entender ciertos textos, 4) experiencia práctica que permita hacer eso de 
unos parámetros y valide la interpretación subjetiva de los textos, esto es, una 
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comunidad de práctica, y 5) la necesidad de manejar ciertos medios y tecnologías para 
ser alguien alfabetizado. Los problemas vienen cuando se concibe: o la alfabetización 
como el aprendizaje de una habilidad o la alfabetización como aprendizaje cultural 
(Hernández, 2008). Podríamos decir que la primera perspectiva es criticada por el 
letramento, que se haya absorbida en el enfoque cultural.  

Ahora, ¿hasta qué punto el letramento (como habilidad para manejar variedades 
de textos) nos permite plantear una serie de objetivos que trascienden los aspectos de lo 
institucionalmente dado en una cultura? ¿Hasta dónde nos permiten ver más allá de 
nuestra experiencia inmanente, esto es, ingresar en el mundo de lo posible? La línea de 
la literacidad crítica (para acuñar el término de Cassany) se alimenta de una vasta 
tradición de estudios filosóficos e interdisciplinarios que acuñan el concepto de 
pensamiento crítico de diversas maneras (Cassany, 2005). La tradición en la literacidad 
crítica tiene tres grandes momentos: la tradicional o filológica en la cual se le concedía 
vital importancia a la interpretación del sentido original del autor, la interpretativa o 
psicológica en la cual se establece una relación íntima entre autor y texto con el objetivo 
de reelaborar la información presentada por éste último; y, la perspectiva crítica que 
tiene en cuenta los contextos más amplios en cuanto a comunidades de interpretación 
(Cassany, 2005). El concepto contemporáneo de crítica está atravesado por una 
multiplicidad de sentidos: en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt; en la pedagogía 
crítica de Paulo Freire, Macedo, Giroux; en el análisis crítico del discurso de van Dijk, 
Fairclough, Wodak; en la retórica contrastiva de Kaplan, Connor, Canagarajah; en los 
NLS de Gee, Barton, Zavala, Ames, reseñados anteriormente; se puede entrever en los 
estudios lingüísticos de Halliday y el análisis valorativo de Martin, White; y, finalmente, 
en el posestructuralismo de Foucault y Derrida, que es ampliado por toda la gama de 
estudios culturales (Cassany, 2005). En resumidas cuentas, para la alfabetización no es 
importante desentrañar un sentido con el cual pueda abordarse toda acción educativa 
desde un marco omnicomprensivo sobre lo que debería ser la alfabetización crítica, pero 
sí es importante situarse en unos discursos que permitan abordar ciertos problemas con 
propiedad y pertinencia. 

Comprender críticamente la realidad, y adaptar una serie de lenguajes para 
entenderla, requiere tres condiciones esenciales: situar el discurso en el contexto 
sociocultural de partida, reconocerse y participar en la práctica discursiva y calcular los 
efectos que causa un discurso en una comunidad y en uno mismo (Cassany, 2005). 
Todo proyecto de alfabetización debe contener tres dimensiones de alfabetización: 
alfabetización funcional que ayuda en la decodificación funcional de los diferentes 
lenguajes, sus gramáticas; la alfabetización cultural como el saber sobre la historia y los 
valores sociales compartidos por la sociedad, esto se refleja en los discursos y los 
modos que circulan en una sociedad; y la alfabetización crítica que invita a hacer la 
lectura de un texto y su contexto desde la experiencia propia. Esta lectura incluye a las 
dos anteriores y desemboca en la lectura de la totalidad del mundo, esto es, ayuda a los 
sujetos para interpretar su propia experiencia (Hernández, 2008).  
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6. Conclusiones 
 
Si tenemos todo esto en cuenta, podremos ver como casi cualquier objeto es 

susceptible de convertirse en un referente para la construcción de significado y la 
develación del sentido, subjetivo y a su vez intersubjetivo, como señala la fenomenología 
(Vargas, 2012). El objetivo de esta ponencia ha sido mostrar que, más allá de pensar en 
una teoría para atar los cabos sueltos y dar solución al siempre vigente problema de 
malos resultados en lectura y escritura; se trata de darle a cada práctica social un lugar 
adecuado conforme a los devenires de nuestra sociedad. Gran parte de nuestros 
esfuerzos se invierten en poder “penetrar” y “corregir” las prácticas de lectura y escritura 
en las escuelas, creyendo que así podremos hacerlas más “humanas” y más libres; 
pero, no es mucho el tiempo que dedicamos a estudiar todos los artefactos y los 
lenguajes con los cuales las personas significan, la importancia que tienen para ellas y 
cuyo discurso generalmente está constantemente tratando de ser cooptado por el 
mercado o la institucionalidad (Blair, 2011). La razón de esta diferencia puede no estar 
en la ausencia de estudios sobre el tema, sino que los educadores y las facultades de 
educación no le han dado suficiente importancia a estos debates; mientras que 
antropólogos, sociólogos, filósofos y diferentes académicos sí lo han hecho para 
armarse de elementos con los cuales argumentar la inclusión de lenguajes diversos en 
prácticas sociales y formativas reflexivas. 
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O CAMINHO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM OURO PRETO DO 

OESTE/RO 
 

LOPES, Ivone Goulart35  
VIEIRA, Priscila Alves36  

 
RESUMO: 
 
O presente artigo procura socializar uma pesquisa em andamento na Uneouro, município de Ouro Preto 
do Oeste/RO. Nosso objetivo é conhecer os materiais e os equipamentos didáticos em uso nas escolas 
deste município desde o período da implantação das escolas pelo INCRA, entre os anos de 1970-1981 e 
em seguida com a criação do município em 1981-2013. Descobrir como foi o desenvolver habilidades 
básicas necessárias à conservação, à manutenção e ao emprego desses equipamentos no ambiente 
escolar, por meio de reflexões sobre um contexto educacional criativo, inclusivo e de qualidade. Estas 
tecnologias são entendidas pelos pesquisadores como elementos mediadores dos processos de ensino 
aprendizagem em diferentes espaços de aprendizagem e em diferentes décadas. Desta forma, o artigo 
demonstra resultados parciais do processo de pesquisa iniciado por parte de professores e alunos da 
graduação e egressos, registrando as dificuldades encontradas na documentação escolar, nas fontes 
disponíveis, utilizamos da história oral.  Tendo como base a concepção de tecnologia enquanto elementos 
que transformam e modificam a ecologia cognitiva dos sujeitos (LEVY,1999), estamos fazendo um 
levantamento histórico das tecnologias que eram usadas em cada época, para ver a evolução tecnológica 
educacional. Hoje interagimos com as diferentes mídias no ciberespaço, construindo novos elementos 
significativos para os processos de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Tecnologias educacionais, município Ouro Preto do Oeste/RO. 
 
 
Introdução 
 

Este artigo procura socializar uma pesquisa em andamento na Faculdade de Ouro 
Preto do Oeste, a Uneouro, em Rondônia. Nosso objetivo é fazer um levantamento dos 
materiais e dos equipamentos didáticos usados nas escolas deste município desde o 
período da implantação das escolas pelo INCRA, entre os anos de 1970-1981 e em 
seguida com a criação do município em 1981-2013. Estas tecnologias são entendidas 
como elementos mediadores dos processos de ensino aprendizagem em diferentes 
espaços de aprendizagem e em diferentes décadas. Queremos demonstrar os 
resultados do processo de pesquisa iniciado por parte de professores e alunos da 
graduação e egressos, são várias dificuldades encontradas pois nos faltam registros 
escolares na maioria das escolas rurais, muitíssimas já fechadas. Faltando fontes 
disponíveis, partimos para a história oral.  Estamos fazendo um levantamento histórico 
das tecnologias que eram usadas em cada época, para ver a evolução tecnológica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Professora e Coordenadora do Grupo de Pesquisa GEPHE-OPO (Grupo de Estudo e Pesquisa em História da 
Educação no município de Ouro Preto do Oeste/RO) ligado a Uneouro/RO. 
36 Aluna da Graduação do Curso de Sistema de Informação.	  
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educacional. Hoje interagimos com as diferentes mídias no ciberespaço, construindo 
novos elementos significativos para os processos de ensino e aprendizagem, o que era 
muito diferente há umas décadas atrás. 

É importante apresentar alguns aspectos relacionados ao conceito e uso da 
“tecnologia” como mediação para a educação, e fazer uma abordagem sobre a 
sociedade do conhecimento nessa cultura da convergência, uma sociedade integrada 
com a capacidade de produzir, processar e disseminar o conhecimento.  
 
 
Conceito de Tecnologia 
 

Para Kenski (2008, p.15), as tecnologias são tão antigas quanto a espécie 
humana. Na verdade, foi a engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu 
origem às mais diferenciadas tecnologias. Etimologicamente, a palavra Tecnologia é a 
conjunção dos termos tecn(o) e lógia, cuja origem provém da Grécia antiga. O termo 
tecn(o) surge do grego techno, de techne (técnica), expressando a ideia de arte ou 
habilidade. A partir do século XIX, na linguagem erudita, surgiu o termo logia que deriva 
do grego log(o), significando palavra, estudo, tratamento ou conhecimento. Na língua 
portuguesa, a palavra tecnologia é definida como o estudo especializado sobre os 
procedimentos, instrumentos e objetos próprios de qualquer arte, ofício ou técnica. A 
palavra techne pode ser interpretada através do termo melete, que expressa o cuidado 
necessário para preservar alguma “coisa”. Por outro lado, techne pode ser analisada de 
acordo com a palavra poiesis, que significa a produção ou a apresentação de alguma 
“coisa”. (MARIA AUXILIADORA, FILHAS, 2014, p. 68).   
 
Conceito de Mediação 

O uso do termo mediação refere-se às construções culturais e simbólicas, às 
ressignificações de um sujeito imerso em um contexto de globalização cultural, de 
multiculturalismo e de intertextualidade. Em nosso contexto particular, o uso pode passar 
por uma reapropriação para a utilização das novas tecnologias de comunicação digital 
interativa em rede, em especial a internet, para o processo de ensino-aprendizagem. 
(idem, 2014, p. 69) 
 
Mediação Tecnológica 

O mundo real tornou-se mais sofisticado pelo mundo virtual, surgindo assim, uma 
coexistência de duas realidades:  virtualizada e territorializada. Hoje é irreversível a 
interdependência dos dois mundos projetada pelo próprio ser humano. 

A denominada era da mobilidade evoca uma ampliação biológica que fornece às 
pessoas uma capacidade, até então, impossível de se experimentar. Ocupar vários 
espaços ao mesmo tempo através de um corpo que se multiplica e se fragmenta de 
acordo com as tecnologias que se usa. 
Objetivos: 
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Um pouco de história: materiais e equipamentos didáticos  
 

Queremos falar dos principais materiais e equipamentos didáticos utilizados nas 
escolas de Ouro Preto do Oeste/RO, alguns já foram mencionados nos depoimentos, 
listadas em documentos de compras e localizadas em algumas escolas. Estamos 
pesquisando o almoxarifado da SEMECE para encontrarmos os materiais recolhidos das 
escolas que foram fechadas. 

Começamos recordando que há milhares de anos, nossos antepassados já 
usavam objetos que facilitavam suas atividades diárias. Freitas, (2007, 19-22) recorda 
que basta lembrar primitivamente como era a contagem dos objetos, feita com 
pedrinhas, gravetos, desenhos no chão; hoje, milhares de anos depois, tem-se o 
computador, que não só quantifica como realiza operações extremamente complexas 
em uma velocidade impressionante. 

Não foi diferente em relação à educação. Além dos processos de imitação e 
participação por parte dos mais jovens, a exposição oral era a ferramenta educacional 
utilizada pelos mais velhos, tanto para transmitir o aprendizado das tarefas do dia-a-dia 
quanto para estimular o cultivo dos valores que constituíam o grupo. Nesse processo de 
transmissão oral, a memorização era o único recurso de aprendizagem que os alunos 
possuíam para guardar as informações recebidas, explorando ao máximo os recursos de 
sua memória de longo prazo, transmitia-os por meio de dramatizações, personalizações 
e diversos outros artifícios narrativos. A ludicidade, as dramatizações visavam 
proporcionar prazer aos aprendizes, já se sabia que aprender com prazer significa 
aprender mais e melhor.  

“Somos sujeitos comunicadores enraizados historicamente num contexto 
sociocultural. É a partir desse nosso existir que elaboramos nossas 
autorias comunicacionais em diferentes graus e modos de consciência, 
de saber, de atuação como pessoas, ao mesmo tempo emissoras e 
recebedoras, nas tramas do processo comunicacional de cultura” 
(FUSARI, 1994, p. 6) 

 
 
Os materiais e equipamentos didáticos 

 
No Brasil, historicamente, as sucessivas reformas educacionais incluem materiais 

didáticos inovadores, como exigências de novas filosofias e/ou metodologias de ensino, 
que agregam aos conceitos didáticos e pedagógicos a reformulação da prática docente. 
Geralmente esta reformulação prevê a adoção de novas técnicas, às quais se 
relacionam novos materiais e equipamentos.  

Os materiais e equipamentos didáticos também conhecidos como “recursos” ou 
“tecnologias educacionais”, são todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento 
de ensino, visando à estimulação do aluno e à sua aproximação do conteúdo.  Os 
mapas e os globos são materiais didáticos utilizados para a facilitação da aprendizagem. 
Da mesma forma, quando a professora usa palitos de picolé e canudinhos de 
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refrigerante para ensinar matemática ou quando projeta um filme ou, ainda, quando 
planta sementes de girassol e feijão no ambiente escolar para ensinar o processo de 
germinação.  Esses materiais são classificados como recursos visuais, auditivos ou 
audiovisuais. 

Segundo Maria Rosângela Mello a classificação brasileira dos recursos visuais, 
auditivos e audiovisuais: Álbum seriado, aparelho de DVD, aparelho de som, cartaz, CD-
ROM, cinema sonoro, computador, datashow, desenho, diapositivo e diafilmes, diorama, 
disco, DVD, episcópio, exposição, eletrola, filme, fita cassete, faixa, flanelógrafo,  folders, 
fotografia, gráfico, gravador, gravura, globo, história em quadrinhos, ilustração, jornal, 
letreiro, livro, mapa, maquete, mimeógrafo, modelo, mural, museu, objeto, programas 
para computadores, quadro de giz, quadro magnético, quadro de gravuras e 
pensamentos, rádio, reálias, retroprojetor, revista, slides, software educacional, 
televisão, texto, transparência, varal didático, videocassete, (MELLO, 2004). 

É importante lembrar que nenhum material didático pode, por mais bem elaborado 
que seja, garantir, por si só, a qualidade e a efetividade do processo de ensino e 
aprendizagem. Eles cumprem a função de mediação e não podem ser utilizados como 
se fossem começo, meio e fim de um processo didático.  

Aprendemos: 1% por meio do gosto, 1,5 % por meio do tato, 3,5 % por meio do 
olfato, 11 % por meio da audição, 83 % por meio da visão. Logo, o uso de muitos e 
variados recursos visuais é estratégia das mais acertadas. Retemos: 10 % do que 
lemos, 20 % do que escutamos, 30 % do que vemos, 50 % do que vemos e escutamos, 
70 % do que ouvimos e logo discutimos, 90 % do que ouvimos e logo realizamos. 
Portanto, optar por aulas que associam teoria e prática, contribuem para a efetiva 
construção e sedimentação do conhecimento.  
 
O que faz um equipamento ser didático? 
 
 

Os equipamentos são conhecidos por serem utilizados em todos os componentes 
curriculares e em todas as modalidades do ensino, além de terem um custo 
relativamente baixo. Mas há, ainda, materiais específicos para etapas e modalidades de 
ensino específicas, como é o caso dos equipamentos para creches e pré-escolas, para 
as diferentes idades e matérias do ensino fundamental e médio, para a educação 
profissional e para os portadores de necessidades educacionais especiais. 
 
Quadro de giz ou quadro de escrever, quadro magnético 
 

O quadro de escrever, também chamado de quadro de giz, quadro-negro ou lousa 
é, sem sombra de dúvida, um dos mais antigos e conhecidos equipamentos didáticos, se 
não o mais conhecido. A mais antiga citação sobre ele, em língua portuguesa, data do 
ano 1115. O fato de ser um ótimo recurso visual, acessível a todos os alunos de uma 
turma, e o baixo custo de sua construção, instalação e manutenção o mantém no rol dos 
equipamentos mais populares. 
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O quadro de escrever não precisa necessariamente ser uma lousa – que é feita 
de pedra ardósia –, mas pode ser construído a partir de uma fina camada de cimento de 
superfície, uma placa de madeira pintada com uma tinta fosca, um quadro de plástico 
fosco ou uma superfície de vidro ou metal. Em geral, o giz é o material utilizado para a 
escrita, mas, atualmente, os pincéis próprios para escrever em placas de plástico, vidro 
ou metal têm ganhado a preferência de professores e alunos pela vantagem da limpeza 
seca, que não produz o conhecido pó de giz, vilão de inúmeros problemas alérgicos. 

Nas séries iniciais do ensino fundamental, o quadro também funciona como 
modelo para ensinar a criança a usar o caderno (função das margens, posição das 
hastes ascendentes e descendentes das letras, proporção entre letras maiúsculas e 
minúsculas dentro das linhas, etc.).  

O quadro de giz  havia nas escolas criadas pelo INCRA, em Ouro Preto do Oeste.  
 
Mimeógrafo 
 

O mimeógrafo é um equipamento muito comum nas escolas brasileiras graças à 
sua agilidade na reprodução de materiais impressos. É um grande auxiliar das 
atividades pedagógicas, pois permite a impressão de exercícios, textos, jornais 
escolares, tarefas, provas, roteiros de trabalho, instruções para pesquisas, esquemas 
para acompanhamento de aulas, sinopses e demais. 

De fácil manuseio, o mimeógrafo pode ser usado mesmo nas escolas onde ainda 
não há energia elétrica, pois sua versão mais popular funciona a álcool, embora os mais 
modernos sejam movidos a eletricidade. Estes últimos são mais potentes, reproduzindo 
maior número de cópias, em menos tempo e com melhor qualidade, além, é claro, de 
não ser preciso fazer esforço físico para seu funcionamento. Há os multiplicadores que 
usam uma tinta específica que tem maior durabilidade. Para usá-lo, é preciso preparar 
uma matriz, que é o exercício ou a atividade escrita, em um estêncil (papel carbonado), 
e reproduzir as cópias desejadas, girando a haste ou a manivela. 

Na entrevista com a professora Dircy Maria Cunha do Amaral37, no dia 18 de julho 
de 2014, ela nos relata que nos primórdios, ela como a responsável pelas escolas, fazia 
cópias a mão de planos, de textos para levar ás professoras da zona rural. Ela nos 
contou que foi uma grande alegria quando receberam um mimeógrafo, “aí sim, nosso 
serviço rendeu mais, fazíamos muitíssimas cópias e levávamos para as professoras”. 

 
Retroprojetor, transparências 
 

O retroprojetor é um aparelho elétrico utilizado para projetar imagens numa tela 
ou superfície clara, ampliando-as, permitindo que sejam vistas por todos os presentes 
num ambiente. Essas imagens são gravadas, em geral, numa folha plástica, chamada 
transparência.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Ela foi a primeira secretária de educação, durante o período do INCRA e nos inícios do 
município.	  
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As transparências são um recurso visual que pode ser usado em todas as 
modalidades do ensino e áreas do currículo, podendo auxiliar na introdução, 
recapitulação, fixação e verificação dos conteúdos trabalhados. Facilita a concentração, 
mantendo a atenção e o interesse do estudante, mediando a construção do 
conhecimento. De fácil acesso, as transparências podem ser confeccionadas com papel 
vegetal, acetato, celofane, vidro ou plástico transparente. Podem também ser feitas a 
partir de radiografias já usadas. O manuseio é bem simples: ao ligar o aparelho, a 
lâmpada da mesa de projeção é acesa. Nesse momento, coloca-se a transparência na 
mesa e ajusta-se o foco, usando o botão de focalização e olhando a imagem na tela, 
procurando centralizar bem o objeto. Pronto. É só ir trocando as transparências. 

Este recurso só chegou bem mais tarde no município, e onde já havia luz elétrica, 
portanto as escolas rurais não tiveram acesso. 

 
Cartazes 
 

O cartaz é um meio de comunicação de massa, um recurso visual cuja finalidade 
é anunciar os mais diversos tipos de mensagens – comerciais, políticas, religiosas, 
educativas. Em sala de aula, pode ter como objetivos, além de informar e motivar, 
demonstrar o conhecimento construído pelos alunos em uma unidade de estudo. Nos 
outros ambientes da escola, eles veiculam notícias, anunciam campanhas e eventos. 
Confeccionados tanto por professores e técnicos quanto pelos próprios estudantes, os 
cartazes são instrumentos didáticos bastante acessíveis. Como todo recurso didático, 
sua utilização requer planejamento, adequação ao conteúdo e aos objetivos planejados. 
Por isso, ao se confeccionar um cartaz, deve-se levar em conta alguns elementos, como 
o texto, a ilustração, a cor e o layout. 

É importante escolher a letra adequada, que pode ser feita à mão, com o uso de 
pincéis, utilizando-se letras recortadas de jornais e revistas, feitas com moldes ou 
adesivas. O tamanho deve ser proporcional a distância da qual o cartaz será lido. O uso 
de ilustrações ou imagens em um cartaz requer uma atenção especial.  

Este recurso foi muitíssimo utilizado por todas as escolas rurais, multigraduadas, 
de Ouro Preto do Oeste. 
 
Mural didático 
 

Ao entrar em uma sala de aula e observar o que existe pregado em suas paredes, 
é possível perceber quais são os assuntos que estão sendo tratados e o que os alunos 
estão aprendendo e produzindo.  

Em todas as modalidades de ensino, os murais, dentro e fora da sala, podem 
expor desde uma lista com o nome dos alunos desenhos e produções escritas por eles; 
até painel com notícias de jornal, poemas ou letras de músicas; listas dos títulos dos 
livros ou das histórias que já foram lidas; dicas para Mural didático resolver um problema 
de matemática; os resultados de uma pesquisa de ciências e cartazes relacionados a 
eventos e campanhas na área da saúde e do meio ambiente. 
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Existem muitos tipos de mural, elaborados com os mais variados tipos de 
materiais e de diversos tamanhos: cortiça, “madeirite”, aglomerado e feltro. 

Os murais externos à sala de aula estabelecem uma comunicação com os alunos 
das outras classes, com os funcionários, professores e direção, pais e familiares e 
demais pessoas que transitarem pelos corredores da escola. Além dos materiais 
elaborados pelos alunos, nesses murais podem ser expostos assuntos de interesse da 
comunidade escolar, notícias de interesse comum, resumos das atas das reuniões do 
conselho escolar, prestação de contas de Associações de Pais, Alunos, Mestres e 
Funcionários, dentre outros. 

Este recurso também foi muito utilizado nas escolas multigraduadas.  
 

Álbum seriado, varal didático 
 

Esse equipamento pode ser um excelente recurso  visual empregado na 
mediação de aulas de quaisquer modalidades do ensino. O álbum seriado é bastante 
versátil, podendo atender desde a educação infantil (ilustrando as histórias contadas, por 
exemplo) até as séries finais do ensino fundamental e do ensino médio. 

Pode ser utilizado na exposição de dados estatísticos, nas demonstrações em 
feiras e exposições científicas e culturais, na organização cronológica de fatos históricos, 
na ilustração das fases biológicas dos seres vivos, do ciclo da água, dos sistemas 
funcionais do corpo humano, em reuniões de pais, do conselho escolar, em palestras e 
até nas prestações de contas, dentre tantos outros conteúdos. 

Ele pode ser construído a partir de duas “réguas” ou ripas de “madeirite”, 
compensado ou papelão grosso (papel panamá), que servirão de base para o encaixe 
das páginas que podem ser de qualquer tipo de papel (em geral, usa-se o papel pardo). 
A capa frontal pode ser pintada de preto ou verde-escuro para ser aproveitada como 
lousa, enquanto a parte de trás pode ser forrada com flanela ou feltro para ser usada 
como flanelógrafo. 

O álbum seriado compõe-se, basicamente, de ilustração e texto, podendo 
apresentar fotografias, mapas, gráficos, cartazes, letreiros ou qualquer outra informação 
útil à exposição de um tema.  

As escolas que possuíam professores que fizeram o Curso Normal ou Magistério, 
estes utilizavam destes recursos pois tinham conhecimento, mas nem todos os 
professores haviam passado por um curso específico de formação do magistério. 

Excelentes recursos audiovisuais, os vídeos e DVDs têm contribuído para mudar 
o clima das aulas, tornando-as mais atrativas por causa do movimento dos filmes (em 
película ou animações). Facilitam a compreensão do mundo real, dos fenômenos 
naturais, pois podem apresentar fatos do presente e do passado, além de fazer 
previsões para o futuro. Aproximam locais distantes, levantam problemas, propõem 
soluções e trazem milhares de informações, podendo, ainda, estimular a criatividade e 
trabalhar o imaginário. Os filmes podem ser mudos ou sonoros. Em geral, os sonoros 
são os mais utilizados, pois trazem uma linguagem mais adequada à imagem e 
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aproximam o espectador da realidade, uma vez que o ambiente em que vivemos é 
repleto de sons. 

A música inseriu-se em nosso contexto, constituindo nossa identidade social, 
cultural, afetiva desde os primórdios, quando começamos a nos expressar verbalmente. 
A música exerce uma função socializadora, decisiva no desenvolvimento integral do 
indivíduo, nos momentos cívicos e festivos.  Atualmente, basta um pequeno toca-discos 
a laser, acoplado a caixas amplificadoras para se promover um evento ou uma reunião 
com toda a comunidade escolar. As bandas e fanfarras eram muito utilizadas pelas 
comunidades escolares, como atesta esta foto. 

 
 
 

 
Fonte: Desconhecida. Ano 1970. 
 
Hoje o município já tem uma caminhada com as tecnologias educacionais.  

 
Fonte: Escola Joaquim Nabuco. 
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À  guisa de conclusão 
 

Neste trabalho foi possível perceber que mesmo sendo a tecnologia um tema tão 
atual e tão discutido, nem sempre levamos em consideração que sempre houve 
tecnologias educacionais nas escolas em nosso município. Muitos ainda não sabem qual 
o conceito de tecnologia e nem mesmo qual sua função na sociedade atual.  

Necessitamos de muitas discussões e debates com os antigos professores e 
alunos das escolas de Ouro Preto do Oeste/RO para ampliar o conhecimento sobre as 
tecnologias, sobre seu processo histórico e principalmente quanto ao uso destas 
tecnologias no âmbito educacional, especialmente no período das escolas rurais. 

Faz-se necessário que levantemos todo o processo de implantação tecnológica 
no município, haja vista que as tecnologias cada vez mais estão presentes no âmbito 
educacional, mas há um desconhecimento do passado. 
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Resumo: Este trabalho, na área de Educação em Línguas Estrangeiras, visa analisar a 
aprendizagem do inglês como segunda língua por alunos de escolas públicas 
selecionados para participar do Programa Ganhe o Mundo, lançado em 2011 pelo 
Governo do estado de Pernambuco. A presente discussão recai sobre o seguinte 
problema: De que maneira a ‘competência intercultural’ pode promover a dignidade 
humana e justiça social? Neste texto abordaremos primeiramente os conceitos de 
Humilhação e Dignidade Humana. Em seguida apresentaremos nossa proposta que é a 
aprendizagem de uma língua estrangeira como meio de superação da humilhação e 
promoção da dignidade humana e justiça social. 
Palavras-chaves: Aprendizagem de língua estrangeira, dignidade humana, justiça 
social. 
 
Abstract: This paper, in the area of Foreign Languages Education, aims the analysis of 
learning English as a second language by students of public schools selected in a 
exchange program called Ganhe o Mundo (Win the World), launched in 2011 by the 
Government of Pernambuco State, in Brazil. The present discussion is focused on the 
issue: In which way the intercultural competence may promote human dignity and social 
justice? In this text we will first see concepts as Humiliation and Human Dignity. 
Following that we will present our proposal which is learning a foreign language as a way 
to overcome the humiliation effects and promoting human dignity and social justice. 
Key words: Foreign language learning, human dignity, social justice. 
 
UMA BREVE INTRODUÇÃO SOBRE O TEMA 
 
 Nos últimos dias do ano de 2012, mais especificamente no dia 25 de dezembro, 
no Natal, um grupo de 20 estudantes chegou ao aeroporto internacional do Recife, o 
primeiro grupo a retornar a partir de um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, 
onde passaram um semestre estudando em escolas americanas. Esses alunos fazem 
parte de um programa lançado pelo Governo do Estado de Pernambuco chamado 
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Núcleo de Estudos Canadenses NEC/UFPE. 
39 Doutoranda em Sociologia pelo PPGS da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE. Pesquisadora do GEPECS-
Grupo de Pesquisa em Conflitos e Segurança Social/UFRB.	  
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"Ganhe o Mundo", lançado em 2011, com o objetivo de enviar ao exterior cerca de mil 
alunos de escolas públicas estaduais. Esses alunos, na maioria dos casos, nunca 
poderiam participar de um programa de intercâmbio regular, que antes era restrito 
apenas àqueles que podiam pagar. Após o lançamento do programa, os alunos das 
escolas públicas tiveram um curso gratuito de língua inglesa, no qual  foram preparados 
para a seleção que iria dar-lhes um passaporte para experimentar uma nova cultura.  
 Aprender uma língua estrangeira permitiu a estes alunos uma experiência única: a 
de viajar,  conhecer  novos lugares e a oportunidade de interagir com as pessoas de 
uma realidade sócio-cultural diferente da sua própria realidade. A convivência em uma 
nova realidade cultural permitiu seu crescimento e maturação, não só academicamente, 
mas principalmente como seres humanos, que após esta experiência começaram a 
perceber o mundo por uma nova perspectiva. Essa experiência também proporcionou 
uma grande mudança em suas vidas. Podemos dizer que, no caso mencionado, 
conhecer uma língua estrangeira foi a chave para alcançar este objetivo, o de viajar e 
conhecer novas culturas, além de contribuir para a construção da dignidade nas pessoas 
que estavam à margem de certos "privilégios", que antes eram concedidos apenas para 
aqueles que podiam pagar. Capacitar esses adolescentes com a habilidade de saber 
uma língua estrangeira, deu-lhes a oportunidade de superar alguns problemas 
relacionados com sua situação socioeconômica, colocando-os em "igualdade na 
dignidade" em relação aos seus colegas de escolas particulares que contam com 
melhores condições sociais.  
 O conceito de dignidade humana poderia ser abordado através de várias 
vertentes. Ele poderia seguir um ponto de vista filosófico, biológico, psicológico e ético. 
Todos eles justificados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde a 
criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma gama de diferentes 
aspectos apareceu para conceituar a dignidade humana. Estes poderiam ser de origem 
filosófica, psicológica, biológica, teológica ou ética, entre outros. Nesta reflexão, não 
poderíamos apenas enfatizar a transformação do conceito de vida, o ser humano, a vida 
humana social e suas implicações para o desenvolvimento da solidariedade e da 
equidade de outras vidas que convivem no mesmo planeta. Podemos destacar que esta 
noção de dignidade como uma característica comum a todos os seres humanos é 
relativamente recente, por isso difícil de basear em um reconhecimento coletivo devido a 
oposição ao legado histórico deixado por civilizações anteriores. Resumindo a uma 
questão central: a dignidade da pessoa humana é a forma ética como os seres humanos 
se veem? 
 Um dos maiores problemas nos quatro níveis de mundo globalizado (global, 
nacional, regional e local) são as diferenças entre as sociedades e os conflitos causados 
pela distância entre elas. No Brasil, historicamente, o conflito começou na época da 
colonização com os colonizadores europeus e a população colonizada local. No tempo 
da escravidão os conflitos sociais e raciais estavam presentes e eram encarados como 
"comuns" em nossa sociedade. Após a escravidão, os conflitos raciais permaneceram e 
os conflitos sociais aumentaram ainda mais. Os ex-escravos, agora "homens livres", não 
tinham as mesmas chances de crescer economicamente na sociedade. Com o passar 
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do tempo e o aumento da pobreza, as favelas foram crescendo em torno de grandes 
cidades brasileiras, sendo que boa parte dos habitantes  destas favelas eram ex-
escravos que não tiveram nenhuma chance de conseguir um trabalho decente para sua 
sobrevivência. Com o tempo, a imagem relacionada a  "ser negro" era um sinônimo de 
"ser pobre", e "ser pobre", um sinônimo de "ser preguiçoso". 
  Hoje em dia, em pleno século XXI, algumas coisas mudaram desde o fim da 
escravidão e dos tempos coloniais. As favelas hoje em dia não são lugares exclusivos 
para a população afro-descendente, mas para todas as pessoas com baixa renda que 
não são capazes de pagar e viver em uma acomodação decente. Ao longo deste tempo, 
um maior número de populações pobres têm aumentado no Brasil, incluindo pessoas de 
todas as etnias. Teorias da integração social e da democracia racial têm ajudado a 
manter o classicismo e discriminação social e camuflar o racismo em nossa sociedade. 
Diferentes tipos de discriminação no entanto persistem, e até hoje, não é difícil perceber 
o sentimento de preconceito e humilhação escondido em nossa sociedade, 
especialmente os de nível social. Isto leva esta parte da sociedade, que é discriminada, 
para um sentimento geral, mas tolerado, de humilhação.  
 De acordo com o senso comum, humilhação é o rebaixamento de orgulho de 
alguém, criando um estado de mortificação ou levando uma pessoa à condição de ser 
humilhada ou reduzida a sua diminuição como ser humano ou a sua submissão. É um 
sentimento experimentado por uma pessoa cujo status social acaba diminuído. Ele pode 
ser provocado por intimidação, astúcia, maus tratos físicos ou mentais, ou por 
constrangimento, fazendo a pessoa parecer ter cometido algum ato socialmente ou 
legalmente inaceitável. Enquanto a humildade pode ser uma opção da própria pessoa 
como um meio de tirar o orgulho do ego, normalmente humilhação envolve uma pessoa 
externa, mais de uma pessoa, ou mesmo um "sistema velado" que trabalha com 
mensagens implícitas ou explícitas, que atuam diretamente no inconsciente popular.  
 Donald Klein (1991) definiu a humilhação como "um fator poderoso nos assuntos 
humanos que tem sido, por uma variedade de razões, ignorado pelos estudiosos do 
comportamento individual e coletivo. Ela é perversa, penetrante e causa uma influência 
demasiadamente destrutiva no comportamento dos indivíduos, grupos , organizações e 
nações". Esta definição revela o grau em que a humilhação afeta nossas vidas, que vão 
desde os direitos individuais e pessoais até a níveis globais. Segundo Lindner (2006), 
hoje em dia a humilhação é "... vista como um importante - e complexo - núcleo dinâmico 
nas relações humanas, com implicações nos níveis intrapessoal, interpessoal, 
institucional e internacional". Mesmo sabendo que a humilhação é um sentimento 
subjetivo, seus efeitos são universais e podem ser aplicados a todos os seres humanos, 
como se expressa nas seguintes palavras: "é a sensação de ser colocado para baixo, se 
sentir menos do que a pessoa realmente é." (Lindner 2006). Assim, podemos dizer que 
essa emoção pode ser sentida em um nível individual (Quando uma pessoa é ofendida 
por outra), ou em nível de uma comunidade, grupo ou nação quando são oprimidos por 
outros grupos de comunidades ou nações diferentes.  
 Com base na afirmação acima, podemos exemplificar as diferenças regionais 
dentro do mesmo país como o Norte / Sul dos EUA, e Sudeste / Nordeste do Brasil. 
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Klein (1991) descreve a "fúria do humilhado", que é um sentimento que pode ser 
direcionado de duas maneiras diferentes, podendo ser exposto ou internalizado. Ele 
explica: "Quando se é dirigido para fora, ou exposto, a fúria do humilhado infelizmente 
cria outras vítimas, incluindo muitas vezes pessoas inocentes ... Quando esse 
sentimento é dirigido para dentro, ou internalizado, o ódio próprio resultante, torna a 
vítima incapaz de satisfazer as suas próprias necessidades, e, muito menos, ter energia 
disponível para amar e cuidar dos outros." No nosso caso, nesta pesquisa, vamos 
colocar nossos esforços em abordar mais o segundo caso, mostrando os efeitos 
interiores auto-destrutivos da humilhação tão comuns no Brasil, principalmente na região 
Nordeste, e como isso é refletido na linguagem de nossos alunos em sala de aula. 
  Em uma pesquisa anterior (Lira, 2004) estudamos a qualidade e a eficácia do 
ensino de Inglês em escolas públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife, 
com base na percepção dos professores em relação ao ambiente multicultural dos 
alunos em sala de aula. Normalmente essas questões culturais são ocultas e nem 
sempre é tão fácil de identificá-las ou percebê-las. Naquela pesquisa, procuramos 
descrever a forma como os professores estavam lidando com as diferenças culturais de 
maneira a melhorar suas habilidades de ensino em sala de aula. Trabalhamos com três 
conceitos-chave: Língua, Identidade e Cultura. Para contextualizar Língua usamos os 
conceitos de Saussure (1987), Franz Boas (citado por Duranti, 1997) e Marchuschi 
(2001) para um conceito mais amplo e atualizado sobre a mesma. Nossa percepção da 
Cultura baseou-se nas investigações de Duranti (1997). Para definir a questão da 
identidade, nos baseamos nos conceitos de David Crystal (1987) e Stuart Hall (1997, 
citado por Woodward, 2000).  
 O resultado desta pesquisa revelou-nos algumas questões importantes. Entre 
eles, podemos destacar duas: a primeira está relacionada à fragilidade do ensino de 
línguas estrangeiras, especialmente o ensino de Inglês, tanto em escolas públicas 
quanto em escolas particulares. Para esta questão específica, começamos um trabalho 
mais focado na formação identitária dos futuros professores de língua inglesa (Lira, 
2009). A outra questão importante diz respeito ao comportamento dos alunos para a 
aprendizagem de uma língua estrangeira, especialmente os alunos de escolas públicas. 
A falta de interesse normalmente está associada à falta de oportunidades. Falar uma 
língua estrangeira é encarado como algo utópico, algo que eles nunca iriam precisar. Foi 
notável a baixa auto-estima desses alunos, que se viam em uma posição social diferente 
daquelas pessoas que poderiam falar uma língua estrangeira, tinham um status social 
diferente e desempenhavam um papel diferente na sociedade. A humilhação estava 
escondida em seus rostos, em seu comportamento, em sua maneira de aceitar as regras 
da sociedade escravocrata moderna que usa algumas ferramentas ocultas, como a 
mídia por exemplo, para dizer às pessoas o que elas devem fazer, onde eles devem ir e 
onde elas devem ficar, apontando assim a sua posição na sociedade.  
 Com esta nova pesquisa, conducente ao grau de doutor em Educação em 
Línguas Estrangeiras, queremos responder a perguntas como: É possível promover a 
dignidade através do uso adequado da língua? É possível promover a paz e a resolução 
de conflitos por meio de uma comunicação positiva? Qual é o papel do ensino da língua 
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nesse processo? Como o uso de uma língua estrangeira pode trazer dignidade a um 
estudante com uma baixa auto-estima? Como pode um aluno transcender humilhação 
por aprender uma língua estrangeira? É possível reverter a humilhação para um 
sentimento positivo em nosso contexto local? Como o professor pode ser um 
instrumento de promoção da dignidade e da justiça social?  As respostas para estas 
perguntas podem surgir durante o desenvolvimento da nossa investigação. Para tentar 
responder essas perguntas propomos analisar histórias de vidas de alunos de escolas 
públicas que participaram do programa governamental "Ganhe o Mundo", analisando até 
que ponto a experiência de aprender uma língua estrangeira e participar de um 
intercâmbio em outro país impactou sua vida pessoal e de que forma. Queremos saber 
se esta experiência positiva ajudou a construir o sentimento de dignidade neste aluno e 
quais os pontos positivos que isto traz em seu convívio na escola na família e até 
mesmo em sua comunidade.  
 Esperamos ter algumas respostas positivas, e que a energia e o forte sentimento 
de humilhação oculta possa ser capaz de ser revertido em um sentimento positivo e 
construtivo de dignidade humana. A grande questão é, como transformar um sentimento 
tão negativo como humilhação, que existe em grande parte dos alunos, em um 
sentimento construtivo e positivo. Acreditamos que a educação linguística, aliada a um 
programa como o "Ganhe o Mundo", pode servir como um elemento promotor da 
dignidade para esses jovens, que em sua maioria vivem em contextos socioeconômicos 
desfavoráveis e são expostos diariamente aos efeitos da humilhação social, sejam estes 
expressos através da mídia ou mesmo replicados, de maneira até inconsciente, no 
ambiente escolar ou comunitário. Cremos que com a construção da dignidade pessoal e 
do caráter de um jovem, este pode servir como uma semente para reproduzir tais 
valores dentro de sua família, de sua escola e até mesmo de sua comunidade. 
  As observações feitas até agora constataram a existência de poucas pesquisas 
nesta área, e a maioria dessas pesquisas feitas até agora são no campo da psicologia 
(Lindner, 2006, 2009, 2010). Assim, o estudo deste tema é relevante, pois, embora 
exista uma condenação do discurso de humilhação social, na prática este assunto ainda 
parece ser pouco debatido e pouco pesquisado. Neste ponto, é necessário introduzir o 
ensino de língua estrangeira  como um meio de promoção da dignidade ajudando os 
oprimidos a transcender os efeitos da humilhação em suas vidas diárias. Por um lado, 
aprender uma língua estrangeira em uma abordagem positiva, ajuda os alunos a 
construir uma forma positiva de pensar e encarar o mundo, bem como a se livrar de 
velhos sentimentos destrutivos, ajudando-os assim a aumentar a sua auto-estima e de 
transcender os efeitos da humilhação. Por outro lado, aprender um nova língua irá 
colocá-los em contato com o mundo exterior e dará a esses jovens a oportunidade de 
entrar em contato com diferentes culturas. Em nosso caso de estudo, a aprendizagem 
de uma língua estrangeira é o "passaporte" para entrar no programa "Ganhe o Mundo" 
que fará com que tais alunos tenham acesso a um intercâmbio em outro país, 
aumentando sua auto-estima e ajudando a desenvolver sua percepção intercultural do 
mundo. 
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HUMILHAÇÃO, DIGNIDADE E ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
 Quando nos referimos a humilhação, estamos nos referindo a um termo amplo 
com uma grande gama de implicações. Humilhação não é apenas uma coisa simples 
que pode ser curada com uma fórmula, um medicamento ou um método simples. 
Existem muitos tipos e níveis de humilhação, cada um causando consequências e 
reações diferentes em suas vítimas. Nesta pesquisa não somos ingênuos de propor uma 
cura para todos os tipos de humilhação, porque sabemos que este é um problema muito 
complexo e que seria uma tarefa muito difícil, além das nossas possibilidades e 
recursos. Queremos trabalhar com um tipo especial de  humilhação que é muito comum 
e presente no Brasil, a humilhação sócio-econômica, ou simplesmente Humilhação 
Social. Este tipo de humilhação tem suas raízes nos tempos coloniais com as relações 
de poder entre colonizadores e colonizados,  e de senhores e escravos, durante o tempo 
da escravidão. Hoje em dia, mesmo com o passar do tempo, ainda encontramos traços 
desse fenômeno sendo refletido nas relações entre patrão e empregado, rico e pobre, 
cidade e periferia. A escravidão em nossa sociedade moderna é controlada pelas 
ferramentas da mídia de massa, como a televisão, que  nos mostra uma sociedade na 
qual não podemos nos dar ao luxo de fazer parte. O contraste e os conflitos entre o ideal 
mostrado pelas novelas da TV e a realidade enfrentada no dia à dia em nossa 
sociedade, nos leva a esse sentimento de baixa auto-estima e humilhação. Nosso 
desafio será como reverter essa energia negativa em um sentimento positivo.  
 De acordo com a Teoria da Humilhação de Lindner (2006), as diversas formas de 
violência vividas pela sociedade são causadas pela humilhação, e só a dignidade 
humana pode aliviar os seus efeitos. Ela chamou esse sentimento "uma bomba nuclear 
de emoções", com uma consciência do poder emocional criado pela humilhação, 
mostrando que este sentimento também pode ser revertido de forma positiva, como 
Gandhi e Mandela fizeram. Em nossa pesquisa, vamos introduzir uma nova ferramenta 
proposta para superar os efeitos da humilhação nas sociedades oprimidas, como as do 
Nordeste do Brasil. Esta ferramenta é uma nova abordagem para o ensino de línguas 
com base na Lingüística da paz e Pedagogia da Positividade defendida por Gomes de 
Matos (1996). Esperamos que, com esta nova abordagem, possamos contribuir para a 
promoção da dignidade aos alunos que originalmente vêm de escolas públicas e, em 
geral, são de famílias de baixa renda e vivem em comunidades periféricas, dando-lhes a 
oportunidade de estar em igualdade de condições com os alunos provenientes de um 
nível social mais elevado, bem como proporcionar-lhes "a igualdade em dignidade."  
 Existem vários tipos de humilhação e eles podem ser classificados de acordo com 
sua forma e de acordo com seu conteúdo. Para classificar a humilhação de acordo com 
a forma, podemos usar os conceitos de La Taille (2000,2002), e para classificá-la de 
acordo com os seus conteúdos, podemos usar as proposições da Harkot-De-La-Taille 
(1999). Entre esses vários tipos de humilhação podemos destacar três delas: a 
"domesticada", a "ritualizada" e a"abusiva" (La Taille, 2000, 2002). A "domesticada" é 
marcada por sua brevidade e sua compatibilidade com as relações de amizade, pois 
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mantém-se o nível de tolerância da pessoa-alvo e da própria sociedade. Ela pode ser 
exemplificada pelo ligeiro deboche ou piadas que admitem reciprocidade, sabendo que o 
provocador de hoje pode ser o provocado de amanhã. Este tipo de zombaria é comum 
entre os torcedores de futebol após uma partida, quando os torcedores do time que 
venceu o jogo normalmente provocam os torcedores do time adversário perdedor. A 
humilhação "ritualizada" tem algumas semelhanças com a anterior acima indicada pelo 
fato de sua brevidade, também. Por outro lado, este tipo de humilhação não admite 
reciprocidade, pois os agressores não podem ser humilhados pela vítima. No entanto, 
alguém humilhado hoje pode ser aquele que provocará humilhação amanhã; eles nem 
sempre permanecem no papel de vítima. Como exemplo, temos o trote universitário, que 
visa atingir a condição efêmera dos calouros. Nestas situações, diferentes meios são 
utilizados para humilhar o novo aluno, tais como: melar com tinta, consumo de álcool, 
simulação de sexo, etc.  Há casos em que os calouros até abandonam a faculdade, ou 
até mesmo nem chegam a ir para lá, por causa das humilhações sofridas nos dias 
iniciais. Estas atitudes são, sem dúvida, "violentas" e devastadoras. Entretanto, neste 
tipo de humilhação, o nível de tolerância das vítimas é ultrapassado, tornando-se 
insuportável para eles. No entanto, apesar de sua violência, este tipo de humilhação 
ainda parece ser parcialmente tolerada pela nossa sociedade, pelo menos em certos 
eventos, tais como entrar na universidade.  
 A humilhação "abusiva", assim como a "ritualizada", ultrapassa os limites da 
tolerância e não admite reciprocidade entre o agressor e a vítima que, por sua vez, deve 
aceitar esta posição imposta pelo agressor. Ela é chamada de "abusiva" porque tenta 
atingir alguns aspectos centrais da personalidade da vítima.  Assim pode ser 
considerada a calúnia, injúria e difamação, que são classificados entre os crimes de 
"responsabilidade civil por danos causados à honra", ou como "crimes contra a honra". 
De acordo com Aranha (1995, p. 5), "a objetividade das normas legais que definem os 
crimes contra a honra está contida na preservação da personalidade moral do indivíduo, 
a integridade desse patrimônio moral, reconhecendo o direito de honra como um dos 
valores relevantes desta pessoa ". Podemos ilustrar humilhação abusiva como a atitude 
que a polícia no Sertão do Estado de Pernambuco tinha até alguns anos atrás. Quando 
eles prendiam um criminoso, costumavam colocar essa pessoa algemada na traseira de 
uma pick-up e dirigiam ao redor da cidade, expondo essa pessoa à população da 
cidade. 
 A humilhação social sempre acontece em uma situação de desigualdade, quando 
uma pessoa rebaixa, humilha, desrespeita, fere a auto-estima de uma segunda pessoa, 
trata essa pessoa como um subalterno, não dando a esta pessoa a chance de 
reciprocidade. A ausência da reciprocidade é essencial para caracterizar uma situação 
de humilhação social. Este tipo de humilhação atinge a auto-estima e a dignidade da 
pessoa humilhada que normalmente não sabe como lidar com esta situação. De acordo 
com Gonçalves Filho (2004), este tipo de humilhação atinge alguns grupos e classes de 
uma forma tão forte que pode ser considerado como um trauma social. Ele aponta na 
história brasileira a humilhação sofrida pelos escravos, que não era apenas  uma forma 
de castigo físico, mas também uma forma de punição moral, negando a sua dignidade 
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humana com mensagens desumanizadoras. Se a punição física terminou com o fim da 
escravidão no Brasil, não podemos dizer o mesmo das ofensas verbais e morais aos 
seus descendentes e todos aqueles que executam as mesmas tarefas antes realizadas 
pelos escravos. Agora as pessoas de classes sociais mais baixas são as vítimas destes 
crimes "camuflados". A humilhação social não atinge especificamente uma pessoa, mas 
todos os membros de um grupo ou classe social que está sob o domínio social de outro 
recebendo diariamente mensagens enigmáticas de rebaixamento moral, de forma que o 
grupo subjugado  não pode lidar com esta situação. Tais mensagens "veladas" podem 
vir a qualquer momento  de qualquer um que lembre e, de certa maneira, aponte a sua 
posição na sociedade. A vítima está sempre à espera de um "golpe", mesmo em 
algumas situações que este pode não ocorrer. 
  A humilhação é uma situação traumática que cria sofrimento e angústia, negação 
da auto-condição de um ser humano - esta é a maneira que uma pessoa humilhada 
sente a situação de humilhação social, que também pode ser encarada como um tipo de 
violência. De acordo com Chauí (1998), a violência é "... toda prática e toda idéia de 
reduzir uma pessoa à condição de coisas, e que viola interna ou externamente o caráter 
de alguém, e também perpetua relações sociais de profunda desigualdade econômica, 
social e cultural." Com base neste conceito, podemos incluir humilhação como uma 
forma de violência. Isto é exatamente o que está acontecendo no Brasil agora, e aqueles 
que sofrem mais as consequências deste sistema desigual e injusto são os que vivem 
nos subúrbios e periferias de grandes cidades como o Recife. Educação, saúde, 
saneamento e algumas outras prioridades são escassos em tais comunidades. Em 
alguns casos, alguns moradores dessas comunidades sentem vergonha de dizer onde 
moram, e alguns até mesmo mudam o endereço quando se candidatam a um emprego, 
porque sentem medo de serem socialmente discriminados. 
 Diferentemente de humilhação, honra e dignidade desempenham um papel muito 
importante no processo de construção de uma sociedade humanizadora. Não é uma 
tarefa fácil prover dignidade a uma pessoa que sofreu humilhação durante toda sua vida. 
No Brasil existem muitos programas que visam a inclusão de pessoas de classes 
populares na sociedade "normal", proporcionando-lhes algumas habilidades 
educacionais para conseguir um emprego mais qualificado e estar inserida na sociedade 
de consumo. No entanto, quando algumas dessas pessoas têm um status melhor na 
sociedade, eles começam a agir como os seus antigos opressores. Por isso, é 
necessário um acompanhamento desta pessoa de uma maneira a evitar que isso 
aconteça.  
 A educação é sempre citada como a principal solução para este problema; no 
entanto, é um termo muito genérico e amplo, com muitas ferramentas, estratégias e 
propostas em diferentes áreas. Quando colocamos o nosso foco na educação 
lingüística, percebemos que há pouquíssimas pesquisas realizadas nesta área no Brasil. 
Por isso, é importante que uma abordagem de humanização no ensino de línguas seja 
implantada em nossas escolas como uma tentativa de minimizar os efeitos desse 
discurso oculto de humilhação, preparando os alunos para serem promotores da paz e 
evitando que eles sejam novos opressores na sociedade. 
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 Algumas das grandes reflexões e conquistas na área dos estudos da linguagem, 
especialmente nos contextos de aprendizagem de línguas, estão relacionadas a 
questões relevantes sobre a forma como ela funciona, seu uso e suas contribuições em 
um número diversificado de situações sociais. Alguns desses estudos trouxeram 
considerações valiosas sobre o impacto do uso da linguagem na vida das pessoas. Por 
sua vez, a lingüística está oferecendo agora novas perspectivas teóricas para repensar a 
educação e seu espaço institucional, a fim de substituir o que prevalecia anteriormente 
nas diretrizes de ensino de línguas nas nossas escolas, especialmente quando somos 
capazes de ver uma "dimensão humanizadora da educação"Gomes de Matos ( 2002), 
contribuindo para a perspectiva de uma cultura de paz.  
 A segunda metade do século XX foi marcada por grandes idéias e realizações na 
área dos estudos da linguagem, nomeadamente em contextos de aprendizagem de 
línguas relacionadas a questões relevantes para a sua utilização como uma prática 
social. A linguística está oferecendo agora novas perspectivas teóricas para repensar a 
educação e seu espaço institucional. Novas propostas de ensino começam a surgir, a 
fim de substituir a orientação que prevalecia anteriormente no ensino de línguas nas 
nossas escolas. Neste contexto, Geraldi, Fiad & Silva (1996) destacam o que chamam 
de "quatro contribuições da linguística para o ensino da língua materna" que também 
podem ser aplicados ao ensino de língua estrangeira: 1) O sócio-interacionista ou 
concepções sócio-históricas como uma inspiração de atividades de ensino; 2) A 
concepção de texto como um produto do trabalho interativo, com links para as suas 
condições discursivas de produção; 3) O conceito de variação linguística como uma 
questão normal, comum a todas as línguas, deslocando a noção de certo / errado que 
destacam o ensino da língua padrão; e 4) a reorganização das atividades de sala de 
aula em torno da leitura, produção de textos e análise lingüística. Desta forma, estas 
contribuições removem a miopia existente e os conceitos incipientes - em que a língua 
era considerada apenas como "expressão do pensamento" ou "ferramenta de 
comunicação" - e começar a considerá-la como uma "forma de ação", uma forma de 
interação humana, em que pressupõe uma ação do falante ao ouvinte a partir de 
compromissos e obrigações que não existiam antes de sua fala. Basicamente, a escola 
é - ou deveria ser - o lugar mais apropriado para o ensino / aprendizagem de línguas, 
seja a língua materna (L1) ou uma língua estrangeira (L2). É importante lembrar que, em 
seu sentido mais amplo e mais expressivo, a língua representa a identidade de uma 
pessoa, a respeito das formas de expressão dessa pessoa no ambiente local, como seu 
/ sua vida pessoal e profissional.  
 No nosso ponto de vista, a extrema importância das escolas no papel do ensino 
de línguas é um fato, e este processo pode contribuir para formar melhores cidadãos 
para a nossa sociedade quando adicionamos uma "dimensão humanizadora da 
educação" (Gomes de Matos, 2002) , numa perspectiva de uma cultura de paz. Em 
nossa sociedade moderna, em que a crise de valores humanos enfraqueceu as bases 
da solidariedade, do respeito e da tolerância entre as pessoas, há um discurso oculto de 
humilhação que muitas vezes se reflete entre os alunos nas escolas. A conseqüência 
desse discurso em nossa sociedade é, em termos práticos, a violência e uma "onda" de 
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terrorismo em todo o mundo, as diferenças culturais e religiosas que ameaçam a ordem 
estabelecida e da paz social. 
  De acordo com Barbosa (1981), entendemos que a linguagem, sociedade e 
cultura são inseparáveis. Elas interagem continuamente, e são, de fato, um processo 
complexo exclusivo de uma forma que o léxico reflete - e às vezes refrata - não só os 
sistemas de valores, mas também as práticas culturais, ideologias e visão de mundo de 
muitas comunidades humanas, porque a própria palavra é um fenômeno ideológico. É 
neste contexto que o ensino da língua também pode ser inserido como uma ferramenta 
importante para ajudar a construir uma cultura de paz na sociedade, a partir das salas de 
aula. Esta pesquisa também propõe o início de uma reflexão e conscientização entre os 
acadêmicos e comunidade acadêmica envolvida em estudos da linguagem, em relação 
à importância da implementação de uma perspectiva mais humanizadora e pacífica no 
ensino de línguas. A cultura de paz é importante não só em nossa realidade local, mas 
em todo o mundo.  
 No mundo inteiro encontramos vítimas de preconceito e humilhação. A reação a 
esse tipo de violência pode ser vista em diferentes aspectos da violência urbana e da 
insegurança vivida em nossa sociedade. Algo precisa ser feito urgentemente para 
detectar e parar a humilhação social. Além disso, qual será o futuro da nossa sociedade 
se não houver reversão da intolerância e da violência instalada em nossas vidas diárias? 
Aulas de línguas devem ser estruturadas de forma a libertar os alunos desta violência 
implícita, incentivando o respeito pelos direitos humanos, o respeito a diversidade 
cultural, e ajudar a entender as diferenças sociais como um processo sócio-histórico, 
enfatizando os valores humanos acima dos valores materialistas impostos pela 
sociedade de consumo. Este é apenas um ponto de partida chamando a atenção da 
comunidade acadêmica e convidando-a a refletir conosco sobre esta importante 
questão: como pode o ensino de línguas contribuir para estabelecer uma cultura de paz 
na sociedade e de justiça social a partir do contexto desses estudantes no ambiente 
escolar?  
 
A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ELEMENTO PROMOTOR DA 
DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA SOCIAL 
 
 Quase como que em resposta a estes questionamentos, foi criado em 
Pernambuco em 2011 um programa de intercâmbio para alunos de escolas públicas do 
Estado. O programa "Ganhe o Mundo" começou a partir de reflexões sobre a formação 
de massa crítica em nossa sociedade, proporcionando com isso a inclusão social. Para 
isso, em um mundo globalizado, se faz necessário que estas pessoas tenham um 
domínio de uma língua estrangeira, preferencialmente da língua inglesa, além de algum 
conhecimento em informática. A princípio cogitou-se em oferecer um programa voltado 
ao público universitário, mas essa possibilidade foi logo descartada, pois o ideal seria o 
aluno chegar ao curso superior já com essa experiência do domínio de uma segunda 
língua. Foi então decidido que essa aprendizagem de uma língua estrangeira deveria ser 
iniciada antes, ainda durante o período escolar, no ensino médio.  
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 Como programa pioneiro no Brasil, uma das características do "Ganhe o Mundo"é 
a inclusão social. A princípio foi estabelecido um determinado número de vagas para os 
melhores alunos das escolas da Rede Pública do estado de Pernambuco. Logo 
percebeu-se que a grande maioria dos alunos selecionados eram de cidades grandes 
como o Recife, e de escolas que, mesmo públicas, ficavam em áreas mais privilegiadas 
da cidade, com um número um pouco maior de alunos que não pertenciam às classes 
mais pobres da sociedade. Constatado este fato, o critério de seleção mudou, e hoje as 
vagas são distribuídas para os melhores alunos de cada escola, beneficiando a todas as 
escolas públicas da rede estadual de ensino. Para participar do programa o aluno tem 
que atender a alguns critérios. São eles: bom desempenho escolar, ou seja, a média do 
aluno deve ser igual ou maior do que 7,0 (sete) nas disciplinas de Matemática e Língua 
Portuguesa, além de um bom nível de comunicação em língua inglesa. Para aumentar o 
nível de proficiência em língua estrangeira, a partir de 2011 o estado passou a oferecer 
cursos de idiomas gratuitos nas escolas para os alunos interessados em participar do 
programa. 
 Como o ano de 2011 foi de preparação, tanto para a equipe gestora quanto para 
os alunos selecionados que estavam recebendo capacitação linguística, o programa só 
veio a vigorar na prática em 2012, quando o estado mandou para o exterior um total de 
548 alunos. Destes, 426 foram para o Canadá e 122 para os Estados Unidos. Já em 
2013 este número cresceu para um total de 1264 alunos, sendo que 547 partiram no 
primeiro semestre e 717 no segundo semestre. O número de países também aumentou, 
assim como as línguas: além da língua inglesa, a língua espanhola foi também 
incorporada ao programa. Do total destes alunos, 501 foram para o Canadá, 340 para a 
Nova Zelândia, 191 para os Estados Unidos, 149 para a Austrália, 45 para a Espanha, 
19 para o Chile e 19 para a Argentina. No ano de 2014 houve um aumento para 1571 
alunos intercambistas, sendo que 451 partiram no primeiro semestre e 1120 no segundo 
semestre. Deste total, 902 alunos foram para o Canadá, 387 para a Nova Zelândia, 179 
para a Argentina, 79 para o Chile e 24 para a Espanha.  
 Relatos preliminares da Secretaria de Educação sobre os alunos retornados do 
intercâmbio nos dão conta de que o intercâmbio não somente mudou a vida do aluno, 
mas também houve mudanças no ambiente escolar, surgindo novas práticas 
pedagógicas, além de mais interesse de outros alunos em aprender uma língua 
estrangeira. Houve mudanças no meio familiar e no seio da comunidade como um todo. 
Um outro fator que não era esperado, mas veio atrelado a este programa, foi a inclusão 
digital. A família do aluno sentiu a necessidade de aprender noções básicas de 
informática para poder se comunicar com o filho que estava distante. Incluído no 
programa está um projeto que o aluno ''retornado'' tem que fazer ao retornar ao país. 
Este projeto deverá ser algo que além de compartilhar sua experiência, possa servir para 
ajudar futuros candidatos ao programa, sendo uma forma de devolver e agradecer ao 
contribuinte do estado por ter custeado este programa de intercâmbio. Portanto esta 
"devolução" se dá também em forma de uma contribuição social, gerando assim um ciclo 
de solidariedade. 
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 Até o momento, a Secretaria de Educação já tem vários dados destes alunos 
retornados, assim como vários projetos destes alunos que foram e que estão sendo 
executados; porém até o momento nenhum trabalho científico de análise mais profunda 
foi feito com o material existente. Por isso que defendemos a importância desta pesquisa 
científica que visa, antes de tudo, analisar a relação da aprendizagem de uma língua 
estrangeira, no caso o inglês, com o processo de mudança na vida destes alunos. 
Veremos os impactos sociais deste programa, não somente na vida escolar e familiar, 
criando dignidade para estes alunos e suas famílias, mas também as mudanças de 
comportamento e atitude ocorridas nas comunidades onde estes alunos residem. 
Queremos também saber a repercussão do programa em nível regional, nacional e até 
mesmo em nível internacional. A princípio sabemos que outros estados do Brasil como 
Espírito Santo, São Paulo e Piauí, estão tentado fazer algo parecido com o "Ganhe o 
Mundo", porém destes somente o estado do Piauí conserva as características 
fundamentais do "Ganhe o Mundo" focadas na inclusão social. Para o estado do Piauí, 
após treinamento na Secretaria de Educação de Pernambuco, este foi o primeiro ano a 
enviar estudantes ao exterior, com um total de 120 alunos beneficiados. Vemos com isso 
que o modelo aparentemente está dando certo, porém somente um trabalho mais 
detalhado poderá confirmar nossas hipóteses. 
 
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GANHE O MUNDO 
 
 Uma pesquisa qualitativa será realizada a fim de interpretar como o 
ensino/aprendizagem de língua inglesa pode servir para alavancar vidas, ou seja, como 
os novos falantes de uma língua estrangeira podem ascender tanto cultural como 
socialmente, através das novas oportunidades que surgem em suas vidas. Faremos a 
seleção de 3 ou 4 alunos participantes do programa "Ganhe o Mundo" para trabalhar 
suas histórias de vida. Procuraremos ver o que mudou em termos positivos em suas 
vidas. Na escola analisaremos suas interações em termos de significados transmissores 
de dignidade por eles criados. Na coleta de dados, as técnicas serão variadas: 
observação, questionários, a gravações, introspecções e, em alguns casos, entrevistas 
serão aplicadas.  
 Começando com a observação, queremos acompanhar os alunos em seu 
cotidiano na escola, como eles interagem com seus colegas, analisar as palavras e as 
expressões verbais que eles usam entre si. Queremos verificar o nível de interação e o 
nível de agressividade com o qual eles se comportam em tarefas comuns do cotidiano 
na escola, assim como as palavras e expressões que eles usam para se referir a algo 
em diferentes situações. Provavelmente, nesta fase, vamos utilizar muitas anotações e 
também algumas gravações, a fim de ter um melhor material de análise.  
 A outra ferramenta a ser utilizada é o questionário, mas antes de aplicar esta 
ferramenta, vamos primeiro aplicar uma atividade com estes alunos colocando-os em 
uma situação especial, dando-lhes um pequeno texto para ler ou mostrar um pequeno 
vídeo ou filme. Expor os alunos em uma situação problemática ou polêmica onde eles 
precisem tomar algumas decisões ou posicionamentos que serão apresentados no 
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questionário. Ao fazer isso, teremos alguns subsídios para analisar como este aluno está 
sendo inconscientemente afetado ou absorvido pelo preconceito social e como ele lida 
com isso em seu cotidiano. 
 Nesta fase, com a análise desses dados pretendemos confirmar a nossa primeira 
hipótese de que a humilhação social está presente no cotidiano desses alunos. A partir 
desta constatação iremos selecionar dentre esses alunos, alguns que foram 
selecionados para o Programa "Ganhe o Mundo", para a partir de então acompanhar 
mais de perto suas trajetórias. Contaremos com o apoio da Secretaria de Educação do 
Estado que nos fornecerá o material referente aos alunos que já participaram do 
programa, contendo relatos de experiências e resultados dos projetos que estes 
apresentaram como contra partida após o intercâmbio. Analisaremos o perfil desses 
alunos antes da saída para o intercâmbio, assim como após o seu retorno ao Brasil. 
 Dependendo dos resultados parciais da pesquisa, poderemos ou não sugerir uma 
intervenção pedagógica para os alunos retornados do intercâmbio como uma 
contribuição ao programa. Essa contribuição se daria através de vivências e 
introspecção fazendo com que os alunos reflitam sobre si mesmos e seu papel e 
responsabilidades para a mudança social. Em meio a uma sociedade desumana, 
violenta e discriminatória, optaremos pelo uso da cultura da paz. Para a realização deste 
propósito, utilizaríamos as técnicas e princípios da Linguística da Paz e da paz 
comunicativa (Gomes de Matos, 2002). Em parceria com a Secretaria de Educação 
faríamos um teste piloto com um pequeno grupo de alunos e, dependendo do resultado 
poderíamos estender e ampliar nossa contribuição para diversas outras regiões do 
estado.  
 Caso se concretize, essa intervenção procuraria promover a paz e a dignidade 
através do uso adequado da linguagem, mostrando que a linguagem pode ser uma 
ferramenta poderosa para ajudar na resolução de conflitos e agir como um promotor da 
paz. Utilizaríamos o Ensino de Língua estrangeira como a chave para aplicar a nova 
abordagem da Paz Linguística ajudando os alunos a superarem os efeitos da 
humilhação social, dando-lhes a igualdade em dignidade. Para isso capacitaríamos 
agentes multiplicadores aqui na cidade do Recife e estes por sua vez levariam esses 
princípios e técnicas para suas cidades em todo o estado de Pernambuco. Cremos que 
da mesma forma como o programa "Ganhe o Mundo" está chamando a atenção de 
outros estados, que estão de certa forma seguindo seu modelo de inclusão social, nossa 
proposta de intervenção do ensino humanizado de línguas pode também, se for 
implantado, contribuir para o bem educacional e social em nosso estado e onde quer 
que seja implantado.  
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PODERES E LIMITAÇÕES DO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR NA BUSCA 

PELA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL POR MEIO DA EDUCAÇÃO. 
 
 

KARLA HERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO 
TAINÁ TORRES ALVES  

 
 
 
RESUMO: A educação, importante pilar da sociedade, sofre fortes exigências do 
mercado profissional e tem no professor seu representante. Este, por sua vez, possui o 
desafio de ser agente de transformação social. Com o objetivo de apontar caminhos 
para que o professor de ensino superior supere esse desafio, este estudo, realizado por 
meio de levantamento bibliográfico, que incluiu autores conservadores e críticos, buscou 
traçar um paralelo importante com vistas a não se cristalizar a educação em uma visão 
única. Entre as pedras no caminho do professor foram abordadas as condições da 
escola, enquanto modelo questionável e instável; as condições dos alunos, que chegam 
ao ensino superior ainda sem a formação básica necessária para o exercício da 
cidadania; a precariedade da própria formação do professor; e, finalmente, a ausência 
da família e do Estado. Entre os caminhos apontados estão: o incentivo ao aluno à 
reflexão, ao posicionamento crítico sobre os fatos do mundo e o inconformismo; a 
educação política e o exercício da pesquisa; tudo feito através da mediação.. Partindo 
do pressuposto de que não há dissociação entre o homem que vive e o homem que 
trabalha, o professor que forma o aluno para a vida também o forma para o trabalho. 
Enquanto assunto que não se esgota, a educação superior e sua relação com a 
sociedade moderna devem continuar sendo tema de estudos, mantendo em pauta a 
discussão. 
PALAVRAS-CHAVES: Ensino superior. Transformação social. Pesquisa. Autonomia. 
Emancipação. 
 
 
Introdução 
 
 

Na atual conjuntura, na qual parece estar ultrapassada a ideia de autoridade e de 
valores sociais, começando com o papel da família e se estendendo para outros 
âmbitos, como a escola e a empresa, pode parecer piegas e utópico pensar o professor, 
no exercício de sua função, como agente de transformação social.  

Ao se considerar as exigências do mercado profissional no que se refere à 
qualificação, por meio da Educação Superior, por um lado, e a necessidade de formação 
integral do indivíduo, por outro, questiona-se como o professor pode ser agente de 
transformação social sem perder de vista as exigências do mercado, contribuindo com a 
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formação crítica do aluno, ajudando-o em seu desenvolvimento como ser humano e, por 
meio do acesso ao acervo cultural da humanidade, ajudá-lo a aprender os 
conhecimentos universais e técnicos relacionados à profissão que deseja seguir. 

Refletir sobre isto se justifica por considerar que atualmente o impacto da 
educação, tanto na economia como na constituição do espírito de cidadania, é 
incontestável, pois o mercado de trabalho exige cada vez mais um profissional que 
consiga vincular teoria e prática. Com isto, o professor da Educação Superior, como 
agente de transformação social, encontra-se frente ao desafio de formar profissionais, 
sem perder de vista os demais aspectos que permeiam a vida do estudante, e formá-lo 
para a vida de uma forma crítica, tendo em vista a emancipação. 

Portanto, busca-se, neste artigo, promover uma discussão crítica do papel do 
professor no cenário atual e, por meio dela, objetiva-se discutir os meios de que dispõe o 
professor de Educação Superior para atender às exigências do mercado, sem prescindir 
de sua condição de contribuir com a formação crítica dos alunos, atuando, assim, como 
agente de transformação social.  

No que se refere à metodologia, foi utilizado o levantamento bibliográfico em 
autores que contribuem com esta discussão, a partir da conceituação de educação, 
tanto formal quanto informal, com foco no processo de formação, entendido como a 
socialização pela qual o indivíduo passa ao longo de toda a vida, em todas as instâncias 
da sociedade. Esse processo ocorre de forma mais intensa na infância e na 
adolescência, e de forma mais lenta, mas gradual e contínua, na vida adulta. 
 
1. Desenvolvimento 
A Educação como Auto Constituição do Ser Humano 

Quando se fala em educação, pensa-se no ambiente escolar, incluindo o 
professor em sala de aula, com seus livros e avaliações. Contudo, tal imagem 
representa apenas uma ilustração desse fenômeno que, segundo Fernandes (2007), é 
essencial para a existência humana. O autor afirma que a educação acontece a partir de 
si mesma, no próprio movimento histórico em que o ser humano está incluído na 
sociedade. A educação é, nesse sentido, sempre e cada vez, uma responsabilidade 
histórica do ser humano, uma responsabilização pela constituição de si mesmo, 
responsabilização que se exerce, usualmente, de modo singular, na singularidade de 
épocas diferenciadas. 

Brandão (1993) e Fernandes (2007) compartilham a opinião de que a educação 
está em todos os lugares e no ensino de todos os saberes, portanto, não se limita ao 
âmbito acadêmico. Não há um modelo padrão de educação, a escola não é o único 
lugar onde ela ocorre, como se constata, inclusive, na seguinte definição da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira: “A educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 2010, artigo 1). 
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Brandão (1993, p. 6) afirma que a educação pertence a todos os ambientes, 
formais e informais, e que todos estão inseridos na educação, independentemente de 
classe social. Para o autor, ninguém escapa da educação: 

 
O homem que transforma, com o trabalho a consciência, partes da natureza em 
invenções de sua cultura, aprendeu com o tempo a transformar partes das trocas 
feitas no interior desta cultura em situação sócias de aprender-ensinar-e-
aprender: em educação. Na espécie humana a educação não continua apenas o 
trabalho da vida. Ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de 
trocas: de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de relações de poder. 
Mas, a seu modo, ela continua no homem o trabalho da natureza de fazê-lo 
evoluir, de torná-lo mais humano. 
 

Ao considerar a educação como essencial, histórica, onipresente e dinâmica, 
confirma-se seu caráter social e o fato de que sua identidade e suas formas de 
manifestação são culturalmente construídas e determinadas pela sociedade, tornando-
se reflexo da mesma. Brandão (1993) exemplifica que a educação nas sociedades 
tribais é comunitária e igualitária, ou seja, os assuntos relevantes para a comunidade 
são compartilhados entre todos e nesse compartilhar não há mestres, pois crianças, 
adultos e velhos têm seus saberes respeitados. Já no modelo capitalista, a educação é 
específica, pois se fundamenta em temas que nem sempre são importantes para todos; 
seletiva, pois se restringe a determinados meios; e desigual, porque pobres e ricos têm 
educação com qualidade e objetivos diferenciados. No Brasil, essa desigualdade pode 
ser observada na dificuldade que alunos oriundos de escolas públicas têm para 
ingressar nas universidades, como se viu no resultado do Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM – de 2010, no qual 96% dos estabelecimentos de ensino que tiveram 
desempenho inferior à média nacional na prova objetiva (511,21 pontos) são públicos 
(ESCOLAS..., 2011).  

No sentido de desnaturalizar o fenômeno da educação, Durkheim (1999) expõe 
que o modo como o homem age é sempre condicionado pela sociedade. As formas de 
agir, pensar e sentir apresentam um tríplice caráter: são exteriores (provêm da 
sociedade e não do indivíduo); são coercitivas (impostas pela sociedade ao indivíduo); e 
objetivas (têm uma existência independente do indivíduo). Logo, os fatos sociais são 
exteriores, coercitivos e objetivos. A educação de uma sociedade é vinculada aos modos 
de agir dos homens, e, portanto, possui características de acordo com costumes, hábitos 
e crenças condizentes com sua realidade social, política e cultural.  

Para Durkheim (1952), não existe uma educação universal, que satisfaça todos os 
tempos e todos os ideais. O autor apoia-se nisso para argumentar que a educação é 
instrumento dos interesses e reflexo da sociedade. A educação, criada e imposta pela 
sociedade, é inevitável e necessária para a evolução do homem, que deve ser criado 
conforme suas condições presentes, e não alheio a elas. 

Segundo Durkheim (1952, p. 1), “A educação não se limita a desenvolver o 
organismo, no sentido indicado pela natureza, [...] ela cria no homem um ser novo”. Isso 
porque, naturalmente, o indivíduo não se submeteria a certos autoritarismos, disciplinas 
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e devoções; ele o faz porque a sociedade lhe impõe enormes forças morais, inevitáveis 
diante de sua fraqueza e inferioridade. Esse processo é, para o autor, a única forma de 
sobrevivência do homem, e este se interessa pela submissão porque o social é humano, 
ou seja, a incorporação das leis, o aprendizado das línguas, as noções de tempo, 
espaço e matéria, o conhecimento da natureza, e tudo o mais que a sociedade lhe 
empresta são garantias de que ele pode conviver em sociedade, não se reduzindo à 
condição de animal. 

Esse modo coletivo de viver não pode ser, para Durkheim (1952), transmitido 
hereditariamente, apenas socialmente. De acordo com o autor: 

 
A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que 
não se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e 
desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 
reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que 
a criança, particularmente, se destine. (DURKHEIM, 1952, p. 32) 
 

Toscano (2004) afirma que a sociedade humana só se mantém pelo processo de 
transmissão dos mecanismos sociais de adaptação, inclusive da educação, que, para a 
autora, acontece quando a “[...] socialização adquire caráter de franca intencionalidade e 
se faz através de processos formais, socialmente sancionados [...]” (TOSCANO, 2004, p. 
40). Segundo a autora, a educação ensina o homem a viver culturalmente, ou seja, 
utilizando técnicas para colocar a natureza a seu favor, diferentemente dos animais, que 
agem por instinto. 

Ao afirmar que na sociedade atual, cujo modelo econômico visa o progresso por 
meio da ciência e tecnologia, a educação adquire também a função de preservar e 
consagrar os ideais vigentes, Toscano (2004) desperta a preocupação sobre como se 
controla o poder da educação. Nesse ponto, encontra-se em Durkheim (1952, p. 1) uma 
definição sobre a função do Estado em matéria de educação: “[...] tudo o que seja 
educação, deve estar, até certo ponto submetido à sua influência”. Para o autor, o 
Estado é que regula e fiscaliza o ensino tanto das instituições públicas quanto privadas, 
devendo garantir que os princípios essenciais da moral democrática sejam protegidos e 
não permitindo que a educação seja utilizada para fins particulares, dominantes e 
antissociais. Sobre isso, Toscano (2004) acrescenta que a sociedade deve contar com a 
educação no fornecimento de condições mínimas para o seu desenvolvimento integral.  

Mesmo com o ideal de educação compartilhada, de acordo com o pensamento 
conservador a escola é a principal instituição para o desenvolvimento de uma 
consciência coletiva e para o equilíbrio para a sociedade. Sobre o seu papel, Young 
(2007) aborda que os pesquisadores educacionais, os tomadores de decisões políticas e 
os professores precisam estar atentos à pergunta “Para que servem as escolas?”. As 
respostas a esta causarão conflitos e tensões de interesse para a sociedade em geral, 
porém, é preciso tratar dos propósitos específicos das escolas, entendendo como e 
porque as escolas se formaram ao longo da história, em tempos e sociedades 
diferentes, com a finalidade única de capacitar alunos a adquirir conhecimento não 
disponível em casa ou no seu cotidiano.  
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Para Young (2007), existe uma distinção entre “conhecimento dos poderosos” e 
“conhecimento poderoso”, em que o primeiro significa que somente quem tem o poder 
tem acesso a certos tipos de conhecimento, e o segundo refere-se ao poder do 
conhecimento, ou seja, o que ele é capaz de fazer, sendo sinônimo de conhecimento 
especializado na sociedade moderna. 

O “conhecimento poderoso” fornece explicações confiáveis ou novas formas de 
se pensar a respeito do mundo, da economia, da política e da história. Esse é o 
conhecimento realmente útil, e é o que os pais esperam que seus filhos recebam nas 
escolas e que não se encontra disponível em casa. Sendo assim, o objetivo das escolas 
é “transmitir conhecimento poderoso” e, com isso, as relações professor-aluno acabam 
tendo características específicas, tais como: relações de hierarquia e escolhas não 
baseadas nos anseios, desejos e interesses dos alunos, mas sim nos professores e 
instituições, a partir das exigências do currículo. 

O currículo tem que considerar e dar a devida importância ao conhecimento local 
e cotidiano que os alunos trazem para a escola, porém, este não pode ser sua base. As 
escolas nem sempre têm sucesso ao capacitar alunos a adquirir um conhecimento 
duradouro e é verdade que elas obtêm mais êxito com alguns alunos do que com outros, 
e isso se explica a partir da perspectiva bourdiesiana pela ideia de “bagagem cultural” 
que cada aluno traz para a escola. 

Embora a escola seja importante, ela é “[...] apenas uma instância em que se dá a 
educação e sua pedagogia apenas um modo de se realizar o processo educativo [...]” 
(FERNANDES, 2007, p. 71). Portanto, a educação como formação é algo mais amplo, 
que precisa ser observado pela ótica da relação do sujeito com o objeto, pelas vivências 
e pelos comportamentos intrínsecos ao ser humano.  

A instituição escolar faz parte de um sistema educacional organizado, que precisa 
ser conhecido para melhor entendimento de suas finalidades e resultados, pelo menos 
da forma como os quais foram pensados e regulamentados pelos governantes. No 
Brasil, as diretrizes e bases da educação nacional são estabelecidas principalmente pela 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na qual se define uma divisão da educação 
em dois níveis: educação básica e educação superior. 
A Educação Básica 

A LDB define, em seu art. 21, inciso I, que a educação básica é formada pela 
educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Em seu art. 22, 
complementa que suas finalidades são “[...] desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 2010). 
A Educação Superior 

Estudar para ter uma profissão é, atualmente, uma sentença lógica e comum no 
meio acadêmico. Mas, afinal, qual é a relação entre educação e trabalho? Em busca 
dessa resposta encontra-se na LDB que uma das finalidades da educação superior é a 
formação de “[...] diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais [...]” (BRASIL, 2010, artigo 43). Contudo, essa 
formação exige que outras finalidades também sejam atendidas, tais como: 
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I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; [...]. 
(BRASIL, 2010, artigo 43, incisos I e III) 
 

Além destas finalidades a LDB apresenta outras, que visam o compartilhamento 
do saber e da cultura, o conhecimento dos problemas sociais e a interação com a 
comunidade. Essa ponte entre a educação e a sociedade é definida como extensão, 
como uma das três funções básicas da Educação Superior, juntamente com o ensino e a 
pesquisa. Teixeira (1964) acrescenta que também são funções da universidade: 
preparar profissionais para as carreiras de base intelectual, científica e técnica; 
promover o alargamento da mente humana, que consiste em ampliar a visão e a 
imaginação no exercício da busca do saber; desenvolver o saber humano, sendo a 
universidade um centro de cultivo do saber, pesquisa e ciência fundamental; e transmitir 
a cultura comum, pois a universidade é a expressão concreta da cultura da sociedade 
em que estiver inserida.  

Vê-se, dessa forma, que a Educação Superior está em nível diferenciado da 
Educação Básica porque propõe ir além da formação comum, além da base de 
cidadania, visando a aptidão para estar no mundo, refletindo sobre ele e transformando-
o.  

 
A Formação: entre a Reprodução e a Emancipação 

Bourdieu (1998) apresenta um modo de interpretação da escola e da educação 
na qual estas são vistas como formas de domínio, reprodução e legitimação das 
desigualdades sociais. Ao assumir-se como agente de transformação social, tendo a 
Educação Superior como âmbito de trabalho, o professor deve compreender as relações 
existentes entre a sociedade e a educação, no sentido de romper com esse ciclo.  

Segundo Bourdieu (1998), a desigualdade pode ser observada nas oportunidades 
de acesso das diferentes classes sociais à Educação Superior, no nivelamento do 
conhecimento aplicado desconectado do contexto social do aluno e nas atitudes 
decorrentes da herança cultural. Considerando esse cenário, a educação, na sociedade 
capitalista, foge ao papel de instância transformadora e democratizadora nas sociedades 
e legitima os privilégios sociais, reforçando as desigualdades. 

Nessa perspectiva, a reprodução das desigualdades sociais se perpetua porque 
os indivíduos tendem a atualizá-la ao agir conforme foram socializados na família, uma 
vez que cada família transmite aos filhos um capital cultural e valores internalizados a 
partir de sua formação inicial, em um ambiente que corresponde a uma posição 
específica na estrutura social. Assim, o que diferencia um grupo de outro que não possui 
condições sociais semelhantes é o seu habitus, que não é somente individual, mas 
também coletivo; desse modo, tem-se indivíduos que carregam em sua constituição 
humana uma herança cultural de diversas origens, como afirma Bourdieu (1998, p. 42): 
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“A herança cultural, que se difere, sob os dois aspectos, segundo as classes sociais, é a 
responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e, 
consequentemente, pelas taxas de êxito”. 

Aplicada à educação, essa ideia aponta que os grupos sociais, no que se refere 
aos sucessos e fracassos no sistema escolar vividos por seus membros, passam a 
avaliar oportunidades objetivas no universo acadêmico e a adequar, consciente ou 
inconscientemente, seus investimentos a essas chances. Na prática, isso significa que 
cada grupo vai mobilizar recursos, medidos em termos de tempo, dedicação e recursos 
financeiros, para a carreira escolar dos seus filhos, conforme percebam serem maiores 
ou menores as probabilidades de êxito. Além disso, o valor do investimento pode variar 
em função do retorno provável que se pode obter com o título escolar. Essa perspectiva 
subjetiva se embasa nas crenças das pessoas e norteia suas atitudes, como explica 
Bourdieu (1998, p. 46): 

 
As atitudes dos membros das diferentes classes sociais, pais ou crianças e, 
muito particularmente, as atitudes a respeito da escola, da cultura escolar e do 
futuro oferecido pelos estudos são, em grande parte, a expressão do sistema de 
valores implícitos que eles devem à sua posição social.  
 

 O autor distingue três conjuntos de disposições e de estratégias de investimento 
escolar que seriam adotadas tendencialmente pela classe popular, pela classe média e 
pela elite. O primeiro desses grupos, os pobres, desprovidos de capital econômico e 
cultural, tenderia a investir pouco no sistema de ensino por diversas razões, como a 
percepção, a partir das experiências acumuladas, de que as chances de sucesso são 
reduzidas, a falta de recursos econômicos e a falta de preparo familiar. Em resumo, o 
investimento tenderia a oferecer um retorno baixo, incerto e a longo prazo, visando 
apenas que os filhos estudem o suficiente para se manter ou se elevar ligeiramente em 
relação ao nível socioeconômico dos pais. Como exemplo dessa afirmativa, é comum 
encontrar pessoas de origem social pobre, que foram bem-sucedidas por meio da 
educação, terem seu sucesso atribuído à boa sorte, por não terem encontrado na família 
exemplo e estímulos necessários.  

Contrapondo-se à classe popular, a classe média tenderia a investir de forma 
pesada na escolarização dos filhos, isso pelas chances de sucesso objetivamente 
superiores, pelo volume razoável de capitais acumulados, e também pelas expectativas 
quanto ao futuro, visto que esse grupo vem de ascensão social e deseja continuá-la. 
Exemplo disso é a presença massiva de representantes da classe média nas escolas 
particulares e nos cursos pré-vestibulares renomados. Ainda de acordo com Bourdieu 
(1998) as elites econômicas, por sua vez, já ocupam posições dominantes na sociedade, 
não dependendo, portanto, do sucesso escolar dos filhos para ascender socialmente. 
Para Bourdieu (1998, p. 39 apud BUSETTO, 2006, p. 130): 
 

[...] a instituição escolar que, em outros tempos, acreditamos que poderia 
introduzir uma forma de meritocracia ao privilegiar aptidões individuais por 
oposição aos privilégios hereditários, tende a instaurar, através da relação 
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encoberta entre aptidão escolar e a herança cultural, uma verdadeira nobreza de 
estado, cuja autoridade e legitimidade são garantidas pelo título escolar.  

 
Contudo, a realidade apresentada até aqui remete a um ambiente em que o 

professor pode encontrar alunos que possuem valores diferentes relativos à educação: 
haverá os que se dedicam mais para superar as expectativas, ou aqueles conformados 
com seu destino; haverá os que desejam o diploma para garantir um poder, e outros que 
o desejam para garantir que o sofrimento acabou; haverá aqueles que passarão em 
branco e haverá também surpresas; mas, com toda certeza, haverá diversidade. 

Compreender sociologicamente a escola é importante para todos os seus atores 
e, nesse sentido, a grande contribuição de Bourdieu (1998) foi ter ressaltado que essa 
instituição não é neutra. De modo convencional, a escola trataria a todos de modo igual, 
todos assistiriam às mesmas aulas, seriam submetidos às mesmas formas de avaliação, 
obedeceriam às mesmas regras e, portanto, supostamente, teriam as mesmas 
possibilidades, mas o autor mostra que, na verdade, as oportunidades são desiguais.  

Outra conclusão que se pode obter da obra de Bourdieu é que o destino de 
alguém que inicia seus passos na educação está totalmente condicionado desde o 
início, contudo, Adorno questiona: “[...] de onde alguém se considera no direito de decidir 
a respeito da orientação da educação dos outros” (ADORNO, 2006, p. 141).  

Pierre Bourdieu e Theodor Adorno foram filósofos do século XX, que, de 
diferentes locais e enfoques, abordaram a relação entre educação e sociedade 
moderna. Enquanto para o francês a educação, na forma em que acontece, legitima os 
privilégios sociais, para Adorno ela tem a finalidade de provocar a emancipação dos 
indivíduos para evitar a manifestação do que ele denomina “barbárie”. Como um dos 
expoentes da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno compartilhava com os outros 
integrantes o objetivo de cultivar a Teoria Crítica da Sociedade (MARCUSE..., 2009) e 
de “[..] desmitificar a confiança excessiva nos resultados da prática, em detrimento 
gradual da cultura teórica” (ZANOLLA, 2002, p. 107).  

Para Adorno (2006), a formação de um indivíduo vai além do conhecimento 
técnico e racional, consistindo na transformação que se dá no contato do sujeito com o 
objeto, mediado pela reflexão, em um processo que exige tempo e continuidade. 
Entretanto, essas condições da experiência formativa entram em choque quando 
encontram as necessidades de imediatismo e de uniformização impostas pelo modelo 
econômico atual, ou seja, não há tempo suficiente e nem valorização do processo. Esse 
fato, associado à manipulação da Indústria Cultural, que é a cultura totalmente 
convertida em mercadoria e o estímulo do consumo desta pela mídia, subverte o sentido 
ético dos processos formativos e educacionais e conduz a uma sociedade da 
“semiformação”, ou seja, um conjunto de indivíduos incapazes de realizar a experiência 
formativa.  

O esclarecimento do conceito de Indústria Cultural é importante para 
compreendermos as conexões existentes entre um ideal dominante e as coisas comuns 
do cotidiano moderno, como a moda, os filmes, as propagandas, etc. Tudo isso, para o 
autor, não é produzido em função das necessidades das pessoas, mas sim para gerar 
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lucro e exclusividade, a qualquer custo, para quem produz. Esse fenômeno é explicado 
também por Tezzari (2001, p. 3):  
 

A Indústria Cultural é a exploração, com fins comerciais e econômicos, de bens 
considerados culturais, não daqueles criados para os fins citados, mas também 
daqueles genuinamente culturais [...] Nela, há a classificação e padronização dos 
consumidores através das distinções entre filmes A e B, por exemplo, as quais 
não estão calcadas na realidade – são artificiais: prevê-se, para todos, um tipo 
de arte a ser “consumida”, assim, ninguém escapa.  

 
Se ninguém pode escapar, como afirmou Tezzari (2001), então se pode concluir 

que a Indústria Cultural impede a autonomia das pessoas. O mecanismo, segundo a 
autora, funciona padronizando os consumidores, em seguida sobrecarregando-os de 
propaganda, fornecendo-lhes uma falsa possibilidade de escolha, e termina oferecendo 
material empobrecido e superficial. O resultado é a reprodução de informações vazias e 
de entretenimento, que não permite ao indivíduo consumidor uma experiência autêntica 
e formativa ao apreciar uma pintura, assistir uma novela, ou mesmo vestir uma roupa, 
entre outros. 

Para atender ao princípio de exclusividade, “[...] interessa à Indústria Cultural a 
constituição de subgrupos, como o dos jovens [...]” (TEZZARI, 2001). Isso se familiariza 
com a existência, na atualidade, de algumas classificações dos jovens, como as 
Gerações Y e Z. Os jovens da Geração Y possuem idade de 20 a 31 anos, buscam 
significado em tudo que fazem, precisam de contexto e objetivos para a realização das 
coisas, são antenados na tecnologia e buscam resultados a curto prazo; já os jovens da 
Geração Z possuem idade de 12 a 19 anos e gostam de “Zapear”, ou seja, saltam com 
desenvoltura da TV para o telefone, do notebook para o Mp4, do videogame para uma 
rede social, são jovens que encantam e surpreendem pela enorme capacidade de 
assimilar as transformações tecnológicas. A principal diferença entre as gerações está 
no uso que fazem da internet, das redes sociais e da tecnologia. Resultado disso 
verifica-se nos hábitos de consumo, em que a cada novo modelo de celular, notebook, 
videogame, busca-se trocar os antigos pelos novos, sendo os comportamentos de 
compra e lazer também diferenciados (GERAÇÃO Z..., 2001). 

No âmbito acadêmico, como lidar com estas gerações Y e Z, que são 
imediatistas, consumistas, insubordinadas, superficiais, muitas vezes distraídas, não 
sabem admitir o “não”, precisam de contexto e atratividade para se concentrar na sala, 
necessitam da tecnologia a todo o momento? Cabe à instituição e ao professor, diante 
desse contexto, adaptar-se com técnicas metodológicas inovadoras, trabalhos lúdicos e 
práticas mercadológicas se desejar a atenção dos alunos. Conhecer os anseios e o 
comportamento dos jovens da atualidade certamente é importante para que o professor 
consiga chamar a atenção dos alunos, por meio de didáticas diferenciadas. 

As preocupações de Adorno (2006) estão focadas na forma como acontece a 
padronização dos modos de agir, pela influência avassaladora da indústria cultural ao 
criar consumidores para seus produtos e, logo, comportamentos consumidores. Nesse 
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ponto, é importante deixar claro que os comportamentos manifestados pelas gerações 
denominadas Y e Z não são naturais dos indivíduos, mas sim socialmente forjados.  

Adorno (2006) entrou no debate da educação devido às suas preocupações com 
a tendência regressiva manifestada pela sociedade, de forma emblemática no exemplo 
do holocausto. O autor explica essa tendência como um mecanismo que faz os homens 
regredirem a um estágio em que não há a consciência de si e do outro, na qual o ser 
humano já não tem importância vital, e alerta que a semente continua plantada, pois 
basta o encontro de uma mente fraca com uma autoridade mal intencionada para que 
novas tragédias aconteçam. Para a educação, diretamente, o risco é a manutenção das 
limitações dos alunos, que chegam à universidade com a consciência alienada, o que 
prejudica o desenvolvimento do senso crítico necessário ao contato com a ciência.  

Diante de uma incerteza quanto aos conteúdos e processos educativos, encontra-
se em Adorno (2006, p. 141) uma equilibrada concepção de educação:  

 
[...] não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de 
modelar pessoas à partir do seu exterior, mas também não a mera transmissão de 
conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, 
mas a produção de uma consciência verdadeira. 

 
Considerando que o objetivo da educação é a “[...] verdadeira formação do 

espírito [...]” (ADORNO, 2006, p. 60), o autor aponta problemas também no papel do 
docente desde a sua entrada na profissão. Começa afirmando que a escolha é, muitas 
vezes, dos pais e já vem com uma carga de vitimização devido ao menosprezo da 
profissão. Contudo, sua maior preocupação é com a incompreensão dos candidatos à 
docência do sentido da filosofia, que é o poder do pensamento, opondo-se à coisificação 
da consciência. O autor chegou a essa consideração observando os candidatos em 
processos seletivos da Alemanha, o que também pode ser observado na realidade 
brasileira, onde os professores são verdadeiros mártires, mas muitas vezes se apoiam 
nesse estereótipo para se eximir do papel de pesquisadores e estimuladores da 
produção científica e cultural. 

Segundo Adorno (2006), a emancipação é necessária. O próprio mercado vem 
perdendo o interesse em pessoas estritamente técnicas, que podem ser substituídas por 
máquinas. Essa afirmativa se confirma nos dias atuais, em que as empresas reclamam 
da falta de potencial criativo dos profissionais. Em busca da transformação relativa à 
formação, Becker (em debate com Adorno) defende a combinação de “preparação 
imediata” com “horizonte de orientação”, em que se aprenderia a usar o pensamento 
para muito além do fazer. Deve-se abandonar a relação de educação com a eficiência, 
com a mera instrumentalização, “[...] insistindo no aprendizado aberto à elaboração da 
história e ao contato com outro não-idêntico, o diferenciado” (ADORNO, 2006, p. 27).  

Adorno (2006) exemplifica que, na prática, a ideia é despertar nas pessoas a 
consciência de que elas são enganadas pela indústria cultural, levando os estudantes a 
conhecer os bastidores de uma produção de rádio, televisão ou jornal. Becker (em 
debate com Adorno) complementa com a importância, nesse caminho, de haver atitudes 
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concretas, além das ideias, pois apenas a subjetividade não garante a credibilidade. Um 
exemplo recente é o vídeo “A história das coisas” (A HISTÓRIA..., 2008) que mostra 
todo o processo de consumo e produção de lixo e sensibiliza justamente por esclarecer 
os efeitos desse comportamento humano estimulado, de forma dissimulada, pelo 
mercado capitalista.  

Adorno (2006) alerta para as resistências a que a tentativa de emancipação se 
submete, mas afirma que a própria tentativa já se configura uma manifestação da 
emancipação, ou seja, mesmo que a adaptação for inevitável esta deve ser feita de 
modo consciente. Esse processo requer, segundo o autor, uma firmeza do eu e a 
reversão da impotência em momentos pensantes.  

Existe a possibilidade do insucesso, como também, segundo Becker (em debate 
com Adorno), há a possibilidade de se criar uma instituição escolar diferenciada, com 
poder de superar os obstáculos sociais. Adorno (2006) afirma que a emancipação deve 
ser estendida a todos os planos da vida, sendo necessário, para a sua concretização 
efetiva, que pessoas interessadas nessa direção utilizem de energia para que a 
educação se dê para a contradição e para a resistência.  

Entre a reprodução e a emancipação existe uma teia complexa sobre a educação, 
que, ao ser conhecida, provoca uma estranheza em relação ao cenário conservador. 
Nessa teia, a educação já não pode ser vista como igualitária e suas aspirações vão 
além da mera internalização da cultura do ser humano. A mesma educação que tem o 
poder de manter as desigualdades sociais também tem o poder de libertar os indivíduos 
das alienações a que são submetidos nessa sociedade moderna.  
 
 O Professor do Ensino Superior como Agente de Transformação Social: Pedras e 
Caminhos  

Como visto até aqui, os mecanismos de dominação na sociedade capitalista 
perpassam pela divisão de classes e pela influência da indústria cultural e tem-se na 
educação um possível instrumento de emancipação. Paro (1987, p. 103) compartilha 
dessa perspectiva e conceitua a transformação social no contexto da educação: 

 
[...] a transformação social se resume, em última instância, no processo pelo qual 
a classe fundamental dominada busca arrebatar a hegemonia social das mãos da 
classe dominante, construindo um novo bloco histórico sob sua direção. Neste 
contexto, a educação poderá contribuir para a transformação social, na medida em 
que for capaz de servir de instrumento em poder dos grupos sociais dominados 
em seu esforço de superação da atual sociedade de classes. 
 

Como a educação pode contribuir para a transformação social, se considera que 
o professor é um de seus instrumentos e que poderá encontrar, nessa trajetória, 
dificuldades, aqui denominadas pedras, e possibilidades, que serão chamadas de 
caminhos. 
 
Pedras... 
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O professor, como agente de transformação social, é um importante elemento da 
complexa situação educacional, e sobre ele recaem enormes expectativas no que diz 
respeito ao futuro dos universitários e, consequentemente, dos futuros profissionais. 
Contudo, é preciso pensar que o professor também é apenas um dos atores dessa 
relação, da qual a educação não é produto, mas processo, e cujo cenário é a 
universidade. É cabível a discussão de algumas variáveis dessa relação, a saber: as 
condições da escola, as condições dos alunos, a formação do professor, o papel da 
família e do Estado. 

No contexto atual, a escola sofre as pressões políticas e econômicas e se mostra 
um modelo questionável e instável. Em relação ao nível superior, é vista como mera 
reprodutora de informações, na qual os alunos não conseguem atingir um nível de 
análise crítica da realidade e também não entram em contato com a prática, tornando-
se, consequentemente, profissionais pouco capacitados. Para Bourdieu (1998), a escola 
é legitimadora de desigualdades sociais, enquanto, para Adorno (2006), fortalece a 
heteronomia em detrimento do pensamento autônomo.  

Nesse cenário, os alunos que chegaram à universidade em condições 
desfavoráveis, porque nem o ensino básico conseguiu cumprir com sua finalidade de 
torná-los aptos a exercer a cidadania, serão profissionais com menos chances de 
emprego e autonomia. Segundo Bastos (2002), os universitários recém-chegados 
apresentam três tipos de imaturidade: a cultural, pela falta de leitura; a psicológica, por 
não saberem definir-se seguramente em relação ao curso que escolheram; e a lógica, 
que é a presença de fragmentações de ideias, aspecto este que dificulta a produção de 
textos.  

Quando Adorno (2006) cita a falta de compreensão e a aversão à filosofia, a 
inautenticidade das relações, a falta de formação cultural, a desconexão da linguagem e 
o uso da ciência como ritual, é praticamente imediato associar esses fatores aos 
comportamentos dos universitários da atualidade: desgosto pela leitura, 
desconhecimento da arte e das músicas clássicas, dificuldades na redação, adoração à 
tecnologia, desrespeito a colegas e professores, etc. 

O professor, inserido nesse contexto, enfrenta o desafio de superar esses 
comportamentos, que se somam às vicissitudes de sua profissão. Ele não é um ser 
alheio à sociedade, sofrendo as mesmas carências de formação, as mesmas 
desigualdades e condições de trabalho desfavoráveis no que diz respeito à 
remuneração, qualidade de vida e perspectivas de carreira, o que reforça o estigma de 
profissão martirizadora, já observado por Adorno (2006). Para este autor, o “[...] 
desprezo ofensivo pela profissão de professor [...]” induz o profissional a reduzir suas 
exigências, o que mantém o ciclo da desvalorização (ADORNO, 2006, p. 68). 

A família, que também é responsável pela formação dos indivíduos, atualmente 
tem cobrado esse papel mais do que exercido. É comum notar pais interferindo no 
relacionamento entre professor e aluno de forma desorientada, buscando culpados ou 
soluções para suas angústias em relação à formação dos filhos. Sobre o comportamento 
familiar na modernidade, Giddens (2000) constata a ocorrência de uma revolução em 
relação à família tradicional, situada pelo autor nos anos 1950. Giddens (2000) compara 
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os objetivos, o papel de homens, mulheres e crianças, a concepção de sexualidade e de 
casamento nesses dois tipos de família e aponta que a mudança essencial está nos 
laços, que antes eram estabelecidos pelo autoritarismo e hoje exigem uma comunicação 
emocional. O autor apresenta a ideia de relacionamento puro:  

 
Designo por isso um relacionamento baseado na comunicação emocional, em que 
as recompensas derivadas de tal comunicação são a principal base para a 
continuação do relacionamento [...] os relacionamentos pais-filhos [...] estão 
tendendo a se aproximar desse modelo. A comunicação emocional ou intimidade 
está se tornando a chave para tudo que elas (as áreas de relacionamento 
humano) envolvem. (GIDDENS, 2000, p. 4) 
 

Giddens (2000, p. 4) afirma que “O relacionamento puro é implicitamente 
democrático”, pois encontra correspondência entre os valores desse tipo de 
relacionamento e os da política democrática, a saber: a igualdade de direitos e de 
responsabilidades. Nesse modelo de “democracia das emoções”, que para o autor é 
inevitável e necessário, os pais perdem a autoridade sobre os filhos, mas isso “[...] não 
implica falta de disciplina ou ausência de respeito” (GIDDENS, 2000, p. 5). Essa falta de 
equilíbrio faz parte da problemática que a família moderna está experimentando e que 
se reflete na formação. 

A educação também é responsabilidade do Estado, que se isenta enquanto 
regulador social e protetor dos princípios essenciais comuns a todos. Além de não 
oferecer os recursos básicos e não incentivar a pesquisa, o Estado não garante a 
acessibilidade justa à Educação Superior, pois, ao tentar ingressar em uma universidade 
pública, pode faltar ao candidato o conhecimento necessário para superar a 
competitividade; para ingressar em uma universidade particular, terá que fazer um 
investimento alto e com recursos próprios. O Estado também é negligente quanto à 
pressão capitalista, que força a formação de profissionais a qualquer custo, fato 
observado nas inúmeras autorizações para abertura e funcionamento de faculdades, 
sem controle e eficazes fiscalizações. Todo esse processo culmina na alienação dos 
indivíduos, o que favorece o controle social e reforça as desigualdades sociais, refletidas 
nas universidades.  

Adorno (2006, p. 141) afirma que uma democracia que tem “[...] o dever de não 
apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas”. 
Para o autor, não é a pressão econômica a maior responsável pela falta de 
conscientização, mas um mecanismo social que produz dependência e sentimento de 
impotência nos indivíduos. Mas então seria justo exigir dos indivíduos a resistência a um 
sistema tão eficaz? Quando se trata de profissionais da educação sim, pois seu papel é 
conhecer a realidade, por meio da filosofia, e estarem abertos às transformações, que 
tem como instrumento o exercício da autorreflexão e do amor, para si e para seus 
alunos. Do contrário, se não houver essa disposição, o autor recomenda desistir da 
profissão. 
Caminhos... 
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O primeiro passo desse longo caminho rumo à ação transformadora do papel do 
professor é instigar o aluno a pensar sobre o conhecimento, questionar o conteúdo 
recebido e se posicionar frente ao mesmo com uma postura filosófica. Acredita-se que o 
professor da Educação Superior não é um mero transmissor de conhecimento, mesmo 
porque o processo pelo qual se consolida o conhecimento pressupõe a interação entre 
sujeito estruturante e objeto a ser estruturado. Assim, faz-se imprescindível notar que a 
função essencial do educador está em oferecer, além dos conteúdos, os instrumentos 
que possibilitem e estimulem a busca do conhecimento por parte do sujeito.  

Refletir antes de agir é um exercício fundamental para que não se corra o risco de 
iniciar um ativismo, que segundo Adorno (1996), é um ato de desespero, condenado ao 
fracasso. No sentido de refletir sobre a educação, Marcuse (1998) aponta que a mesma 
é um caminho para a revolução, portanto, esses conceitos não devem ser trabalhados 
separadamente, e sim juntos. Trata-se de questões diferentes: a revolução é um 
processo que depende de vários fatores, como a conscientização, a existência de crise, 
o aumento da inconformidade frente à realidade proposta. Já a educação política é uma 
atividade que pode e deve ser colocada em prática, e por meio desta pode-se mobilizar 
pessoas, órgãos, e, finalmente, a sociedade em geral, para a criação de um contexto 
pré-revolucionário.   

Essa preocupação em se preparar para a revolução justifica-se pela necessidade 
de romper com um ciclo de empobrecimento cultural das pessoas, que torna a 
sociedade acrítica, como mostra Klein (2009) ao citar Marcuse: 

 
Tornar a universidade “relevante” para o hoje e o amanhã requer que sejam 
descobertos os fatos e as energias pulsionais que fizeram da cultura [Zivilisation] 
o que ela é hoje e o que ela pode vir a ser no futuro – e isto é educação política. 
Pois a história repete-se de fato; essa repetição de dominação e submissão 
precisa terminar, e isso tem como condição o reconhecimento da gênese e das 
formas de sua reprodução: pensamento crítico. (MARCUSE, 2004f, p. 61 apud 
KLEIN, 2009, p. 249) 
 

É com a educação política, despertando o inconformismo, que a população 
adquire criticidade para perceber que a sociedade está caminhando para o caos e a 
precariedade. Marcuse (1998) retrata que esta sociedade é capitalista e irracional, com 
uma postura de submissão à produção pacífica dos meios de destruição, à perfeição do 
desperdício, a ser educados para uma defesa que deforma os defensores e aquilo que 
estes defendem. O autor aborda a aceleração do domínio da sociedade sobre o 
indivíduo e questiona quais seriam os recursos utilizados para o máximo 
desenvolvimento e satisfação das necessidades individuais com o mínimo de trabalho e 
miséria. As alternativas têm que estar ao alcance da sociedade, com metas definíveis 
pela prática, e sua transformação deve ser de acordo com a necessidade real da 
população básica. 

Nessa busca de caminhos para o professor ser um agente de transformação 
social, o interesse pelo conhecimento, o inconformismo frente à realidade da educação e 
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a educação política não podem acontecer sem o intermédio da pesquisa. Logo, é 
também papel do professor universitário incentivá-la.  

Demo (2001, p. 83), afirma que “[...] a sala de aula, lugar em si privilegiado para 
processos emancipatórios através da formação educativa, torna-se prisão da criatividade 
cerceada, a medida que se instala um ambiente meramente transmissivo e imitativo de 
informações de segunda mão”. A partir dessa afirmação é possível refletir sobre a 
necessidade de uma educação conectada com a vida, que promova a emancipação, na 
qual o indivíduo recupere o próprio espaço na sociedade.   

“O conceito de pesquisa é fundamental, porque está na raiz da consciência 
crítica questionadora [...] entra aqui o despertar da curiosidade, da inquietude, do desejo 
de descoberta e criação [...]” (DEMO, 2001, p. 82). Identifica-se, nesse conceito, a 
necessidade de a educação ser questionadora, de o indivíduo saber pensar, pois, dessa 
forma, o sujeito torna-se autônomo, se emancipa por meio de sua consciência crítica e 
da capacidade de fazer propostas próprias, se tornando capaz de usar sua criatividade e 
espontaneidade e de reconstruir. É a educação formando o sujeito capaz de ter uma 
história própria, e não uma história copiada, reproduzida, na sombra dos outros. Uma 
história que permita ao sujeito participar da sociedade. 

Quanto à importância da pesquisa, Freire (1996), célebre educador e filósofo da 
atualidade brasileira, acrescenta que esta não deve ser uma qualidade do educador, 
mas sim fazer parte da natureza de seu trabalho. Isso porque o autor, para quem educar 
é uma eterna dialética de ensinar e aprender, não vê dissociação entre ensino e 
pesquisa. O processo de buscar, indagar, constatar e intervir mantém viva a curiosidade 
e provoca a evolução do pesquisador. Freire (1996) propõe o despertar da consciência 
crítica do educando, respeitando-se o senso comum em seu processo de superação. 

Portanto, ressalta-se a importância de recriar o professor, transformando-o em 
mestre ao invés de mero ensinador: “O professor de verdade motiva o aluno a dominar a 
escrita e a leitura como instrumentação formal e política do processo de formação do 
sujeito social emancipado” (DEMO, 2001, p. 87). Nesse contexto, faz-se necessário 
mudar o ambiente de aula, levando-o ao nível de compromisso com a pesquisa, no qual 
o professor é um motivador do processo de formação social, de um sujeito emancipado, 
capaz de criar soluções, fomentador do trabalho no campo, fora do ambiente da aula, 
capaz de “cotidianizar” o saber, de incentivar a aplicabilidade do conhecimento, que vai 
além do embutir no currículo a prática, é unir de forma indissolúvel a teoria e a prática.  

No que se refere à prática de pesquisa e educação, Demo (2001, p. 99) afirma 
que “[...] toda teoria que não se aplique, já nisso se basta a si mesma e para nada serve 
[...]”,.Portanto, pode-se perceber que a prática tem papel fundamental de confronto e 
fecundação teórica, considerando-se que ela é limitante por não conseguir executar toda 
a riqueza da teoria, ao mesmo tempo em que não há história real sem prática. Soma-se 
a essa ideia a necessidade que os jovens da atualidade, nascidos a partir de 1980, 
denominados Geração Y e Z, têm de vivenciar os conceitos na prática, aderirem à 
mobilidade e serem criativos. 

Na prática o aluno pode expressar o conteúdo internalizado nas aulas e agir de 
forma espontânea e criativa no cotidiano profissional. Aqui se permite usar o conceito 
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psicodramático de espontaneidade e criatividade de Moreno, fundador do Psicodrama, 
cuja visão de homem é a de um ser que vive se relacionando, sendo essencialmente 
social e dotado de um inesgotável potencial espontâneo/criativo. Moreno (2007) entende 
por espontaneidade a capacidade de dar respostas novas a uma situação conhecida. 
Compartilha com Demo (2001) a ideia de que a melhor forma de criar novas respostas, 
novos paradigmas e, portanto, uma nova educação é pesquisando, pesquisando e 
pesquisando. 

Os caminhos apontados neste estudo, de incentivo à reflexão, ao posicionamento 
crítico e ao inconformismo, de educação política e de exercício da pesquisa, têm no 
professor um indivíduo importante, que não deve ser facilitador nem algoz, mas 
mediador. Para Vigotsky (1984, p. 45), a mediação acontece quando “[...] o processo 
simples estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, mediado [...] nesse novo 
processo o impulso direto para reagir é inibido, e é incorporado um estímulo auxiliar que 
facilita a complementação da operação por meios indiretos”. Oliveira (1993) comenta 
que, para Vigotsky, a relação do homem com o mundo é mediada, o que é permitido 
pelas funções psicológicas superiores. Nesse sentido, o professor é mediador entre o 
aluno e o conhecimento.  

É incontestável que todos esses caminhos poderão ser mais ou menos tortuosos 
ou proveitosos para alunos e professores, dependendo do grau de comprometimento 
destes com seu futuro. Por isso, acredita-se que assumir o papel de mediador é o 
caminho mais autêntico para o professor que busca, por meio da relação com os alunos, 
ser agente de transformação social. 
2. Considerações Finais 

Se questionarmos ao leitor quais as suas melhores lembranças dos tempos de 
estudos, possivelmente a primeira delas não será a de uma disciplina ou avaliação, mas 
sim a de algum professor que ficou marcado em sua vida. Ao escolher o professor como 
tema deste estudo, o intuito não foi colocá-lo como único responsável pela 
transformação social, mas sim valorizá-lo enquanto figura de referência e importante 
sujeito do contexto educacional. Não foi dito também que essa caminhada é fácil nem 
simples, pois ela exige disposição e perseverança. 

A educação carrega em si, de forma implícita, a realização da plenitude de alunos 
através do contato com os professores. O que se espera é que os professores 
consigam, por meio de sua prática pedagógica, da proximidade com os estudantes, da 
capacidade de dialogar e de tantas outras habilidades e competências que possuem, ser 
capazes de perpetuar palavras, pensamentos e ações que estão além de meros 
conteúdos.  

Ao educador compete refazer a educação, reinventá-la, criar as condições 
objetivas para que uma educação realmente democrática seja possível, criar uma 
alternativa pedagógica que favoreça o aparecimento de um novo tipo de pessoas, éticas, 
solidárias, preocupadas em superar o individualismo criado pela exploração do trabalho. 
Esse novo projeto não poderá ser elaborado nos gabinetes dos tecnoburocratas da 
educação. Não virá em forma de lei, nem de reforma. Se ela for possível amanhã é 
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somente porque, hoje, está sendo pensada pelos educadores que se reeducam juntos, 
em uma realidade possível e necessária. 

O professor que se dedica a essa causa carrega em sua essência a real 
motivação para a profissão e terá como recompensa a certeza de que contribuiu para 
não apenas entregar trabalhadores ao mercado, mas sim formar pessoas melhores para 
a humanidade. 

Trabalhar com esse tema representou, para as autoras deste estudo, um início 
para uma carreira honrosa que é a carreira de educação. Conhecer tantos autores 
consagrados, com suas obras fascinantes, e constatar que na literatura existente já se 
encontram tantos estudiosos preocupados com o assunto da educação, foi um alento 
para quem iniciou esta empreitada conhecendo apenas as pedras. 

A educação superior e sua relação com a sociedade moderna é um tema que não 
se esgota, e por isso se sugere que haja mais produções e, consequentemente, mais 
oportunidades de leitura, para manter a discussão em pauta. 
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Resumo: Dentro do universo educacional existem inúmeras lutas sociais que configuram 
esse lócus como um espaço de diversidade, cidadania, tensões e disputas. Nessa 
perspectiva, as relações étnico-raciais são um dos inúmeros fatores que compõem o 
cenário escolar, e que, portanto, devem estar inseridas de forma positiva e tanto nos 
currículos como nas práticas escolares cotidianas, a fim de diminuir o racismo e a 
discriminação racial fortemente presentes na sociedade brasileira. Nessa esteira, o 
presente trabalho objetiva apresentar uma problematização acerca da Lei 10.639/03 que 
traz a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, bem 
como pretende apontar alguns pressupostos deste texto legal elencando-os com 
práticas educacionais desenvolvidas no contexto de uma escola pública no interior do 
estado do Rio Grande do Sul – Brasil. Essas práticas educativas visam promover ações 
de respeito e valorização da população negra e sua contribuição para a formação do 
Brasil, além de colaborar com a formação crítica, reflexiva e cidadão dos educandos. 
 
Palavras-chave: Lei 10639/03, relações étnico-raciais, práticas educativas.  
 
Abstract: Within the educational universe there are numerous social struggles that shape 
this locus as a space of diversity, citizenship, tensions and disputes. In this perspective, 
the ethnic-racial relations are one of many factors that make up the school setting, and 
therefore, must be included in a positive way both in the curricula and in daily school 
practices in order to reduce racism and racial discrimination strongly present in Brazilian 
society. On this track, this work presents a questioning regarding the Law 10.639 / 03, 
which brings the mandatory teaching of African History and Culture and African-Brazilian, 
and points to some assumptions of this legal text in order to list them with educational 
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practices in the context a public school in the state of Rio Grande do Sul - Brazil. These 
educational practices aimed at promoting actions of respect and appreciation of black 
people and their contribution to the formation of Brazil, as well as collaborating with the 
critical training, and reflective citizen of students. 
 
Keywords: Law 10639/03, ethnic-racial relations, educational practices 
 
Introdução 

A diversidade étnica e cultural que forma o Brasil demonstra que suas raízes 
advêm de muitos povos entre eles os africanos, que foram retirados de seus lares em 
condição desumana e sob a égide da escravidão. A escravidão que perdurou por três 
séculos no território brasileiro deixou marcas profundas em nossa sociedade, de forma 
que o racismo e a discriminação racial que foram uma das inúmeras justificativas para 
promovê-la assolam vertiginosamente a população negra. Esse racismo pautado no 
colonialismo e no eurocentrismo dissemina a intolerância, a aversão e incita o ódio 
muitas vezes silenciosamente outras diretamente. 

As ideologias racistas alicerçadas nas concepções do século XIX e XX de que 
haviam raças inferiores e superiores, levaram os africanos e seus descendentes a um 
processo de inferiorização de suas culturas e costumes, de silenciamento de sua 
História. Essa realidade, no entanto, não impediu que a população negra lutasse em prol 
de seus direitos a fim de ser reconhecida e valorizada como formadora da sociedade 
brasileira. Muitas dessas lutas foram articuladas pelo Movimento Negro que tem como 
uma de suas bandeiras uma educação igualitária e respeitosa com a diversidade étnico-
racial capaz de promover o diálogo e de formar cidadãos críticos, reflexivos e sensíveis 
aos problemas sociais que afetam o Brasil. 

É nesse cenário de lutas que surge a Lei 10.639/03 que altera a LDB de 1996 
trazendo a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas 
escolas públicas e privadas de todo Brasil. 

 
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
§ 3o (VETADO)" 
"Art. 79-A. (VETADO)" 
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 
Nacional da Consciência Negra’." 
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 Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2003). 
 
 

A Lei 10.639/03 é resultado das lutas do Movimento Negro e de outros 
seguimentos da sociedade em prol da inserção do Ensino de História da África e dos 
afrodescendentes nos currículos escolares e de uma educação para relações étnico-
raciais. Trata-se também de uma reparação histórica-social com a população afro-
brasileira que sofreu com a marginalização social, política, econômica, educacional e 
cultural. (GOMES, 2006). 

A sanção da Lei 10.639/03 representa um grande avanço e transformação da 
educação brasileira, todavia a sua efetiva aplicabilidade no contexto das escolas 
brasileiras ainda perpassa por inúmeros entraves e barreiras que vão desde a má 
formação docente até a resistência à própria Lei por ser considerada uma arbitrariedade 
do estado.  

Desse modo, o presente artigo traz algumas reflexões acerca da aplicabilidade da 
Lei 10.639/03 no âmbito escolar, bem como apresenta práticas educativas 
desenvolvidas em uma turma de 8ª ano do Ensino Fundamental II da Escola Estadual 
Santo Antônio. As práticas educativas são voltadas para a educação das relações 
étnico-raciais, tendo em vista o diálogo e a discussão acerca do racismo e da 
discriminação nos bancos escolares. Atividades semelhantes foram desenvolvidas na 
disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira no Ensino de História do curso de 
Mestrado Profissional em História da Universidade Federal de Rio Grande no ano de 
2014, com intuito de promover discussões acerca das temáticas colocadas 
anteriormente, bem como proporcionar trocas de experiências essenciais a formação do 
professorado. Portanto, pretende-se também apresentar alguns resultados dessas ações 
tanto no âmbito da educação básica quanto no do ensino superior. 
 
Educação para as relações étnico-raciais e reflexões sobre a Lei 10.639/03 

Na busca por transformações que diminuam a discriminação racial, após a 
declaração Universal dos Direitos Humanos, no final da década de 40 do século 
passado, diversas iniciativas foram concebidas nesse sentido. Uma delas trata-se a Lei 
Afonso Arinos datada de 1951 a qual foi estabelecida a proibição da discriminação racial 
no Brasil. A constituição de 1988, consagra o racismo como um crime de status jurídico 
diferenciado, conferindo-lhe o caráter da imprescritibilidade e da inafiançabilidade. No 
ano seguinte a promulgação da Carta Maior, é concebida a Lei Caó que m a definir os 
crimes que são relacionados a questão da raça ou da cor. 

Antes da concretização da Lei, a questão racial era disciplinada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), no entanto, de forma superficial, tratando as diferenças 
sociais um pouco afastadas de aspectos sociológicos. Além disso, os PCN vinham a se 
configurar um instrumento que traçava um cenário de equidade para todo o país em 
relação ao trato de diversas questões sociais como a questão racial. Apresentava assim 
um caráter homogeneizante do ensino estabelecendo distorções consideráveis e 
mascarando diversas desigualdades sociais, econômicas e culturais. Como não era um 
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texto de Lei não apresentava esse caráter taxativo e tipificado como um mandamento 
legal a ser seguido. 

 A Lei 10.639/03 passa por uma gama de complexidades que faz com que a sua 
implementação seja barrada no campo pragmático, principalmente pelo conjunto de 
práticas incrustadas discriminatórias e racistas na sociedade brasileira. Dessa forma, 
educação que se presencia nas escolas constitui-se como um lócus responsável pela 
difusão da cultura e dos conhecimentos socialmente concebidos em um determinado 
povo.  Em alguns momentos, seria possível analisar como a educação sendo uma 
prática social pertencente a todos e por assim dizer apresenta as diferentes culturas e 
conhecimentos, trazendo um caráter igualitário como um todo.  No entanto, na prática o 
que se observa é a instauração de processos discriminatórios através de algumas 
práticas pedagógicas. Nesse sentido, verifica-se uma lacuna existente nas práticas 
pedagógicas em relação à questão da presença da cultura e história dos negros nos 
currículos escolares. Desse modo, os movimentos sociais, mais especificamente os 
movimentos negros atuaram incisivamente para transformar esse cenário, tendo em 
vista que a população negra era concebida pela sociedade a partir de uma visão do 
europeu colonizador (SILVA, 2009).  

Juntamente a sanção da Lei 10.639/03 no ano de 2004 ocorre a aprovação pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) do parecer CNE/CP3/2004, que trata sobre as 
diretrizes curriculares para a educação das relações étnico raciais, assim como para o 
ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o território nacional, 
cabendo as mais diversas instâncias locais de controle da educação a implementação 
dessas diretrizes em forma de formação continuada e promoção da problematização 
dessa temática. Essas diretrizes para além de estabelecer os papéis de cada agente 
desse processo colaboram no sentido de direcionar as práticas docentes e ações 
escolares direcionadas para a aplicabilidade da Lei (BRASIL, 2006). 

Assim, o que se pode analisar é que entre avanços e recuos e depois de mais de 
uma década da sanção da Lei 10.639/03 muitas ações estão sendo desenvolvidas e 
realizadas, isso não quer dizer que todos os caminhos já foram trilhados, pois ainda há 
uma longa estrada a percorrer. 

 
Aplicabilidade da Lei 10.639/03 - A prática na sala de aula 
 O universo onde foram realizadas as práticas educativas que se pretende 
apresentar nas linhas que se seguem é uma escola pública estadual do município de 
Pelotas no Estado do Rio Grande do Sul. As atividades foram desenvolvidas com uma 
turma de 8º ano do Ensino Fundamental II,  no componente curricular de História no ano 
de 2014. As mesmas foram pensadas com o propósito de implementar a                   Lei 
10. 639/03 e promover debates acerca do racismo, da discriminação racial tanto no 
Brasil como fora dele. Para tanto, se utilizou o filme “Escritores da Liberdade” que 
apresenta a realidade de uma escola pública dos EUA na década de 90.  A escola é 
fortemente assolada pelas lutas de gangues étnicas diferentes que entram em conflito 
por domínios de espaço e afirmação de identidade, nesse contexto pobre, marginalizado 
e cercado pelo universo do crime, da violência e do tráfico de drogas uma professora 
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tenta modificar a realidade de uma turma de alunos que se encontra submersa da 
desmotivação e na falta de interesse pelo universo da escola, sendo a maioria desses 
educandos partícipes das gangues. 

A turma de 8° ano apresentava algumas características semelhantes o que 
possibilitou uma identificação entre a temática do filme e a própria realidade dos 
discentes, pois os mesmos em sua maioria eram repetentes, desinteressados pelos 
estudos e desestimulados em casa e muitas vezes por outros professores. Cabe colocar 
também, que apesar da escola a qual esses alunos encontravam-se inseridos ser 
localizada em uma área considerada “nobre” a mesma recebe diversos alunos de outros 
bairros muitas vezes considerados periféricos.  

Antes de entrar com a proposta do filme foram utilizadas duas aulas consecutivas 
de 50 minutos para que pudéssemos conversar sobre o racismo e a discriminação racial 
presentes na sociedade brasileira e em outros países, os alunos foram estimulados a 
escrever no caderno o que eles entendiam por racismo e por discriminação racial, por 
que eles existiam e se haviam presenciado e/ou sofrido algum episódio relacionado às 
temáticas em questão.  

No segundo momento foi pedido que os discentes sentassem em círculo para que 
se pudesse iniciar o debate, assim foram levantadas algumas questões sobre o racismo 
na mídia, as cotas raciais, direitos iguais e desigualdade entre negros, brancos e 
indígenas. Durante essa parte da atividade alguns relatos surpreenderam como o de um 
aluno negro que se expressou da seguinte forma “professora é difícil ver negro na 
televisão, e quando a gente vê é sempre sendo empregada doméstica, ladrão ou na 
bandidagem, isso daí é um baita de um racismo, por que eu sou negro e não sou ladrão 
[...]” (DIÁRIO DE AULA, 2014) 

O relato do aluno demonstra que ele assim como outros discentes não são 
inerentes à realidade brasileira que privilegia a parcela branca da sociedade, as 
percepções observadas nessa etapa da aula foi de que apesar da existência do racismo 
e da discriminação racial muitos deles acreditavam que dificilmente eles acabariam se 
não houvesse punições mais severas. Em contrapartida, quando se adentrou na 
discussão sobre as cotas raciais , muitos alunos demonstram-se contra, pois afirmavam 
que as cotas raciais eram um atestado de que negros e indígenas não eram inteligentes 
como os brancos, e que, portanto, as mesmas levariam a um aumento ainda maior do 
racismo. Outro grupo de discentes interpretou o sistema de cotas como uma forma de 
acabar com a desigualdade entre brancos, negros e os indígenas, além de ser uma 
política que ajudava todas as pessoas a ingressarem na Universidade. Após o debate e 
a discussão os alunos levaram para casa uma tarefa na qual eles deveriam pesquisar o 
conceito de racismo e de discriminação racial.  

Na semana seguinte adentrou-se com a obra cinematográfica e com as atividades 
relacionadas ao mesmo. Os recursos audiovisuais e as obras cinematográficas, nesse 
caso o filme, são importantes aliados no processo de ensino-aprendizagem da História, 
no entanto, são necessários alguns cuidados na utilização dos mesmos, pois se não 
forem contextualizados e explorados de forma crítica e reflexiva acabam sendo molas 
propulsoras para um aprendizado desestruturado e uma construção errônea do 
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conhecimento histórico. Antes na inserção das obras cinematográficas na sala de aula é 
preciso que o docente tenha domínio e conhecimento sobre a obra que será 
apresentada e trabalhada com os alunos, assim é preciso elaborar com cuidado o 
trabalho que se pretende articular a partir dessa obra, bem como “preparar os alunos 
para a leitura crítica de filmes, começando por uma reflexão sobre os próprios a que eles 
assistem” (BITTENCOURT, 2012, p.376).  

Quando se propõe essas reflexões deve-se salientar que embora os filmes sejam 
fontes históricas existe uma construção cultural, política, religiosa, econômica, isto é, 
existem objetivos e propósito de quem o construiu e para quem foi construído, com que 
finalidade e em que contexto. Todos esses questionamentos devem ser realizados tanto 
pelo professor quanto pelos educandos.  

A obra cinematográfica utilizada para essa proposta de trabalho foi construída 
com o intuito de serem utilizadas três aulas para cumprir todas as etapas objetivadas, 
pois a obra era extensa. Nesse processo, durante a visualização do filme foram feitas 
intervenções para salientar cenas fundamentais para a discussão dos temas que 
estavam sendo abordados, bem como para potencializar os resultados dos trabalhos 
posteriores. Depois que a turma assistiu ao filme foi explicado aos educandos à parte 
prática dessa proposta que consistiu na realização de algumas questões relacionadas 
ao filme, a pesquisa da ficha técnica e a produção de uma narrativa acerca do racismo, 
sendo que as questões e a ficha técnica poderiam ser respondidas em grupo e as 
narrativas eram individuais. 

Os resultados dessa prática foram satisfatórios, haja vista que existia um grande 
índice de alunos que descumpria os prazos de entrega acordados com os professores, 
além disso, as narrativas produzidas apontaram que muitos discentes já haviam 
presenciado algum episódio racista ou passado por uma situação semelhante. Não será 
possível, no entanto, expor aqui partes das narrativas construídas, pelo fato de possuir a 
autorização devida para a publicação desse material. No entanto, no final da atividade 
foi solicitado para a turma que disponibilizassem esse material para futuras análises e 
que serão efetuadas na dissertação de Mestrado da autora principal desse artigo, assim 
foram realizados os procedimentos cabíveis para a autorização de posterior análise e 
publicação dos resultados.  

 
Considerações Finais 
 O processo de aplicabilidade da Lei 10.639/03 perpassa por inúmeros aspectos 
limitadores como a má estruturação curricular dos cursos de licenciatura, a falta de 
formação continuada do professorado, práticas educativas pautadas em estereótipos 
depreciativos e racistas, resistência e dificuldade de educadores e gestores em trabalhar 
com as temáticas de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, relações étnico-raciais 
e racismo. Em contrapartida, desde a sanção da lei uma série de ações tem sido 
realizadas para que os resultados e avanços sejam significativos, como, por exemplo, os 
cursos de formação continuada e a construção, distribuição e divulgação de materiais 
didáticos e paradidáticos dentro das escolas. Assim, a luta pelo fim do racismo e da 
discriminação racial é essencial para a construção de uma educação que abarque o 
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respeito à diversidade, bem como a valorização de todas as etnias que contribuíram e 
contribuem para formação histórica, cultural, econômica e política do Brasil. Nesse 
sentido, educadores e educadoras devem estabelecer diálogos e reflexões capazes de 
instrumentalizar os estudantes para a construção do pensamento crítico e cidadão. 
 Assim, os resultados das práticas educativas antirracistas apresentadas nesse 
texto juntam-se a uma gama de aspectos motivadores e positivos que potencializam 
efetivamente a implementação curricular da Lei 10.639/03, no entanto, elas não cessam 
por aqui, ao contrário serão aprimoradas cada vez mais no sentido de enriquecer essa 
luta. 
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A questão do rádio, internet e interatividade 
O rádio, o nosso velho companheiro de todos os momentos, já não é mais o mesmo. Na 
verdade, os meios de comunicação de massa que tradicionalmente conhecemos não ficaram 
imunes às transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas. Com a informatização da 
sociedade a partir dos anos 1970, e com a popularização da internet a partir da década de 1990, 
esta última, fator determinante para uma alteração na dinâmica social na sociedades capitalistas. 
Nesse sentido Castells (1999) nos mostra que a sociedade contemporânea passa por uma 
restruturação em seu modelo em ritmo acelerado em detrimento a uma revolução tecnológica 
concentrada na tecnologia da informação. Ou seja, o advento tecnológico impulsionado 
principalmente pela internet está transformando as estruturas das sociedades – e ninguém está 
saindo ileso dessas mudanças. Segundo Lemos (2005): 
 

O desenvolvimento da cibercultura se dá com o surgimento da microinformática 
nos anos 70, com a convergência tecnológica e o estabelecimento do personal 
computer (PC). Nos anos 80-90, assistimos a popularização da internet e a 
transformação do PC em um “computador coletivo”, conectado ao ciberespaço, a 
substituição do PC pelo CC (Lemos 2003). Aqui, a rede é o computador e o 
computador uma máquina de conexão. Agora, em pleno século XXI, com o 
desenvolvimento da computação móvel e das novas tecnologias nômades 
(laptops, palms, celulares), o que está em marcha é a fase da computação 
ubíqua, pervasiva e senciente, insistindo na mobilidade. Estamos na era da 
conexão. Ela não é apenas a era da expansão dos contatos sobre forma de 
relação telemática. Isso caracterizou a primeira fase da internet, a dos 
“computadores coletivos” (CC). Agora temos os “computadores coletivos móveis 
(CCm)” (LEMOS, 2005, p. 02). 

 
Este cenário apresentado por Lemos (2005) provocou uma grande mudança de paradigmas nas 
sociedades em escala mundial, possibilitou novas práticas de sociabilidades, novos hábitos e 
comportamentos. E na atuação dos meios de comunicação de massa, que queremos enfatizar 
aqui, não ficou inerte a essa revolução. Pelo contrário, foi um dos principais atingidos, 
principalmente o rádio. 
Mesmo antes desse cenário, esse processo de mudança já se desenhava dentro das redações 
radiofônicas como aponta o pesquisador e professor universitário Luiz Artur Farraretto: “Em 
todas as etapas do processo de comunicação, inclusive à que se refere a produção de conteúdo, 
o rádio da era da internet não é mais o mesmo de antes do surgimento e da consolidação da 
rede mundial de computadores” (FARRARETTO, 2010, p. 541).  
Se fizermos um rápido resgate histórico e voltarmos até o início do século passado quando o 
rádio tornava-se popular, a produção de conteúdo era de propriedade exclusiva dos profissionais 
da mídia e do outro lado, em sua cadeira, havia alguém que se contentava em ser um mero 
ouvinte. Este processo era conhecido como a fonte que codifica a mensagem, esta é transmitida 
por um canal até um receptor que a descodifica (FARRARETTO apud STRAUBHAAR e 
LaROSE, 2010). Nesse sentido quem pautava o que seria veiculado, noticiado, etc. e, por 
conseguinte, determinaria gostos, tendências e modas eram os grandes empresários da mídia. 
Entretanto, os desenvolvimentos tecnológicos e os avanços em pesquisas em comunicação 
mostram que este paradigma desfaleceu-se.  
 

os meios de massa eram produzidos por grandes corporações, onde um grupo de elite 
dos produtores e comentadores profissionais atuava como filtros, ou, no termo em 
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inglês, gatekeepers. Essas figuras autoritárias decidiam o que a audiência deveria 
receber, atuando assim na chamada “definição da agenda“ (ou agenda setting, no 
termo original em inglês). As fontes, reconhecendo sua própria força, tinham 
consciência de seu papel na formação de opinião pública e gostos populares. (...) 
Corporações de mídia gigantes ainda existem hoje em dia e tornaram-se maiores que 
nunca. Entretanto, novas tecnologias permitiram eliminar muitos dos filtros 
intermediários das organizações de mídia e encolher o tamanho mínimo para seu 
funcionamento. (...) Em muitos casos, a linha divisória entre receptores e fontes vem se 
tornando cada vez mais fina, tal como ocorre em programas de participação da 
audiência e meios de comunicação por computadores, compostos apenas de 
contribuições feitas pelos usuários. Nesse processo, o profissionalismo e a autoridade 
das fontes vêm erodindo, bem como sua habilidade de definir a cultura e a opinião 
pública (FARRERATTO apud STRAUBHAAR e LaROSE, 2010, p. 541). 

 
Com o advento da internet o ouvinte tornou-se protagonista e abriu um campo para 
experimentações. “A cibercultura solta as amarras e desenvolve-se de forma onipresente, 
fazendo com que não seja mais o usuário que se desloque até a rede, mas a rede que passa a 
envolver os usuários e os objetos numa conexão generalizada” (LEMOS, 2005, p. 02). Claro que 
não foi uma tarefa fácil, mas se adaptar a nova realidade era necessário. Entretanto, mais que 
óbvio, preservando o seu caráter essencial de qualidade da informação e entretenimento. Não 
abandonando suas origens. Farrareto (2010), partindo do ponto de vista da convergência 
tecnológica, assinala três mudanças importantes incorporadas pelas rádios neste novo cenário:  
 

a) de início, o uso da internet para a transmissão do áudio das emissoras de rádio 
antes restrita apenas às ondas eletromagnéticas, com este tipo de veiculação 
gradativamente ocupando, com evidentes vantagens qualitativas, o lugar das antigas 
irradiações por ondas curtas; 
b) a possibilidade de serem disponibilizados arquivos com trechos da programação que 
cresce em potencial à medida que a internet amplia seu raio de ação tanto em termos 
de quantidade de usuários quanto em velocidade de acesso; 
c) a introdução do podcasting, forma de difusão pela rede mundial de computadores de 
arquivos ou séries de arquivos, mesclando em sua denominação o nome comercial 
iPod, do tocador digital de gravações em MP3 fabricado pela Apple, com a expressão 
inglesa broadcasting. (FARRARETTO, 2010, p. 547) 

 
Neste momento, onde a relação de emissor e receptor está cada vez mais próxima, às vezes, se 
confundem, ora se entrelaçam, uma nova forma de ser fazer e pensar o rádio surge, isto é, a 
escolha da pauta de notícias, de temas para programas especiais, de temas para debates, 
programação musical, em certo ponto, entre outros aspecto passa exclusivamente pelo crivo do 
ouvinte de forma instantânea e por meio de plataformas de redes sociais como Facebook e/ou 
Twitter, por exemplo. A possibilidade de se transmitir o programa de rádio ao vivo pelo Youtube 
ou outras plataformas, conhecido como Livetream, é outra possibilidade de interação com o 
ouvinte. Nessa nova forma de relação há uma ruptura com o principal mistério da época de ouro 
do rádio, quando as pessoas não sabiam de quem era o rosto de determinada voz.  
Nesta nova conjuntura de conexões em redes, de interatividade e de incertezas (por que não?), 
que inspira temor de perda de mercado e de lucros para as grandes empresas de comunicação 
é que se abre um campo propício para experimentações nas rádios universitárias e 
comunitárias. E assim, nasceu o Programa Afro-Diáspora. Pois, independente, da discussão do 
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futuro do rádio na era da internet, não podemos deixar de problematizar como a questão étnico-
racial perpassa o campo da mídia. Este é o nosso próximo ponto de discussão. 
A questão racial, a mídia e contexto da Lei 10.639/2003 
Antes de iniciarmos nossa problematização a respeito da relação de toda produção midiática a 
respeito do negro brasileiro, faz-se necessário o contexto histórico da discussão étnico-racial e 
seu impacto na sociedade brasileira, pois acreditamos que a constatação a seguir é o reflexo do 
pensamento hegemônico da sociedade. Como pontua Chiavenato (2012) a escravidão foi a 
grande ideologia brasileira, e consequentemente, dele surgiu uma série de preconceitos. Ele 
explica: 
 

De certa forma, a escravidão foi a única ideologia brasileira. Em torno dela surgiu uma 
série de preconceitos e naturalmente principal é o racismo – cuja origem não está na 
cor da pele (que é apenas a forma como ele se manifesta), mas no conteúdo da 
herança dos negros: classe oprimida que depois da abolição alienou-se como força de 
trabalho de reserva. Os preconceitos não afetam apenas a vítima principal; eles 
penetram por meio da ideologia das classes dominantes na própria historiografia oficial 
permeando-se também para largas parcelas da sociedade. (CHIAVENATO, 2012, p. 
2012) 

 
Quando falamos de racismo entendemos “como um conjunto de discursos e práticas que 
demandam a formação ou a manutenção de um arranjo hierárquico das relações entre grupos 
sobre a base de conjunto de traços físicos definidos” (NASCIMENTO e THOMAZ, 2008, p. 204). 
Esta ideia de hierarquização das raças foi amplamente divulgada por setores da intelectualidade 
brasileira do final do século XIX e início do XX. Dentre eles destacamos Raimundo Nina 
Rodrigues, Silvio Romero e Oliveira Vianna. Houve, num primeiro momento, uma tentativa de se 
justificar a escravidão - ou seja, o racismo como consequência do processo de escravidão - por 
bases científicas.   
Um dos precursores dos estudos do negro no país, Nina Rodrigues afirma: “(...) a constituição 
orgânica do negro modelada pelo habit físico e moral que se desenvolveu, não comporta uma 
adaptação à civilização das raças superiores, produtos de meio físico e cultural diferentes”. 
(RODRIGUES apud CHIAVENATO, 2004, p. 294). Em suma, para Nina Rodrigues, a presença 
do negro em território nacional seria um fator de nossa inferioridade como povo.  
Oliveira Vianna afirmou que o negro africano seria incapaz de construir uma civilização, portanto, 
sendo inferior aos povos europeus. "O negro puro ... não foi nunca, pelo menos dentro do campo 
histórico em que o conhecemos, um criador de civilizações. Se, no presente, os vemos sempre 
subordinados aos povos de raça branca, com os quais entraram em contato; se, nos seus 
grupos mais evoluídos das regiões” (VIANNA apud RAMOS, 2003). Oliveira Vianna era discípulo 
do conde Gobineau, autor de “Essai sur i’inegalité des races humaines (1883)”. Que, segundo 
Lília Schwarcz (1993), “ao mesmo tempo que compartilhava os pressupostos darwinistas sociais, 
introduzia a noção de degeneração da raça, entendida como resultado último da mistura de 
espécies humanas diferentes” (SCHWARCZ, 1993, p. 63).  
A “teoria das raças”, como também ficou conhecida, tinha como pressuposto a manutenção das 
raças puras, portanto, condenava a miscigenação, pois para os teóricos desta corrente de 
pensamento, na escala evolutiva a raça branca encontrava-se no topo, e como dizia Gobineau, 
“o resultado da mistura sempre é um dano” (SCHWARCZ, 1993, p. 64). Estas teorias 
influenciaram fortemente os primeiros intelectuais que se propuseram a pensar o Brasil e a lidar 
com um novo cenário que se apresentava, pois o fim da escravidão colocava a sociedade 
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brasileira diante de uma nova conjuntura. Como observa Nascimento (1982), foram cerca de 2 
milhões de brasileiros simplesmente atirados à rua. Sem meios para se alimentar, vestir, morar. 
Um impacto populacional que a nova república que emergia não se preparou para absorver – e 
nem o quis. Pelo contrário, outras formas de exploração e discriminação se constituíram.  
 

No fim da escravidão o racismo adotou uma política efetiva, que avançou pelo século 
XX, aproveitando-se da emergência do fascismo. Por isso, é importante destacar, 
mesmo rapidamente, os intelectuais, que representam a cultura oficial e receberam 
estímulos para abastecê-la ideologicamente: antes, para legitimar a escravidão; depois, 
para justificar a exploração de classes, que reduziu o negro a cidadão de última 
categoria. (CHIAVENATO, 2012, p. 155) 

Consequência desse descaso, podemos observar nos dias de hoje nas aglomerações de favelas 
nas periferias das grandes cidades e bolsões de pobreza espalhados por todo território nacional 
e nos quais grande parte da população negra brasileira se concentra. Outro fator importante a se 
destacar nesse percurso histórico é o surgimento do chamado Mito da Democracia Racial. Com 
os avanços nos estudos no campo da antropologia social e da sociologia, as teorias que 
tentavam justificar uma hierarquização das raças perderam forças. Entretanto, um novo discurso 
emergiu com muita efervescência. No contexto brasileiro, a obra Casa-grande e Senzala, de 
Gilberto Freyre, um marco da sociologia brasileira, entre as muitas contribuições desta para 
entender o Brasil colônia, reforçou a ideia de uma harmonia racial. O livro é considerado um 
culto a mestiçagem nacional. Nesse período, uma nova configuração de racismo que se 
espalhou para todas as esferas da sociedade, instituições e, principalmente, para os meios de 
comunicação como veremos logo mais.  
 

A estratégia da discriminação em nosso país, sob certo aspecto, é mais sutil e mais 
cruel que a praticada nos Estados Unidos, porque não se permite qualquer 
oportunidade de defesa à vítima. Criou slogans, fabricou leis, com isto domesticou o 
negro. Em sua grande maioria o negro brasileiro sofre a dopagem da 
pseudodemocracia racial que lhe impingiram. Ele ainda se acha ‘drogado’. Como dizia 
Walter Scott a respeito do escravo, a parecem dizer nossas leis, hábitos, costumes, 
enfim todo o comportamento do país: “não acordeis o negro que dorme, ele sonha 
talvez que é livre”. (NASCIMENTO, 1982, p. 73). 

 
O mito da democracia racial foi o discurso pelo qual o Estado brasileiro institucionalizou o 
racismo. Foi uma construção simbólica que a elite branca brasileira, ainda vislumbrada com os 
valores culturais europeus, se apropriou para estabelecer a política de branqueamento, ainda 
iniciada, no início do século XX, com a doação de terras para povos europeus na tentativa de 
embranquecer a nação.  
Como observou o antropólogo Kabenguele Munanga (2005-2006), o mito da democracia racial 
congelou o debate sobre a diversidade cultural no Brasil, apenas visto como uma cultura 
sincrética e de uma identidade unicamente mestiça, não atendendo as demandas e 
reivindicações desse segmento. No entanto, a participação dos meios de comunicação de 
massa foi fundamental na reprodução, divulgação e perpetuação dessa política. Pois ao 
invizibilizar o negro brasileiro nas mídias de massa – poucos conseguiram romper esta barreira – 
contata-se que a ideologia do branqueamento está impregnada nas entranhas da elite branca 
brasileira e a manifestação do racismo se faz de forma velada. Também é importante ressaltar, 
que nos processos de construção de identidade a mídia tem um papel fundamental. “A cultura da 
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mídia constitui vigorosa fonte de novas identidades, substituindo nessa função nacionalismos, 
religiões, família e educação” (KELLNER, 2001, p. 212).    
De acordo com o teórico da comunicação Douglas Kellner (2001), grande parte dos produtos da 
cultura da mídia são estritamente de cunho ideológicos, e em determinados momentos, 
vinculam-se a programas e ações políticas. Assim, podemos concluir que o processo de 
mediação que, em certas ocasiões, pode ser frágil e passível de “abusos”, assume uma 
característica de promoção de uma ideologia hegemônica. 
 

A ideologia, portanto, faz parte de um sistema de dominação que serve para aumentar 
a opressão ao legitimar forças e instituições que reprimem e oprimem. Em sim mesma, 
constitui um sistema de abstrações e distinções e campos como sexo, raça e classe, 
de tal modo que constrói divisões ideológicas entre homens e mulheres, entre as 
“classes melhores” e “as classes mais baixas”, entre brancos e negros, entre “nós” e 
“eles”, etc. Constrói divisões entre comportamento “próprio” e “impróprio”, enquanto 
erige em cada um desses domínios uma hierarquia que justifique a dominação de um 
sexo, uma raça e uma classe sobre os outros em virtude de uma alegada superioridade 
ou da ordem natural das coisas. (KELLNER, 2001, p.84) 

 
 
Outro aspecto a respeito da mídia que salienta Muniz Sodré é a sua capacidade “de catalisar 
expressões políticas e institucionais, sobre as relações inter-raciais, em geral estruturadas por 
uma tradição intelectual elitista que, de uma maneira ou de outra, legitima a desigualdade social 
pela cor da pele” (SODRÉ, 2000, p. 244). O pesquisador ainda ressalta que o imaginário é uma 
categoria fundamental para se entender as representações negativas do negro brasileiro. 
 

O imaginário racista veiculado pelas elites tradicionais pode ser hoje reproduzindo 
logotecnicamente, de modo mais sutil e eficaz, pelo discurso mediático-popularesco, 
sem distância crítica do tecido da civilização tecnoeconômica, onde se acha incrustada 
a discriminação em todos os níveis (SODRÉ, 2000, p. 245).  

O filósofo Bronislaw Baczco (1989), em seu estudo sobre imaginários sociais, observa o poder 
incalculável que os meios de comunicação têm de atingir as massas; o seu poder de 
proliferação, de disseminação da informação. Ele pontua que “os mass media não se limitam de 
aumentar o fluxo de informação; modelam também suas características” (BACZCO, 1989, p. 
313). Ou seja, eles não apenas têm o poder nas mãos de decidir o que será veiculado, como 
possuem o poder de moldar, lapidar, manipular o conteúdo que será produzido e transmitido. O 
autor salienta também que: 
 

Num só movimento, os meios de informação de massa fabricam uma necessidade, que 
abre possibilidades inéditas à propaganda e encarregam-se, simultaneamente, de 
satisfazer essa necessidade. Com efeito, aquilo que os mass media fabricam e emitem, 
para além das informações centradas na atualidade, são os imaginários sociais: as 
representações globais da vida social, dos seus agentes, instâncias e autoridades; as 
imagens dos chefes, etc. Em e mediante a propaganda moderna, a informação 
estimula a imaginação social e os imaginários estimulam a informação, contaminando-
se uns aos outros numa amálgama extremamente ativa, através da qual se exerce o 
poder simbólico. (BACZCO, 1989, p. 313). 
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Nesse sentido, o sociólogo Guerreiro Ramos (1957), nos mostra como exemplo, que tudo que é 
relacionado ao afro-brasileiro é negativo, pejorativo, feio, inferior. O contrário do negro, “branco” 
passou a representar o belo, sublime, o perfeito. 
 

Num país como o Brasil, colonizado por europeus, os valores mais prestigiados e, 
portanto, aceitos, são os da brancura como símbolo do excelso, do sublime, do 
belo. Deus é concebido em branco e em branco são pensadas todas as 
perfeições. Na cor negra, ao contrário, está investida uma carga milenária de 
significados pejorativos. Em termos negros pensam-se todas as imperfeições. Se 
se reduzisse a axiologia do mundo ocidental a uma escala cromática, a cor negra 
representaria o polo negativo. São infinitas as sugestões, nas mais sutis 
modalidades, que trabalham a consciência e a inconsciência do homem, desde a 
infância, no sentido de considerar, negativamente, a cor negra. O demônio, os 
espíritos maus, os entes humanos ou super-humanos, quando perversos, as 
criaturas e os bichos malignos são, ordinariamente, representados em preto. 
(GUERREIRO RAMOS, 1957, p. 193). 

 
Portanto, não podemos negar o papel dos meios de comunicação social brasileiros na 
contribuição da criação desses imaginários, desses estereótipos. Como observa muito bem 
Araújo (2007) em sua pesquisa sobre telenovelas brasileiras, enfatizando as escolhas de loiras 
como padrão de beleza feminino.  A escolha de um galã de uma novela de horário nobre 
dificilmente recairá sobre um negro e, diante disso, ele faz a seguinte constatação: 
 

No entanto, o inconsciente racial coletivo brasileiro, não acusa nenhum incômodo 
em ver tal representação da maioria do seu próprio povo, e provavelmente de si 
mesmo, na televisão ou no cinema. A internalização da ideologia do 
branqueamento provoca uma “naturalidade” na produção e recepção dessas 
imagens, e uma aceitação passiva e concordância que esses atores realmente 
não merecem fazer parte da representação do padrão ideal de beleza do país 
(ARAÚJO, 2007). 

 
Sendo os meios de comunicação de massa construtores de imagens, discursos e símbolos, 
recaem sobre os conglomerados midiáticos a responsabilidade de todo o conteúdo por eles 
produzido. Portanto, no mundo globalizado atual “a mídia é essencial para a vida cotidiana, já 
que ela se tornou o meio mais rápido e viável de acesso ao fluxo de informações” (MOYA, 2013, 
p. 2013) e não obstante, é importante inferir seu impacto no imaginário coletivo nacional. 
Também é importante e complementar nessa discussão é a promulgação da Lei 10.639/2003. 
A invisibilidade histórica e social a que são submetidas às populações afro-brasileiras no país é 
um tema já discutido academicamente, ao menos desde a década de 1980. Embora já existam 
iniciativas oficiais para reverter este processo, especialmente dentro das novas diretrizes 
curriculares, é freqüente (especialmente no âmbito escolar) a atribuição de maior importância 
aos imigrantes europeus no processo de formação e desenvolvimento do país e nossa educação 
eurocentrada reifica sistematicamente a desimportancia das populações indígenas, africanas e 
afro-brasileiras na construção do país. O resgate de parte das nossas origens culturais, no que 
se refere à herança africana, tem sido feito no mais das vezes e a duras penas, por populações 
tradicionais de matriz africana, como as do Candomblé, da Umbanda, dos Quilombos, dos 
grupos de Jongo, Congo, entre outros. Neste contexto, e fruto de intensivas campanhas do 
movimento social, foi criada a Lei 10.639/03 que cria a obrigatoriedade do ensino de história e 



III	  Encuentro	  de	  las	  Ciencias	  Humanas	  y	  Tecnológicas	  para	  la	  integración	  de	  la	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  Internacional	  del	  Conocimiento:	  Diálogos	  en	  Nuestra	  América	  

	   2193	  

cultura africana e afro-brasileira e, que foi posteriormente complementada pela lei 11.645/08 que 
incluiu a temática indígena. A Lei 10.639 altera a Lei de Diretrizes e Bases da educação 
brasileira – LDB, abrindo um campo fértil para a reescrita da nossa história e a valorização de 
uma parte renegada de nossas origens culturais.  
Entretanto, passados doze anos da criação da Lei, constata-se a sua precária implementação, 
seja pela falta de formação dos professores que estão atuando na educação em todos os níveis, 
seja pela fraca vontade das instituições de ensino em cumprir a Lei. Ao lado da produção de 
materiais paradidáticos e da formação de professores, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal do Espírito Santo (Neab/Ufes), contribui com um produto que alia 
entretenimento e informações sobre história e cultura africana, afro-brasileira e também acerca 
da diáspora africana pelo mundo. Assim, o conteúdo do Programa é pensado para suprir parte 
desta carência de formação de material disponível para os professores, abrangendo outros 
segmentos sociais que também tem pouco acesso a estas informações por parte dos meios de 
comunicação de massa tradicionais. O Programa é uma iniciativa que, a partir dos conteúdos 
veiculados, visa romper com um ciclo de discriminação etnicorracial e também de 
desigualdades, já constatadas em diversas pesquisas acadêmicas em relação aos negros neste 
país, inclusive aos produtos culturais que se originam deles. 
Nesse sentido, Munanga (2005-2006) aponta-nos um caminho: “a solução não está na negação 
das diferenças ou na erradicação da raça, mas sim na luta e numa educação que busquem a 
convivência igualitária das diferenças”. Educação esta orientada pelas diretrizes da Lei 
10639/2003 é o caminho para uma sociedade que se pretende ser mais justa e igualitária. Para 
que tenhamos uma mídia que não reflita estereótipos que por séculos foram construídos a 
respeito de negro e sua cultura, mas sim que reflita sua diversidade riqueza, pois sãos estes 
ingredientes que compõe e construíram o país.  
Por fim, o início... Afro-Diáspora 
O programa de rádio Afro-Diáspora foi ao ar pela primeira vez no dia 28 de agosto de 
2011, num domingo, às 17 horas, na Rádio Universitária 104.7 Fm. Mas a primeira 
reunião para conceber o programa aconteceu no início de março deste mesmo ano. 
Foram cinco meses de trabalho, reuniões, planejamento até a estreia, que à época os 
monitores do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Universidade Federal do Espírito 
Santo (Neab/Ufes) tiveram iniciativa da criação. 
Duas premissas básicas direcionaram a elaboração do projeto: 1) ter um espaço midiático onde 
o negro pudesse se ver representado, onde suas pautas pudessem ser discutidas com mais 
profundidade e sua cultura pudesse ser valorizada, reconhecida e afirmada; 2) fazer um resgate 
histórico-cultural sobre África e a influência direta em nossa cultura de povos que vieram para o 
Brasil, tendo como base os princípios da Lei 10.639/2003, sancionada pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Inicialmente, o programa tinha uma hora de duração. Com quase um ano no 
ar a consolidação o projeto e o sucesso de audiência no horário veio uma proposta da direção 
da rádio para ampliação de mais uma hora na programação, começando às 16 horas e 
terminando às 18 horas. 
Por mais de dois anos o programa se consolidou nas tardes de domingo na Rádio Universitária 
104.7 Fm. E, se tornando, referência no Espírito Santo como o único programa do estado com 
uma programação dedicada exclusivamente às questões étnico-raciais, à valorização do artista 
negro, à música de origem negra e africana, além de entrevistas e debates sobre a temática. E 
mais uma vez o reconhecimento por parte da direção da rádio constatou os altos índices de 
audiência. No início deste ano, recebemos a proposta para ocupar o horário de segunda-feira a 
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sexta-feira, das 17 horas às 18 horas, saindo do final de semana e possibilitando um aumento 
ainda maior na audiência do Afro-Diáspora. 
Tendo a compreensão do instrumento poderoso que os meios de comunicação representam e 
do seu poder de penetração na sociedade (BACZCO, 1989; KELLNER, 2001), eles podem ser 
utilizados como uma eficiente ferramenta educacional. Como estabelece a Portaria 
Interministerial, número 651, do Ministério das Comunicações e o Ministério da Educação que 
diz:  

por  programas  educativo-culturais  entendem-se  aqueles  que,  além  de  
atuarem conjuntamente com os sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade, 
visem à educação básica e superior, à educação permanente e formação para o 
trabalho, além de abranger as atividades de divulgação educacional, cultural,[...]. 
(BRASIL, 1999). 
Entretanto, a produção de um programa que trate das questões étnico-raciais com viés 
educacional é um desafio. Segundo as pesquisadoras Roseane Andrelo e Maria Kerbauy (2009) 
o histórico da produção radiofônica do país aponta uma dificuldade em realizar essa atividade 
educacional, principalmente, por assumirem um caráter comercial e de entretenimento. 
 

É preciso reconhecer a dificuldade em produzir material educativo em uma mídia 
histórico focado, principalmente na venda de publicidade. (...) o conteúdo escolhido 
para “ensinar algo a alguém” não podem ser os únicos critérios definidores de um 
programa educativos. É preciso produzi-lo em consonância com a perspectiva 
educacional que leva em consideração o aluno/ouvinte como um ser ativo e não como 
um mero receptáculo da informação. (ANDRELO; KERBAUY, 2009, p. 162-163). 

 
Por isso, a produção do Afro-Diáspora pautou-se pela importância dos professores pertencentes 
ao NEAB atuarem na supervisão dos conteúdos produzidos. Por outro lado, como mostramos 
aqui, a produção de conteúdos midiáticos foi profundamente impactada pelo advento da 
tecnologia. A internet, redes sociais, stream, podcast, e outras infinidades de ferramentas e 
plataformas on line que estão hoje a nossa disposição transformaram a estrutura industrial dos 
meios de comunicação de massa. A relação com o público ficou cada vez mais intensa e 
interativa. Nesse sentido, o Programa Afro-Diáspora incorporou esses novos elementos deste 
novo cenário que o desenvolvimento tecnológico proporcionou. E desde o início, a rede social 
Facebook foi principal canal de contato direto com os ouvintes, não o tratando apenas como um 
receptáculo da informação, mas colocando como participante do processo de construção do 
programa. Através desse contato, pautamos conteúdos para o programa, é divulgada a opinião 
do ouvinte sobre determinado assunto/tema, além, dos pedidos de musicas e divulgações de 
eventos. “É possível integrar o conteúdo a diversas práticas sociais. Um produto midiático é 
elaborado para um público visado e, se feito em consonância com o preceito da interatividade, 
permite a focalização no aluno/ouvinte” (ANDRELO; KERBAUY, 2009, p. 155). 
A utilização dessa forma de interação ao vivo, isto é, durante a apresentação do programa nos 
proporciona atingir níveis de audiência jamais impensáveis se o programa fosse produzido há 15 
anos, por exemplo. A viabilidade de transmissão ao vivo pela internet pelo site da Rádio 
Universitária 104.7 Fm já nos colocou em contato com ouvintes dos estados do Amazonas e do 
Rio Grande do Norte. E também ouvintes de outros países, como Argentina e Uruguai. Alcance 
este, só conquistado devido à internet, potencializada pelos vários compartilhamentos do link do 
site da Universitária pelo Facebook. 
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Por fim, a discussão que envolve os meios de comunicação na era da internet é intensa e muito 
ampla, onde as possibilidades são cada vez infinitas de se comunicar e interagir. Nossa intenção 
aqui foi apenas contextualizar a profundidade desse debate e apontar que o cenário se 
transformou, e vai se transformar ainda mais. Nesse sentido, entendemos que há um campo de 
experimentações a ser explorado. Portanto, um programa de rádio como o Afro-Diáspora se faz 
necessário estar no ar por razões históricas e sociais de discriminação e racismo sobre a 
população negra brasileira. Ao conciliar este novo cenário de produção radiofônica 
proporcionando uma participação ativa do público com a relevância da discussão do tema, 
estamos estimulando uma formação étnico-racial de caráter extraescolar. Assim, avaliamos que 
o Programa Afro-Diáspora  certamente  contribui na luta por uma mudança na sociedade 
brasileira, isto é, para uma sociedade mais justa e igualitária para todos nós, brasileiros. 
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RESUMO 
Apresentaremos os conflitos e as conseqüências da evolução da sociedade 
relacionados à identidade de gênero que atinge na pratica grupos específicos da 
população e interfere nos costumes da sociedade geral. Por fim analisaremos a solução 
mais adequada ao caso em estudo, onde a sociedade que está inserida no contexto 
sócio-cultural possa ser beneficiada com as soluções propostas.  
Palavras-chave:  Identidade de Gênero. Transexualidade. Sociedade. 
ABSTRACT 
Present conflicts and the consequences of changes in society related to gender identity 
that reaches in practice specific population groups and interfere in the customs of general 
society. Finally we analyze the most appropriate solution to the case study , where the 
company is part of the socio- cultural context can be benefited with the proposed 
solutions . 
Keywords:  Gender Identity . Transsexuality . Society. 
 
INTRODUÇÃO 

O transtorno de identidade de gênero é o desconforto sofrido por um indivíduo 
que passa por conflitos emocionais e sociais em relação ao sexo autopercebido.  Às 
vezes torna-se difícil essa autopercepção visto que, em alguns casos, o indivíduo que se 
encontra nessa situação, apresenta condição física e/ou emocional que torna seu sexo 
ambíguo, podendo este sentir-se atraído por homens e mulheres, tendo predisposição 
homo afetivo e bi-sexual, o que deve ser percebido como um comportamento natural. 
Em casos assim, os tratamentos psicológico, cirúrgico e hormonal são utilizados para 
deixar a pessoa que se enquadra nessa situação confortável com seu gênero 
autopercebido,  definido o sintoma em Transexualidade, melhorando as condições de 
vida de um modo geral, atenuando os sofrimentos decorrentes dos preconceitos vividos 
na sociedade.  
1. IDENTIDADE DE GÊNERO  

A identidade de gênero é vista como discordância do seu corpo em relação a 
sua identidade autopercebida e não como transtorno ou patologia, segundo estudos 
realizados pela American Psychiatric Association (APA). É o conflito sócio-cultural com o 
biológico.  Os estudos classificaram a transexualidade como disforia de gênero, pois se 
entende que há uma incompatibilidade entre a experiência e o sexo de nascimento. 

No Brasil a transexualidade ainda é entendida como patologia por psiquiatras e, 
segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
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Relacionados à Saúde de acordo com a Classificação Internacional de Doenças – CID 
10, conforme expõe o seu texto na íntegra: 

Trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo 
oposto. Este desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal 
estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do 
desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento 
hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo 
desejado. CID 10, F 64. 

 
2. A LEI 
 

O projeto de lei de 2013, do deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) e da deputada 
Erika Kokay (PT-DF), que estabelece o direito à identidade de gênero como a vivência 
interna e individual do gênero autopercebido, que pode corresponder ou não com o sexo 
atribuído após o nascimento, foi elaborado com base nos Princípios de Yogyakarta,  
(documento de referência para guiar a aplicação da Lei Internacional de Direitos 
Humanos às situações de violação de direitos, discriminação e estigma as quais estão 
submetidas as pessoas cuja  orientação sexual e identidade de gênero divergem da 
norma heterossexual dominante nas sociedades). 

De acordo com o projeto de LEI JOÃO W NERY LEI DE IDENTIDADE DE 
GÊNERO o exercício do direito à identidade de gênero pode envolver a modificação da 
aparência ou da função corporal através de meios hormonais e/ou cirúrgicos, sendo 
estes custeados pelo  SUS,  não fazendo nenhuma referencia ao art. 4º da  Resolução 
CFM nº 1.955/2010, e à CID-10 que deverá ser substituída em 2015 pela CID 11, 
cujas  pesquisas e análises sobre as novas propostas estão sob a responsabilidade da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)  e  assim, considerando 
psicologicamente autônomas todas as pessoas que se predisporem ao processo, 
expondo  ao risco de decidirem (embora o projeto prevê que esta decisão seja tomada 
livremente) precocemente, e se arrependerem de tal decisão, de modo  que será uma 
decisão pessoal, podendo avaliar que a falta do diagnóstico de uma equipe 
multidisciplinar poderá trazer sérios prejuízos com o impacto do erro, resultando em 
graves distúrbios psíquicos e até mesmo em suicídio.  

Tal projeto determina que sejam amparados todos os maiores de 18 anos e, com 
ênfase neste estudo, também ampara adolescentes entre 12 e 17 anos, com acesso a 
todo o conteúdo que deverá ser positivado no projeto de lei, tendo o adolescente 
interesse em qualquer um dos procedimentos: tratamentos hormonais, cirúrgico e 
mudança de nome e de sexo nos documentos, o requerimento deverá ser feito pelos 
pais ou responsáveis legais.  Todos os  procedimentos podem ser realizados  sem o 
consentimento dos pais ou responsáveis, inclusive o procedimento cirúrgico, conforme 
descrição  do  art.  5º §1°.  
 

Quando, por qualquer razão, seja negado ou não seja possível obter o 
consentimento de algum/a dos/as representante/s do Adolescente, ele poderá 
recorrer ele poderá recorrer a assistência da Defensoria Pública para autorização 
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judicial, mediante procedimento sumaríssimo que deve levar em consideração os 
princípios de capacidade progressiva e interesse superior da criança. 

 
 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente -  ECA em seu art. 22 diz: “aos 
pais incumbe o dever do sustento guarda e educação dos filhos menores [...] a 
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”  e o art. 24 diz: “a perda 
e o poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório [...] 
bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que 
alude o art. 22.”   
 

A proposta autoriza aos maiores de 18 anos a mudança do prenome, da imagem 
e a mudança do sexo nos documentos pessoais, sem necessidade de autorização 
judicial, ou sem cirurgia de mudança de sexo.  

Deverão para todos os beneficiados, ser mantidos os números dos documentos, 
e os prenomes originais deverão ser omitidos, devendo também ser mantido em sigilo 
toda e qualquer alteração realizadas em virtude do projeto de lei.    

Poderão ser escolhidas livremente expressões do gênero como: modos de fala, 
vestimentas e maneirismos, não serão alterados o direito a maternidade ou a 
paternidade, será também preservado o matrimônio, e quando pretendido pelos 
indivíduos a retificação da certidão de casamento, constando união homoafetiva. 

De acordo com o projeto, os transexuais também terão o direito de adotar um 
nome social, diferente daquele que constar nos documentos, sem necessidade de 
retificar os documentos em cartório. Esse nome deverá ser respeitado por empresas 
privadas e órgãos públicos. 

De acordo com o Artigo 12º: Modifica-se o artigo 58º da lei 6.015/73, que ficará 
redigido da seguinte forma: "Art. 58º. O prenome será definitivo, exceto nos casos de 
discordância com a identidade de gênero autopercebida[...]. Admite-se também a 
substituição do prenome por apelidos públicos notórios." 

A cirurgia de mudança de sexo que atende aos transexuais femininos, faz parte 
do rol dos procedimentos cirúrgicos experimentais, de acordo com matéria  no Correio 
Braziliense sobre o tema,  embora seja procedimentos experimentais e de risco, a Lei de 
Jean Wyllys e Erika Kokay não traz nenhum adendo aos cuidados médicos, é uma 
norma meramente impositiva. 
3. O SUS 

De acordo com o Projeto  de Lei, os tratamentos referidos no artigo 11º serão 
gratuitos e oferecidos pelo SUS e redes conveniadas, embora o texto em si seja 
confuso, pois não esclarece quais os procedimentos a serem realizados. 
 

Atualmente, o SUS atende alguns casos da cirurgia de transexualização, a lista 
de espera é enorme, pois para o SUS pagar a cirurgia, o individuo é submetido a um 
diagnóstico extremamente criterioso elaborado pela equipe multidisciplinar  formada  por 
psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais,  endocrinologistas e cirurgiões e exige-se 
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testes, tratamentos hormonais e a experiência de viver como o outro sexo e só depois 
de uma análise criteriosa, é permitida a cirurgia, direito garantido aos indivíduos com 
maioridade de 21 (vinte e um) anos, o direito à cirurgia de mudança de sexo, terapias 
hormonais e psicoterapia, sendo disponível uma investigação aprofundada do aspecto 
psicológico do individuo antes da cirurgia, segundo Resolução CFM nº 1.955/2010. 

Art. 4º Que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá 
a avaliação de equipe multidisciplinar constituída por medico psiquiatra, 
cirurgião, endocrinologista, psicólogo  cirurgião, endocrinologista, psicólogo e 
assistente social, obedecendo os critérios a seguir definidos, após, no mínimo, 
dois anos de acompanhamento conjunto: 
1) Diagnóstico médico de transgenitalismo; 
2) Maior de 21 (vinte e um) anos; 

 
A CID - 11 têm o seu lançamento previsto para 2015, propõe mudanças 

significativas no conteúdo da CID- 10 F 64, entre elas, despatologizar o transexualismo, 
que passaria de transtorno mental para uma “incongruência (ou discordância) de gênero 
e o transexualismo, ganharia um novo capítulo onde deverá reunir outras condições 
relativas à sexualidade". Sendo despatologizada deixa de ser atendida pelo SUS por 
uma equipe multiprofissional (psiquiatra, psicólogo, cirurgião, endocrinologista e 
assistente social). 
  

Evidente que extirpar o pênis e os testítulos de alguém e, artificialmente, criar 
uma vagina forjada na região apropriada, não passa apenas pelo simples ato 
cirúrgico. Este paciente deve estar preparado da irreversibilidade do ato, por isso 
o  acompanhamento multidiciplinar,  previsto na resolução do Conselho Federal 
de Medicina, ser muito importante. Não podemos deixar de observar que estas 
operações são gratuitas na Grã-Bretanha e realizadas normalmente na França. 
O Brasil é um País preconceituoso e extremamente falso moralista, mas não 
podemos negar o direito à saúde dos brasileiros, como estatui a definição da 
Organização Mundial de Saúde: "a saúde é um completo bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade". 
Assim, deve-se observar que indivíduos com transtorno de identidade de gênero 
merecem serem tratados condignamente. A frustração, a dor e o sofrimento, que 
podem levar à depressão e outros desdobramentos, são constantes neste 
quadro clínico. Cabe ao profissional de saúde atuar de modo a possibilitar que 
este indivíduo venha a se aceitar como um todo coerente, resgatando a saúde, o 
bem-estar e a felicidade. Afinal, somos todos seres humanos! 
 
 

4. SOCIEDADE 
 

O Projeto de Lei de Identidade de Gênero é um tema polêmico, pois poderá 
ocorrer durante o processo de mudança de identidade de gênero, por parte da 
sociedade, a discriminação e preconceito que poderão trazer medo e receio dessas 
pessoas de assumirem a sua identidade autopercebida, podendo ser coagidos tanto por 
suas famílias, comunidade religiosa, mercado de trabalho, podendo reter assim as suas 
vontades de serem reconhecidos por sua real identidade. Assim, submetida a uma 
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condenação generalizada, a pessoa de perfil erótico diferenciado tende a se condenar 
também. E, como ninguém lida bem com a culpa, real ou imaginária, o homossexual 
quase sempre esconde de alguns ou de todas as outras pessoas sua preferência sexual. 
KUPSTAS (org., 1997, p. 131). 

Os entrevistados que serão beneficiados pelo art. 5°,  foram unânimes em se 
posicionar contra a parte do projeto direcionada  a menores de idade. Em pesquisa de 
campo 30 pessoas foram argüidas compreendendo três faixas etárias distintas, (12 a 17 
anos, 18 a 30 anos e acima de 30 anos) e um dos entrevistados, de 14 anos, da 
pesquisa que compreendeu a faixa etária de 12 a 17 anos, em sua opinião escreveu: 
 

Para mim, essa não é uma lei tão urgente. Seria melhor e mais útil se fossem 
sugeridas leis para melhoria da educação. Contudo se um adolescente deseja 
ter outro sexo, é melhor que o faça com o consentimento dos pais ou 
responsável e que esteja preparado psicologicamente para tal mudança. 
Também é certo que o jovem esteja certo de tal decisão. 

 
 

5. SOLUÇÕES 
Existem muitas pessoas que poderiam ter oportunidades melhores na vida caso 

a sociedade respeitasse as diferenças, especialmente as diferenças sexuais, que são 
foco de grande discriminação, preconceito e agressões.  

A população representada pela sigla LGBT, Lésbicas Gays Bissexuais 
Transexuais  busca os seus direitos, visto que desejam a aceitação social, através 
dessas necessidades surgem projetos de lei que visa assegurar a dignidade da pessoa 
humana descrita na Constituição.  

Estar de acordo com a sexualidade autopercebida e com a sua identificação 
documental de acordo com essa realidade é uma proposta coerente para a realidade de 
um grupo que é minoria e sofre com as discriminações. O amparo jurídico e médico 
atuariam de acordo com o projeto de lei como garantidor dos direitos humanos 
respeitando o princípio básico da dignidade humana.  

O Projeto em análise considera o cerne da questão superficialmente com vários 
textos ambíguos, incoerentes e incompletos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O SUS é indicado como o órgão responsável por todos os procedimentos 
médicos previstos no projeto. Tal fato é gerador de controvérsias de acordo com 
pesquisas realizadas, pois são notórias as deficiências de atuação do mesmo, que não 
tem sido capaz de suprir as necessidades básicas dos usuários que dependem 
exclusivamente deste sistema para manutenção da sua saúde.  

O conflito legal entre a maioridade e a abrangência do projeto para menores 
entre 12 e 17 anos, que podem exercer o direito de mudança de sexo de forma cirúrgica 
e definitiva, desconsidera totalmente a influência e interferência do responsável legal, da 
mesma forma desconsidera necessário o acompanhamento psicológico, que é de suma 
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importância para equilibrar o emocional diante de mudanças bruscas, acompanhamento 
que deveria contemplar todos os indivíduos pré-dispostos ao procedimento.   

Atender de maneira eficaz as pessoas (que tenham atingido a maioridade) que 
necessitam de documentos em acordo com a sua aparência e maneirismos mantendo o 
sigilo, e permitindo a essas pessoas o tratamento gratuito é fundamental para que haja 
realmente eficiência do projeto. 

É errônea a inclusão de menores no projeto que permite decisões sem 
orientação profissional a adolescentes que podem ser altamente influenciados em sua 
formação sexual, excluindo de tal modo o poder familiar.  
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O TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS 
 
 

¹SANTOS, Guilherme Querino R. dos. 
 
RESUMO: Este artigo científico é referente ao tema de Tráfico de Pessoas como meio que visa 
a Exploração Sexual, e que é relacionado inteiramente com os Direitos Humanos. O tráfico de 
pessoas para a exploração sexual é um tema muito polêmico atualmente, porém existem poucos 
dados registrados sobre tal tema, em vista que se sabe que ocorre, mas não é possível dizer 
quando ocorreu, e para onde essas pessoas são levadas devido à falta de informação. O trafico 
de pessoas visando a exploração sexual vai diretamente em confronto com a dignidade da 
pessoa humana, a liberdade, o direito a privacidade, o direito a intimidade e a segurança pessoal 
de cada um. O tema é muito debatido, pois pessoas perdem familiares devido ao trafico, e 
infelizmente não os encontrarão mais. Porém, há também os que apóiam e vivem disto como 
renda, dentre estes estão os pais que vendem seus filhos, pessoas que entram na armadilha em 
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busca de melhores condições de vida e os que seqüestram pessoas para vendê-las ao exterior. 
O trafico de pessoas para fins sexuais esta presente em vários paises, sejam esses paises 
receptores de pessoas ou exportadores delas. Tendo como base uma teoria critica e uma 
analise histórica, serão expostas as razões para que se invista no combate a tal crime presente 
na sociedade. 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Tráfico de Pessoas. Exploração Sexual.  
 
ABSTRACT: This scientific article on the topic of trafficking in persons as a means aimed at 
sexual exploitation, and is entirely related to human rights. Human trafficking for sexual 
exploitation is a very controversial topic today, but there are few data recorded on this theme, a 
view that is known to occur, but can not say when it happened, and where these people are taken 
due to lack of information. The human trafficking aiming to sexual exploitation goes in direct 
conflict with the dignity of the human person, freedom, the right to privacy, the right to privacy and 
personal security of each. The subject is much debated because people lose family members 
due to traffic, and unfortunately will not meet them anymore. However, there are also those who 
support and live it as income, among these are parents who sell their children, people who enter 
the trap in search of better living conditions and those who kidnap people to sell them abroad. 
The human trafficking for sexual purposes is present in many countries, these countries are 
recipients of persons or exporting them. Based on a theory and a critical historical analysis will 
expose the reasons for that invests in combating such crime in this society. 
Keywords: Human Rights. Trafficking in Persons. Sexual Exploitation. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
Este artigo científico é uma pesquisa bibliográfica sobre os direitos humanos de uma forma 
interessante, onde tem como foco o tráfico de pessoas para a exploração sexual, que 
confrontam a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a    
segurança social, o direito a privacidade, o direito a intimidade. O tema abordado foi escolhido 
devido a vários fatores, dentre eles: o de ser muito pouco combatido, com poucos investimentos 
a prevenção, em vista que, tem em torno de si um grande capital gerado na lavagem de dinheiro 
da venda de pessoas; o fato de muitas pessoas caírem em armadilhas, onde se oferecem 
empregos melhores, porém, sem saber, estas pessoas estão se vendendo para propagandas 
enganosas; o fato de pessoas que detém o poder familiar venderem seus descendentes por 
preços que complementariam suas rendas, provendo a quem for vendido, um futuro incerto e 
problemático, visto que o ser em si acabaria sendo corrompido; e o fato de muitos serem 
seqüestrados e vendidos ao exterior. Em todos os casos será abordado o tráfico de pessoas que 
vise a pornografia, o assédio sexual, a prostituição, o turismo sexual, que são explorações 
sexuais comerciais. 
 
O tráfico de pessoas para fim de exploração sexual sempre gerou polêmica e a finalidade deste 
artigo foi trazer a discussão jurídica de alguns importantes aspectos para a discussão da eficácia 
social ou efetividade caso houvesse um combate maior ao crime. 
O artigo científico começa abordando o que é o que é o tráfico de seres humanos e a exploração 
sexual, juntamente com aspectos conceituais, e a origem do tráfico para tal fim. O artigo abordou 
também a historicidade, em capítulo próprio, conforme se tem relatos da antiguidade em 
assuntos históricos. As causas do crime vêm em seguida. E posteriormente será tratado o perfil 
das vitimas, a modalidade dos crimes. Também serão tratados os países que são de origem, 
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transitórios ou receptores do tráfico. E logo após será debatida o tráfico de pessoas para 
exploração sexual no Brasil e a ação legislativa. E enfim, as dificuldades, seguidos da conclusão 
e das referencias bibliográficas. 
 
2 O QUE É? 
O tráfico de pessoas, ou tráfico de seres humanos, é o tráfico com o objetivo de transferir 
pessoas de certos locais para outros, seja esse outro local dentro do país, ou não. Atualmente 
no Brasil este tráfico esta entre os que mais rendem, junto ao tráfico de drogas e ao tráfico de 
armas, movimentando aproximadamente cerca de trinta e dois bilhões de dólares, segundo 
dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). 
A definição aceita internacionalmente se encontra no Protocolo Adicional à Convenção das 
Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional relativo a Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, que foi assinado em Palermo 
no ano de 2000, e que já foi ratificado pelo governo brasileiro e que segundo o Protocolo 
significa: 
 
“O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao 
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração”. 
 
A exploração sexual é o meio pelo qual o indivíduo obtém lucro financeiro por conta da 
prostituição de outra pessoa, seja em troca de favores sexuais, incentivo à prostituição, 
pornografia, turismo sexual, ou rufianismo. 
Na maioria dos casos, são levadas mulheres e crianças, que são violentadas, prostituídas e 
vendidas por determinados preços. O turismo sexual e o embarque de mulheres de paises de 
origem para os paises receptores em busca de trabalho em casas noturnas e boates é o caso 
mais visível no problema abordado. Outro caso relevante é a pornografia infantil. 
Segundo o Dicionário Aurélio, a palavra prostituição tem um sentido pejorativo: “o de colocar-se 
a venda, de entrega a devassidão, de desmoralização, de tornar-se vil e desprezível, desonrado, 
exposto ao vicio, sem princípios, desqualificado, com praticas indecorosas, corruptas ou ilegais”. 
 
 
3 ASPECTOS CONCEITUAIS  
Na pesquisa são abordados as situações da exploração sexual de crianças, adolescentes e 
adultos com aspectos e fins comerciais, e a sistematização de dados propicia a visibilidade da 
situação no Brasil e no mundo, onde é mostrada a fragilidade das respostas institucionais para o 
enfrentamento do crime e a necessidade de avaliação do impacto das políticas públicas sobre tal 
tema. 
A análise da exploração sexual deve ter como referências algumas questões, que são histórico-
estruturais e culturais para que seja compreendido tal fenômeno, considerando ainda dimensões 
territoriais e dimensões demográficas. 
A idade das crianças e adolescentes submetidos à exploração sexual oscila entre 10 a 19 anos, 
e podem ser de ambos os sexos, de todas as classes sociais e etnias, porém a grande 
incidência ocorre entre adolescentes mulheres de classes populares de baixa renda vindas de 
periferias de centros urbanos. As pessoas em situação de pobreza são inseridas precocemente 
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no mercado de trabalho, e consequentemente, a exploração sexual que promete dinheiro fácil é 
inserida em suas vidas, expondo-os as situações de exploração, riscos e danos pessoais morais, 
físicos, psicológicos e sexuais. 
Faz-se necessário, para uma melhor compreensão da exploração sexual, mostrar a 
complexidade do tema violência sexual, em suas diferentes formas de manifestações e danos 
provocados nas pessoas. 
 
4 ORIGEM 
Segundo Mariane Strake Bonjovani (2004, p. 17): “historicamente, o tráfico de seres humanos 
teve inicio na Antiguidade Clássica, na Grécia e, posteriormente, em Roma.”, onde eram obtidos 
prisioneiros de guerra sem o aspecto comercial. 
O tráfico de seres humanos passou a ter lucro em cidades italianas entre os séculos XIV e XVII, 
durante o renascimento e que estimulou o comércio e o capitalismo, que se iniciava. 
Na América, o tráfico se iniciou com a descoberta e colonização por países europeus, divididas 
em colônias povoamento e colônias de exploração. As colônias de povoamento, situadas ao 
Norte, visavam a formação de um novo povo, com unidade e características próprias. As 
colônias de exploração, situadas ao Sul, visavam a exploração intensa de seu território e de 
seus nativos. 
Com o passar do tempo o tráfico de seres humanos passou a se fazer presente nestes locais, de 
tal modo que passaram a ser receptores e paises exportadores de pessoas, visando a 
sustentação do tráfico. 
 
5 HISTÓRICO – ANTIGUIDADE 
 
Na historicidade o abuso sexual sempre esteve presente, porém no passado, estes abusos 
tinham certo teor ritualístico, em meio a práticas consagradas por sociedades, mas são 
considerados abusos, devido ao vitimização da pessoa, ou seja, a implicação de dano. Nos 
seres humanos a sexualidade não é determinada pelo instinto, mas sim, uma construção cultural 
e dialética com uma diversidade de costumes e praticas sexuais e uma grande variação dos 
valores morais-sexuais, o que segundo Bullough (1976) significa que: “nascemos tão 
simplesmente machos e fêmeas, cabendo a cada sociedade ou cultura em particular fazer-nos 
homens e mulheres”. 
 
6 CAUSAS DO CRIME 
 
De fato a grande maioria das vitimas do trafico de seres humanos para a exploração sexual são 
provenientes de paises que estão em desenvolvimento, que infelizmente por serem 
considerados de terceiro mundo, não possuem políticas eficazes de combate ao crime 
organizado, o que torna fácil e viável a contratação ou o seqüestro da vitima e sua “deportação” 
para o local receptor, onde o tráfico do ser envolve por tempo indeterminado de uso de suas 
vitimas. Gera lucro rápido, pois não necessita investimento alto, e a impunidade do consumidor, 
que mantém relações sexuais com a vitima também é um grande atrativo.  
As principais causas do tráfico de pessoas são as economias, as políticas fragilizadas dos 
paises, poucas oportunidades de trabalho, acesso restrito a educação, facilidade, rapidez dos 
meios de transporte internacionais, falta de policiamento nas fronteiras, agilidade nas 
transferências de dinheiro, rápida comunicação e ausência de direitos das vitimas. 
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O tráfico escraviza suas vitimas, forçando-as a se prostituírem em péssimas condições, 
arriscando a própria vida, sendo marginalizadas e tratadas como imigrantes ilegais, em meio a 
abusos desumanos. 
Outro modo para o crime ser visto, ou seja, vendo o crime por outro lado, fica claro que uma 
outra coisa que é usada para que o crime seja incentivado, é o fetiche, que os clientes têm pela 
mercadoria nesse mercado, onde essa mercadoria, nada mais é, do que uma vitima do tráfico de 
pessoas para a exploração sexual, que é submetida aos desejos do cliente pelo preço que ele 
esta disposto a pagar pelos serviços a serem prestados pela vitima. 
 
7 PERFIL DAS VITIMAS 
 
7.1 MULHERES 
 
As mulheres configuram a maior parte das vitimas deste tráfico. Essas mulheres traficadas, na 
maioria das vezes, foram iludidas com a promessa de oportunidade de emprego, o que as levou 
a adentrarem os paises receptores de forma ilegal ou seus vistos invalidaram-se, tornando-as, 
assim, vitimas para o tráfico. Uma vez vitimas, as mulheres têm seus documentos apreendidos e 
transformam-se em prisioneiras dos traficantes, sendo, então, tratadas como meras 
mercadorias. Elas possuem, na maior parte dos casos, baixo grau de instrução e baixa renda, o 
que facilita sua abordagem, também são geralmente menores de idade, que devem ter suas 
certidões de nascimento alteradas para que consigam passaportes que permitam o ingresso 
tranqüilo nos paises de destino.  
A cada 100 (cem) mulheres traficadas, 24 (vinte e quatro) delas possuem alguma doença 
sexualmente transmissível; 3 (três) contraem o vírus HIV; 15 (quinze) ficam grávidas; 26 (vinte e 
seis) sofrem ataques físicos de seus clientes; 19 (dezenove) são atacadas sexualmente e 9 
(nove) sofrem algum tipo de ameaça ou intimidação. 
 
7.2 CRIANÇAS 
 
As crianças totalizam a segunda maior parte deste trafico, e a grande maioria provém dos 
continentes asiático e africano. As crianças são confinadas e mantidas isoladas do mundo 
exterior, dormem acorrentadas e são alimentadas apenas para a subsistência. Sem nenhum 
contato externo, muitas delas sofrem abuso sexual.  
 
7.3 HOMENS 
Os homens representam uma minoria, quase que imperceptível, pois os relatos de trafico de 
homens para a exploração sexual são muito poucos, em vista que os homens são traficados 
visando na maioria das vezes o trabalho forçado e não a exploração sexual. 
 
8 MODALIDADES DO CRIME 
 
8.1 PROSTITUIÇÃO 
 
                         A prostituição pode ser definida como a troca consciente de favores sexuais por 
interesses não sentimentais, afetivos ou prazer. Apesar de comumente a prostituição consistir 
numa relação de troca entre sexo e dinheiro, esta não é uma regra, pois existe a troca por bem 
materiais, a troca por favorecimento profissional e, inclusive, a troca por informações. 
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A sensibilidade sobre o que se considera prostituição pode variar muito dependendo da 
sociedade, das circunstâncias onde se dá e da moral aplicável no meio em questão. 
 
8.2 PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
 
É uma das formas de exploração sexual comercial, mesmo que voluntária da pessoa que se 
encontra em tal situação, e por se tratar de crianças e adolescentes, que estão em processo de 
crescimento e desenvolvimento, implica na deteriorização física e psicológica da pessoa, 
afetando sua individualidade, satisfação sexual e sua integridade moral. 
Esta troca de favores sexuais converte a pessoa prostituída em produto de consumo, organizado 
em função dos princípios econômicos de oferta e da demanda. 
 
 
 
8.3 TURISMO SEXUAL 
 
O turismo sexual é a exploração sexual de pessoas por visitantes, em geral, procedentes de 
países desenvolvidos, ou mesmo, turistas do próprio país, envolvendo a cumplicidade, por ação 
direta ou omissão de agências de viagem e guias turísticos, hotéis, bares, lanchonetes, 
restaurantes e barracas de praias, garçons e porteiros, postos de gasolina, caminhoneiros e 
taxistas, prostíbulos e casas de massagem, além da tradicional cafetinagem. 
 
9 PAÍSES DE ORIGEM, TRANSITÓRIOS E RECEPTORES 
 
Os países de origem, que na maioria das vezes são países que estão em desenvolvimento, são 
segundo Mariane Strake Bonjovani (2004, p. 21),: 
 
“Os países de origem do tráfico são aqueles que fornecem as vitimas para que estas sejam 
exploradas. Segundo dados das Nações Unidas, os principais países de origem são: Rússia, 
Ucrânia, Tailândia, Nigéria, Romênia, Albânia, China e Bulgária”. 
 
Segundo Mariane Strake Bonjovani (2004, p. 17), os paises transitórios, que em grande parte 
são países em desenvolvimento, são relatados da seguinte maneira em seu livro: “Há também 
países transitórios, em que as vitimas permanecem durante algum tempo antes de serem 
levadas aos países de destino. Dentre eles estão: Hungria, Tailândia, Ucrânia, Albânia, 
República Tcheca, Itália, Bulgária, e Índia”. 
Os paises de destino, conforme introduz Mariane Strake Bonjovani (2004, p. 17): “Os países de 
destino, ou receptores, são aqueles em que as vitimas serão exploradas. São, geralmente, 
países desenvolvidos como: Alemanha, Itália, Estados Unidos, Holanda, Japão, Grécia, Bélgica 
e Austrália.”. 
 
10 BRASIL E SUA LEIS 
 
O combate à exploração sexual esta previsto de forma clara e objetiva no Código Penal 
Brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
No Código Penal, é possível encontra-lo no Titulo VI, que se remete aos Crimes Contra a 
Dignidade Sexual, e os artigos referentes ao tema são os seguintes: Artigo 218 (induzir alguém 
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menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem); Artigo 218-A (satisfação de lascívia 
mediante presença de criança ou adolescente); Artigo 218-B (favorecimento da prostituição ou 
outra forma de exploração sexual de vulnerável); Artigo 227 (mediação para servir a lascívia de 
outrem); Artigo 228 (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual); Artigo 
229 (Manter por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, 
haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente); Artigo 230 
(rufianismo, que é tirar proveito de prostituição alheia); Artigo 231 (trafico internacional de 
pessoa para fim de exploração sexual); e Artigo 231-A (tráfico interno de pessoas para fim de 
exploração sexual). Porém no Título VII do Código Penal também estão previstos Crimes Contra 
a Família, que se encaixariam perfeitamente no tráfico de pessoas para fim de exploração sexual 
em uma fase anterior a exploração, como os artigos: Artigo 245 (entrega de filho menor a pessoa 
idônea); Artigo 248 (induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes); e Artigo 
249 (subtração de incapazes). 
Estes artigos se remetem aos crimes sexuais contra vulnerável; ao lenocínio e ao tráfico de 
pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual; aos crimes contra a 
assistência familiar; e aos crimes contra o pátrio poder, tutela ou curatela.  
No estatuto da Criança e do Adolescente, é possível encontrar o combate ao crime no Título VII, 
onde se relata os crimes e infrações administrativas, e os artigos referentes ao tema são: Artigo 
238 (prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa); 
Artigo 239 (promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou 
adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter 
lucro); Artigo 240 (utilização de criança ou adolescente em cena pornográfica); Artigo 241 
(fotografia ou publicação de cenas sexuais com crianças ou adolescentes); e Artigo 244-A 
(submissão de criança ou adolescente a abuso sexual). 
Estes artigos se remetem aos crimes em espécie previstos no ECA. 
 
11 DIFICULDADES DE COMBATE AO CRIME 
 
O tráfico humano é mais do que uma grave violação da lei. É uma afronta à dignidade humana. 
Porém, é um crime onde se encontra muita dificuldade para o combate. 
Dentre estas dificuldades, a maior se refere a dimensão cultural  que torna permissivo e 
justificador a exploração sexual, onde o sexo é visto como uma questão privada, sendo assim, 
de competência familiar, que desse modo, dificulta e retarda o envolvimento da sociedade civil e 
da resposta efetiva do Estado. 
Uma outra dificuldade é a fragilidade e a ausência de dados qualitativos e quantitativos, em 
função do sistema precário de notificação, da falta de sistematização das informações, de 
pesquisas em nível nacional e da falta de mapeamento dessas atividades econômicas. 
Outro problema é a falta de construção de conceitos e indicadores, de desenvolvimento de 
experiências e metodologias para a compreensão do crime, capacitação de profissionais e de 
subsídios para as políticas públicas. 
Outro fator que dificulta o combate é a falta de programas e projetos sistemáticos e específicos 
para esta área, que possam atender as pessoas que foram violentadas e que possam prevenir 
tal crime. 
Embora, o enfrentamento da exploração sexual esteja em agendas políticas pelo Brasil, este 
enfrentamento ainda não é prioridade, o que resulta no fato de não se haver garantia de 
orçamento para que sejam postos em prática programas e projetos nessa área. 
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Dentre as dificuldades de agências internacionais, está presente a pouca articulação entre as 
organizações, a falta de destinação de recursos financeiros e políticas de enfrentamento, a 
precária qualificação dos recursos humanos e a falta de dados confiáveis para se compreender o 
fenômeno do trafico de pessoas para fim de exploração sexual. 
Necessário, é também, uma política de garantia e defesa de direitos, onde o Estado e a 
sociedade compartilhem responsabilidades e cumpram as normas nacionais e internacionais. 
Um fator importante é a natureza clandestina, que reforçada pelas vitimas, garante aos 
traficantes a censura, que silencia o sujeito violado. 
 
CONCLUSÃO 
 
Desta forma, para que o tema seja concluído, tendo como base a defesa dos Direitos Humanos 
e dos Direitos e Garantias Fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade, o 
direito a privacidade, o direito a intimidade e a segurança pessoal de cada um, mostra que se faz 
necessário ao Estado se organizar no sentido de fortalecer a sua intervenção social, por meio da 
relação que existe do Estado junto à sociedade civil, apontando que a precarização do trabalho é 
central para a questão social, porque leva as pessoas para diferentes meios de se submeterem 
a exploração de seus corpos e de seus trabalhos.  
É fundamental mudar os paradigmas valorativos, éticos, jurídicos e de enfrentamento, sendo 
assim as políticas sociais como meio e não como fim, tendo como eixo central os direitos 
humanos e uma política de proteção integral, considerando assim particularidades regionais, 
culturais, sociais e políticas.  
As vitimas devem receber tratamentos físicos e psicológicos de profissionais competentes, 
adequados e honestos dos paises de origem e receptores para que seus traumas e as cruéis 
conseqüências do tráfico sejam realmente sanadas e se não for possível, amenizadas; e para 
que estas pessoas sejam repatriadas e reintegradas a sociedade. 
Deve ser pregada a ousadia para que seja denunciado o tráfico de pessoas para o fim de 
exploração sexual no Brasil e no mundo, que apesar de mostrar uma crise da modernidade, da 
ética e da democracia, também mostra uma sociedade indignada com as respostas do Estado, 
fazendo assim com que os sistemas executivo e judiciário punam os traficantes e assegurem os 
direitos das vítimas.  
È necessário um mapeamento de programas, projetos e ações de níveis governamentais e não-
governamentais com uma política publica de enfrentamento da exploração e do abuso sexual. 
É recomendado que haja uma capacitação dos profissionais que atuam nas redes de 
enfrentamento do crime e uma articulação de órgãos locais com órgãos internacionais para uma 
melhor fiscalização. 
É preciso a implantação e o fortalecimento dos Conselhos de Direitos e Tutelares, para 
monitoramento, controle e fiscalização da violação dos direitos, devendo haver um 
fortalecimento das redes de informações sobre a violação dos direitos da pessoa. 
Deve haver um mapeamento das atividades econômicas que facilitam a inserção das pessoas 
no trafico de pessoas para a exploração sexual comercial. 
A experiência mostra que a análise da diversidade de casos junto à falta de dados específicos 
contribui para a correta afirmação que a redefinição de recursos para os projetos destinados ao 
combate da exploração sexual comercial deve ser levada em conta. 
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RESUMO  
Trata-se de Imputabilidade, um critério puramente biológico,ou seja,a lei penal criou uma 
ideia absoluta que o menor de 18 anos em face de desenvolvimento mental incompleto 
jamais teria condições de entender em caráter ilícito ou a capacidade de entender 
qualquer tipo de infração,assim não podendo ser responsável pelos seus atos ,e sendo 
medida imediata para aqueles que comentem qualquer prática de ato de infração, é a 
internação educacional de acordo com o ECA,fazendo com que o menor infrator não se 
responsabilize pelos seus atos.Reduzir a Menoridade de 18 para 16 anos significa 
equiparar um jovem ao adulto. 
Palavras-chaves:Menoridade Penal. Imputabilidade. Menor Infrator. 
ABSTRACT 
It is Attributability a purely biological criteria, ie, the criminal law has created an absolute 
idea that less than 18 years in the face of incomplete mental development would never 
be able to understand in illicit nature or the ability to understand any type of offense thus 
can not be responsible for their actions, and as an immediate measure to those who 
comment on any practice act of offense, is the educational hospitalization according to 
the ECA, causing the juvenile offender not responsible for their atos.Reduzir the minority 
of 18 to 16 means equate to a young adult. 
Keywords: Criminal minority. Liability. Minor Offender. 
 
 
INDRODUÇÃO 
                         De acordo com art.27° Código Penal ``Os menores de 18 (dezoitos) anos 
são penalmente inimputáveis,ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação 
especial.´´ Apesar que na prática é totalmente diferente,menores de 16 ou 17 por 
exemplo,possui total condições de entender o caráter ilícito quando praticam crime ,a 
evolução dos tempos torna as pessoas mais precocemente preparadas para uma 
compreensão integral de todos os fatos da vida,e o Brasil ainda matem uma fronteira 
fixada nos 18 anos.A redução da menoridade penal é uma imposição,podendo-se,como 
também ocorre em outros países,estabelecer nítida separação entre local de 
cumprimento de pena para menores de 18, e menores que são considerados 
penalmente inimputáveis. 
                     Desde então a sociedade se viu compelido a enfrentar o menor infrator.O 
menor pode ter tido um aumento generalizado devido ao desenvolvimento de 
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industrias,a urbanização,a grande massa de empregos que foi gerados para mulheres 
com carteira assinada e assim fazendo com que a mulher dona de casa,para sustentar o 
lar,tiveram que deixar de cuidar da casa e exclusivamente deixar de cuidar da educação 
dos filhos, para trabalhar,culminando em uma instabilidade e degradação de valores de 
menores e assim   
consequentemente ao crime. Apesar de ser contra o que a Lei diz,dizendo que menores 
de 18 anos não podem ser punidos penalmente,o que gera revolta na população é que 
os crimes cometidos por menores de 18,está aumento assustadoramente e fazendo que 
a sociedade   
busque medidas repense e debata a menoridade penal. 
                     De acordo com Margarida (2002, p.34) o Código Penal Brasileiro de 1830 
fixou a idade de imputabilidade plena em 14 (quatorze) anos,prevendo bio - psicológico 
para punição se sete a quatorze anos.   
 
Sabemos que este não é um dado sem significados. Isto diz muito sobre as concepções 
de infância e de adolescência que têm sido historicamente dominantes em nosso país, 
sobre as políticas que têm sido elaboradas e sobre as que não têm sido desenvolvidas e 
implementadas. Refletir sobre o atendimento prestado à infância e adolescência significa 
pensar a própria história da infância e adolescência brasileira. (MARGARIDA, 2002, p. 
34) 
 
                         O Código Republicano de 1890 dizia que era irresponsável penalmente o 
menor de idade até 9(nove)anos ,devendo-se o maior de nove anos e menor de 
14(quatorze)anos anos se submeter a avaliação do Magistrado.   
 
MENORIDADE PENAL 
              Quanto ao menor de 18 anos,Lei N° 8.069,de 13 de Julho de 1990 são 
penalmente inimputáveis os menores de dezoitos anos,sujeitos ás medidas prevista 
nesta Lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o prazo Maximo de 
penalização que é tratada com internação ou medida sócio educativa, possui limitação 
em três anos. E quando o ilícito e cometido pelo menor, existe uma limitação ao prazo 
de apuração, após o infrator completar 21 anos,independente do que ele fez o Poder 
Judiciário não pode atuar de nenhum modo.      
              Quando se debate o assunto entre a sociedade vem consigo a indignação,e 
varias perguntas sem resposta,onde estão as famílias desses jovens,onde estado o 
Estado o governo,a educação que não foi dada a este jovem ou não foi bem 
recebida,são resposta sem perguntas.A maioridade penal ou menoridade criminal define 
a idade mínima de sistema judiciário onde pode processar um cidadão como adulto, não 
existindo ele quaisquer desagravos, atenuantes baseados na sua idade à época da 
ocorrência do fato de que é acusado. 
IMPUTABILIDADE 
                        O conjunto das condições pessoas, que envolve inteligência e vontade,e 
que permite ao agente ter entendimento de caráter ilícito de um fato.Binômio necessário 
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para formação de condições pessoais do imputável  e a sanidade mental e maturidade 
que no caso é a questão da menoridade.Se o agente não tem condição de entender a 
diferença do certo e do errado não terá  compreensão e poderá uma vez ou outra 
praticar um fato típico e antijurídico sem que possa sofre juízo se culpabilidade. 
                            O inimputável não comete crime,mas pode ser sancionado 
penalmente,com a medida de segurança que tem em base o juízo de periculosidade. Em 
alguns casos que o autor comete um fato antijurídico ou fato típico,sendo ele (doente 
mental ,imaturo,que é o menor)não é considerado criminoso,e é submetido a medida 
especial ou terapêutica,fundamentalmente. 
A antiga Parte Geral do Código Penal,antes da reforma de 1984,classificava o Título III 
como Da responsabilidade,o que ,e de fato,merecia ser alterado.Enquanto 
imputabilidade é a capacidade de ser culpável e culpabilidade é juízo de reprovação 
social que pode ser realizado ao imputável,responsabilidade é decorrência da 
culpabilidade,ou seja,trata-se da relação entre o autor e o Estado,que merece ser punido 
por ter cometido um delito. Nucci(2005, p.277) 
 
              São dois elementos que demanda as condições pessoais do agente,são eles 
higidez biopsíquica,que é saúde mental mais capacidade de apreciar a criminalidade do 
fato e a maturidade que o desenvolvimento físico mental que permite ao ser humano 
estabelecer relações pessoais,ter a capacidade de realizar-se  distante dos 
pais,conseguir próprias ideias e possuir segurança emotiva e o equilíbrio no campo 
sexual.  
               No Brasil os critérios de averiguar a inimputabilidade são os, Biológico que 
leva-se em conta que se o agente possui doença mental ou não,ou num 
desenvolvimento mental retardado ou incompleto.Psicológico que verifica se o agente 
possui alguma capacidade de apreciar o caráter ilícito.Biopsicológico que leva em conta 
os dois critérios unidos 
                         
 MENOR INFRATOR  ADOLESCENTES  
                        Constituição Federal art.228``São penalmente inimputáveis os menores 
de dezoito anos,sujeitos ás normas da legislação especial.´´ Definimos então o que 
seriam crianças e adolescentes pessoas com idade inferior a dezoito anos.  
                     No entanto com tantas  noticias de crimes cometidos por menores de 
18,talvez seria o caso de autoridades competentes se reunirem e trazer soluções 
cabíveis para o caso reduzindo a menoridade penal,é com a grande pressão e influência 
da mídia,especialmente em televisão,aumenta a intenção e a vontade popular de ver 
reduzida a menoridade penal,hoje fixada em 18(dezoitos anos). 
A única via para contornar essa situação,permitindo que a menoridade penal seja 
reduzida,seria através de emenda constitucional,algo perfeitamente possível,tendo em 
vista que,por clara opção do constituinte a responsabilidade penal foi inserida no capitulo 
da família,da criança, do adolescente e do idoso,e não no contexto dos direitos e 
garantias individuais.Nucci (2005, p.282) 
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                        A principio bastaria a edição de uma nova Lei,para alterar o Código 
penal,que constasse ``Os menores de 16 (dezesseis anos )anos são penalmente 
inimputáveis,ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial.´´Não seria 
apenas uma questão de reduzir a menoridade em dois anos,teria também que repensar 
sobre os Complexos Prisionais do Brasil,sendo que presídio não recupera 
ninguém.Portanto conclui-se que não apenas fazer  emenda na lei que já existe,ou criar 
outra lei,a questão traz contigo outros assuntos a ser debatidos antes que modifique 
algo sobre a menoridade,e também deve ser considerado que não é tão simples reduzir 
a menoridade penal,não se pode concretizar a redução com edição de uma nova 
lei,alterando o Código Penal e do Estatuto da Criança e do adolescente. 
 Cremos que o melhor seria adotar um critério misto,e não puramente cronológico.Do 
mesmo modo que se verifica a santidade de alguém por intermédio de pericia ,poder-se 
–ia fazer o mesmo quanto aos maiores de 14 ou 16 anos. Se fossem aptos a 
compreender o ilícito,deveriam ser declarados imputáveis,ainda que tenham tratamento 
especial em jurisdição específica,se for preciso.Nucci (2005 p.284) 
                  
                          O que realmente a população espera é que menores de dezoitos anos, 
quando cometem algum crime não seja visto como uma pessoa incapaz de entender o 
que fizeram,ou que não seja responsável pelos seus atos, sendo que na hora de praticar 
o ato ilícito o adolescente teve plena capacidade de articular de entender,e com a 
certeza que não sereia punido pois se enquadra na Lei que o protege,ou seja na teoria 
ele seria totalmente incapaz e na pratica o contrario.O que resta é a indignação das 
pessoas que já foram vitimas de adolescentes infratores,que viveu a procura de justiça,e 
indignação de pessoas que serviu de plateia,está torcendo por dias melhores. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
          No Brasil a menoridade ainda é fixada nos 18 anos,uma realidade que a 
sociedade gostaria que mudasse,à muito o que mudar, e para que a mudança 
aconteça,precisaria de uma emenda constitucional,que viesse com uma redução da 
menoridade para 16 anos,que já seria uma idade suficiente onde um adolescente é 
capaz de entender um ato ilícito. 
                   O problema é maior ainda,pois não é apenas uma questão de diminuir a 
menoridade,teria que repensa em todas as questões que envolve o menor infrator,como 
Complexos Prisionais que hoje está falido,e não recupera ninguém,poderia então criar 
prisões separadas para adolescente de 16 à 21, e outros presídios para as demais 
idades. 
                  Sendo está uma resposta que a população espera,que menores 
infratores(menores de 18 anos),paguem pelos crimes que cometem,já que a maioria da 
sociedade entende que menores de 18 anos tem a capacidade de entender o crime 
cometido,e também tem a capacidade de ser punido penalmente e não serem 
inimputáveis. 
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O TRASNPORTE PÚBLICO 
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Resumo 
                                                                                                                                  Este 
artigo trata do problema do transporte público nas cidades grandes principalmente, 
aborda as causas do problema como ele afeta a sociedade e os usuários do transporte. 
Assim segundo o exposto percebe-se que existem inúmeras falhas no fornecimento 
deste serviço que devem ser resolvidas pelo estado e pelas empresas fornecedoras do 
transporte público.   
Palavras chaves: transporte público .lotação.demanda.oferta baixa 
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This article deals with the problem of public transport in big cities mainly addresses the 
causes of the problem as it affects society and transport users. So according to the 
above it is clear that there are numerous flaws in the provision of services that must be 
resolved by state and suppliers of public transport. 
KEYWORD: public transport . stocking . demand . low supply 
                                                                                                                                       
INTRODUÇÃO  
O transporte coletivo urbano exerce papel importante na atual configuração dos 
deslocamentos urbanos como meio de transporte que propicia a interligação entre as 
diversas regiões das cidades, constituindo-se numa alternativa para a redução de graves 
problemas encontrados nas cidades, tais como: congestionamentos, acidentes de 
trânsito e impactos ambientais.  
Na atual configuração das cidades o movimento de pessoas e produtos é intenso, sendo 
diversos os motivos dos deslocamentos: trabalho, estudo, compras, saúde, lazer e 
outras necessidades individuais, as quais variam de acordo com os interesses das 
pessoas e finalidades dos deslocamentos. 
 A escolha do modo de transporte a ser utilizado leva em consideração vários fatores, 
entre os quais a disponibilidade de determinado modo, a preferência, a qualidade do 
serviço, assim como questões econômicas e geográficas.  
O transporte coletivo tem importância fundamental dentro do contexto geral do 
transporte urbano, na medida em que é essencial para a população de baixa renda e, ao 
mesmo tempo, uma importante alternativa a ser utilizada como estratégia para redução 
das viagens por automóvel, contribuindo para a redução dos congestionamentos, da 
poluição ambiental, dos acidentes de trânsito e do consumo de combustível. 
 
1.TRANSPORTE PÚBLICO 
 
1.1 O QUE É O TRASNPORTE PÚBLICO  
Transporte público é um serviço de transporte de passageiros, que está disponível para 
utilização pelo público em geral. Por causa do transporte público, as pessoas que não 
têm acesso a um automóvel ou quem não tem a carteira de motorista ainda pode ser 
capaz de viajar de um destino a outro na área da cidade. Transporte público permite que 
muitas pessoas viajem pelo mesmo corredor rodoviário mais eficiente, resultando em 
menores custos para o usuário individual ou enquanto os custos são divididos entre um 
grande número de indivíduos em maior disponibilidade de recursos. O transporte público 
urbano é parte essencial de uma cidade e a grande maioria das áreas urbanas tem 
algum tipo de transporte público. 
             O transporte público é para garantir que todos os membros da sociedade sejam 
capazes de viajar, e não apenas aqueles com carteira de motorista ou quem tem acesso 
a um automóvel, que incluem grupos como os jovens, os velhos, os pobres, aqueles 
com condições médicas, e as pessoas proibidas de condução. 
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 O transporte público abre aos seus usuários a possibilidade de conhecer outras 
pessoas. Também, o transporte público torna-se um local de encontros sociais em todos 
os limites de tipos sociais, étnicas e de outros filiados 
1.2 ONDE E COMO SURGIU O TRANSPORTE PÚBLICO   
 Em 1662 o francês Blaise Pascal cria o primeiro serviço regular de transporte público, 
onde era realizado por carruagens de oito lugares puxadas por cavalos. Estes veículos 
andavam cerca de 7km/hora. O aparecimento destes transportes decorre a partir da 
revolução industrial. 
O serviço de ônibus efetivo (bondes) surge no Rio de Janeiro na década de 1838. Antes 
mesmo deste surgimento, no século XIX havia alguns meios onde transportavam a 
família real ou senhores de engenho. Estes são: Serpentina, Sege, Rede, Cadeirinha e 
Liteira.  
Desde então, surge as Gôndolas (transporte coletivo) onde tinha a capacidade de 
transportar apenas nove pessoas. Em 30 de Janeiro de 1859 começa a circular no Rio 
de Janeiro o primeiro bonde do Brasil, e em 7 de maio de 1900 a circulação destes 
começam também em São Paulo. A partir de 1908 surge o ônibus a gasolina, onde era 
chamado de bonde “caradura” e logo depois de “taioba” onde tinha a finalidade de 
transportar  qualquer tipo de bagagem e pessoas humildes. Assim foram surgindo vários 
tipos de serviços de ônibus, como o bonde assistência, bonde de burros, ônibus da 
“Excelsior”, ônibus “jacaré”, ônibus “bull-dog”, ônibus REO e GMC, entre outros. Eles 
eram movidos por um cabo de aço, no qual fez com que a velocidade aumentasse para 
15km/hora. 
          Nos tempos antigos, as pessoas viajavam pelo cavalo ou pela água (utilizando um 
barco), mas o primeiro sistema de transporte público organizado dentro de uma cidade 
foi originado em Nantes, França, em 1826. No Brasil mesmo, o primeiro serviço regular 
de ônibus foi introduzido nos 1908. Antes disso, só tinha bondes. Desde isso, a nossa 
sociedade cresceu, invenções foram feitas, e hoje, o mundo tem mais de 500 serviços 
de transporte público conhecidas. Modos mais conhecidas de transporte público incluem 
o ônibus, taxi, avião, trem, e o metrô. Para ficar familiar com esses modos de transporte, 
abaixo explica cada um deles. 
 
1.3 TIPOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS               
 O transporte do trem é o transporte de passageiros por meio de veículos de rodas 
especialmente concebidos para rodar em estradas de ferro. Trens permitir alta 
capacidade em distância curta ou longa. Ele é uma forma de transporte ferroviário que 
consiste de uma série de veículos movidos ao longo de um caminho de ferro para 
transporte de carga ou passageiros. Força motriz é fornecida por uma locomotiva 
separada oumotores individuais em autopropulsados várias unidades. 
                Os serviços de ônibus é usado em estradas convencionais para carregar 
inúmeros passageiros em viagens mais curtas. Os ônibus operam com baixa capacidade 
(ou seja, em comparação com os bondes ou trens), e pode operar em estradas 
convencionais, com ônibus relativamente barato pára para servir os passageiros. 
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Portanto, os ônibus são comumente usados em cidades e vilas menores, em áreas 
rurais, bem como para serviços de transporte complementa nas grandes cidades. 
As viagens aéreas (aviões) tem velocidades muito altas, mas incorre em grandes 
tempos de espera antes e depois da viagem, e, portando, muitas vezes só é viável em 
distâncias mais longas ou em áreas oncde falta a falta de infraestrutura terrestre faz com 
que outros modos de transporte impossivel. 
Um táxi é um tipo de veículo de aluguel com motorista, usado por um único passageiro 
ou um pequeno grupo de passageiros, muitas vezespara um passeio não compartilhado. 
Um táxi transporta passageiros entre as localidades de sua escolha. 
O metro ou metropolitano é um sistema de transporte de passageiros em uma área 
urbana com alta capacidade e frequência. Sistemas de metrô são normalmente 
localizados em túneis subterrâneos ou em viadutos elevados acima do nível da rua. O 
primeiro sistema de trânsito rápido é o metrô de Londres, que abriu em 1863.. 
Estes meios de transporte são servidos por terceiros e os passageiros não são donos do 
meio. Estes servem para deslocar pessoas de um lugar para o outro e são essenciais 
nas cidades, garantindo para cada cidadão o seu direito de ir e vir, pois a maioria dos 
cidadãos não tem condições para comprar próprio meio de transporte. O meio de 
transporte público ajuda a diminuir a poluição, o uso de combustíveis fósseis, melhoria 
do trânsito e utiliza-se menos carros para o transporte de pessoas. 
 
1.4 O PROBLEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO  
Atualmente surgiu o transporte coletivo ilegal/clandestino, no qual  as pessoas passaram 
a usufruir por causa do transporte publico ser caro, ruim e incapaz de atender a 
demanda. E para solucionar este problema, a ANTP(Associação de transporte público) 
visa em fazer com que o transporte público seja de direito para todos, montar 
equipamentos que atenda aos portadores de deficiência e diminuir o alto custo. 
O transporte coletivo vem sofrendo muitos outros problemas na parte de investimento, 
que em várias cidades considera-se precário ou com número insuficiente para atender 
toda a população. E para diminuir esses problemas o governo através do PAC tem 
visado em expandir a utilização do metrô, mas mesmo assim ônibus e vans são bastante 
utilizados pelos cidadãos.  
Uma frase que vem tomando conta da situação atual é “o transporte público no Brasil 
está em colapso.” Ônibus e metros lotados, pessoas em situação de desespero para 
conseguir chegar no trabalho ou em casa, e estas pessoas são dependentes deste meio 
de transporte para sua locomoção. O grande problema é que esses meios são limitados 
ao número de pessoas que podem carregar e além disso são caro. Mas a grande 
solução pode vim com um alto investimento, abaixar o preço das passagens, ter 
equipamentos que possam locomover portadores de deficiência e entre outros. 
1.5 COMO SURGIU O PROBLEMA DO TRASNPORTE PÚBLICO       
   O grande crescimento populacional nós gera grandes problemas, por ser algo 
desordenado um desses problemas é a falha no transporte público que gera cerca de 
vários transtornos como: atrasos, tumultos, desconforto. A culpa dessas falhas vem de 
diversos lados do governo que não atende a demanda populacional, das empresas de 
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ônibus que não melhoram a qualidade dos ônibus, ou seja, não se importam com seus 
clientes pois é algo que não apresenta uma concorrência e acaba deixando a desejar 
em todos os aspectos. 
       Devido ao fácil acesso dos consumidores desde o surgimento dos transportes 
públicos a demanda de pessoas a procura desse tipo de transporte e grande e com o 
passar das décadas foi aumentando cada vez mais, mas a demanda de transporte não 
corresponde com a da população e assim provem a grande falha. 
     O metrô que é um transporte mais moderno apresenta diversas reclamações pois 
apresenta superlotação, poucos terminais, falta de educação pela parte dos motoristas e 
também dos passageiros que querem entrar de qualquer maneira, isso tudo nos chega a 
um mesmo motivo a falta de uma demanda maior de transporte. 
    Há vários problemas relacionados ao transporte público, pois a demanda de procura e 
muito grande em relação a demanda ofertadas aos cidadãos transporte público não 
consegue suprir a demanda precisa, com isso há uma superlotação. 
A má qualidade do transporte público é precária, as vias de tráficos são péssimas e não 
comportam a quantidade de veículos, com isso há uma grande dificuldade para a 
locomoção dos transportes públicos. 
Não há um horário correto para a passagem do ônibus, é quando vem já estão lotados. 
Além do elevado custos da passagem, há falta de assentos suficientes, e falta de 
profissionais qualificados para manusear e administrar o transporte público. 
A demanda de ônibus é pouca, é preciso aumentar os números de ônibus em circulação, 
as rotas não atinge todos os extremos das cidades.O  crescimento da criminalidade 
dentro dos ônibus, é um dos problemas que vem crescendo cada vez mais. 
Especificamente sobre a qualidade dos serviços de transporte coletivo oferecidos à 
população merece destaque o livro de Ferraz e Torres (2004). Os autores consideram 
como 12 os principais fatores caracterizadores que influem na qualidade do transporte 
público por ônibus, os quais são listados a seguir, não necessariamente em ordem 
decrescente de importância:  
• Acessibilidade (está associada à facilidade de chegar ao local de embarque no 
transporte coletivo e de sair do local de desembarque e alcançar o destino final);  
• Frequência de atendimento (relacionada ao intervalo de tempo da passagem dos 
veículos de transporte público);  
• Tempo de viagem (tempo gasto no interior dos veículos);  
• Lotação (quantidade de passageiros no interior dos veículos);  
• Confiabilidade (grau de certeza dos usuários de que o veículo de transporte público vai 
passar na origem e chegar ao destino no horário previsto);  
• Segurança (acidentes envolvendo os veículos e atos de violência);  
• Características dos veículos (a tecnologia e o estado de conservação);  
• Características dos locais de parada (sinalização adequada, existência de bancos para 
sentar e cobertura);  
• Sistema de informação (disponibilidade de folhetos com horários, itinerário das linhas e 
a indicação de estações);  
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• Conectividade (facilidade de deslocamento dos usuários de transporte público entre 
dois locais quaisquer da cidade);  
• Comportamento dos operadores (postura dos motoristas e cobradores durante o 
desempenho de suas atividades); e  
• Estado das vias (a qualidade da superfície de rolamento). 
1.6 MEDIDAS DE SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DO TRANSPORTE  PÚBLICO  
Assim para solucionar tantos problemas o governo deveria investir em políticas de 
melhorias nos transportes públicos, para que haja em todos os tipos de tais transportes 
oferta suficiente para atender a demanda exigida. Além de um investimento na qualidade 
do transporte e segurança tanto nos pontos ou locais onde se tem acesso ao transporte 
como dentro do mesmo , pois somente assim este recurso será eficaz e poderá ser 
preferencial de modo que se a maioria da população de cada cidade opinar por usar 
este não teremos mais esse caótico congestionamento diário no transito das cidades, 
como em São Paulo, Rio, Goiânia , entre outras. 
Aqui alguns tipos de políticas de transportes em algumas cidades:  
      Livre: não cobra taxas dos seus usuários. 
• Transporte totalmente integrado: taxa única paga apenas na entrada, sendo que o 
usuário pode pegar conexões entre diferentes rotas sem o pagamento de uma taxa 
extra. Usado na maioria das cidades européias, todas as cidades do Canadá, bem como 
a maioria das cidadesamericanas. 
• Transporte integrado: taxa única paga apenas na entrada, passageiro precisa 
desembarcar em certos terminais centrais integrados para tomar outra rota, caso 
contrário, precisa pagar uma taxa extra. Usado na maioria das cidades do Paraná, na 
Rede Metropolitana de Goiânia e no Sistema Transcol, presente na Região 
Metropolitana de Vitória. 
• Único Terminal: de um único terminal partem todas as linhas, como por exemplo 
em Rio Branco (AC) e Anápolis (GO). 
• Por distância: cobra-se pela distância tomada pelo usuário. Usado na maioria das 
cidades do Japão. 
• Transporte semi-integrado: Passageiros podem tomar uma conexão livre de taxa 
num terminal central de integração da companhia de transporte; porém, precisam pagar 
uma taxa para pegar rotas de outras companhias. A cidade de São Paulo é um exemplo 
disso; passageiros tomando o metrô da cidade precisam pagar uma taxa extra para 
pegar rotas de ônibus, e vice-versa. 
• Não-integrada: Passageiros precisam pagar uma nova taxa ao pegar uma nova 
conexão. Comum em pequenas cidades e várias cidadesamericanas. 
• A Cidade de Petrópolis usa atualmente os dois sistemas, (integrado e não 
integrado ). O sistema integrado. conta com 6 (seis) terminais de integração, onde o 
passageiro pode se deslocar de um ponto a outro, pagando apenas uma passagem e 
esta atualmente toda sistematizada com o cartão da Setranscard que é recarregável, 
este sistema permite aos passageiros mais agilidade, e menor custo das passagens pois 
utilizam-se de apenas duas passagens diárias para se deslocar de casa-trabalho e 
trabalho-casa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Assim sendo o transporte público é de vital importância para o desenvolvimento das 
cidades é uma dependência da maioria das pessoas para chegarem aos seus destinos 
principalmente nas cidades grandes é preciso que sejam criadas novas metas, novos 
objetivos e novas políticas em pró de todas as necessidades existem para o transporte 
público , entre  as quais as principais se enquadram na parte de construir novas vias, 
melhorar as existentes , colocar novos transportes em melhores condições em 
circulação , estabelecer um horário de saída e chegada dos veículos ao seus 
respectivos destinos  que deverá ser cumprido, uma melhor qualificação dos que 
conduzirão o veículo a fim de evitar transtornos , melhores condições e segurança nos 
pontos onde os passageiros  esperarão pelo transporte , e o governo deve criar medidas 
de segurança que tenham competência para fiscalizar quem sai e entra em um veículo 
público, para que todos possa cumprir seus destinos com tranquilidade; proporcionando 
assim o real objetivo para qual o  transporte público foi criado . 
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DIREITO AO ABORTO NÃO, MAS SIM DIREITO À VIDA. 

 
 BRANDÃO, Amanda Pereira 

 
 
RESUMO: O presente artigo que se posiciona contra a legalização do aborto  previsto 
no artigo 128 do Código Penal Brasileiro, visa oferecer uma visão mais abrangente  
sobre  o tema, como direito á vida,como um dos maiores bem jurídicos defendidos, 
quando o aborto é considerado como crime,as várias formas e  métodos agressivos de 
cometer um aborto e trazendo soluções para que isso seja resolvido de outras formas 
sem retirar a vida de um ser humano que tem direito previsto desde o nascituro, direitos 
objetivos que o legislador garante  .Tema bastante polêmico e complexo de ser 
debatido,mas fechar os olhos para essa realidade e ser deixado de lado, é algo que não 
pode ser feito,pois a população precisa ter conhecimento desse problema,porque o 
aborto tem sido tratado de forma natural, não levando em conta  as consequências tanto  
físicas e psicológicas. 
Introdução 
 
Entende-se como individuo mentalmente saudável aquele que: compreende que não é 
perfeito;Não pode ser tudo para todos;Vivencia uma vasta gama de emoções;Enfrenta 
desafios e mudanças da vida cotidiana;Procura ajuda para lidar com traumas e 
transições importantes. 
Podemos notar no decorrer do trabalho a importância de cada individuo que compõe 
nossa sociedade, pois todas as doenças a seguir são geradas por causa das palavras 
que muitas vezes ofendem mas são levadas na brincadeira por quem as dizem, de 
simples gestos que as vezes podem parecer insignificantes mas que iram desencadear 
uma serie de problemas que resultaram na maioria das vezes em um homicídio.É 
importante fazer uma analise critica da sociedade, após ler os textos científicos infra-
sitados. 
  
 
I-Saúde mental e transtorno mental. 
Entende-se como individuo mentalmente saudável aquele que: compreende que não é 
perfeito;Não pode ser tudo para todos;Vivencia uma vasta gama de emoções;Enfrenta 
desafios e mudanças da vida cotidiana;Procura ajuda para lidar com traumas e 
transições importantes. 
A pessoa sadia “muda construtos pessoais que se originam de predições refutadas pela 
experiência. A pessoa não sadia tem uma teoria sobre conseqüências que não funciona, 
mas não consegue muda-la.”(KELLY, apud HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000, p.329). 
O transtorno mental impossibilita atuar dentro dos padrões de normalidade, aceitos 
como tais no ambiente do individuo, e isso se torna perceptível para os demais. 
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As características dos transtornos, orgânicos ou mentais, transformam-se com o passar 
do tempo. Novos são identificados, alguns acentuam-se, enquanto outros apresentam 
redução. 
  
 
 
 
 
II-Conceito de personalidade. 
Kaplan e Sadock (1993, p.556) conceituam personalidade como a “totalidade 
relativamente estável e previsível dos traços emocionais e comportamentais que 
caracterizam a pessoa  na vida cotidiana, sob condições normais”. 
 Gordon Allport “ personalidade é a organização dinâmica, dentro do individuo, daqueles 
sistemas psicofísicos que determinam seus ajustamentos únicos ao ambiente.” 
A personalidade,acentue-se,” so se manifesta quando a pessoa esta se comportando 
em relação a um ou mais indivíduos”,presentes ou não,reais ou 
ilusórios.”(BRAGHIROLL.et AL, 1998, p.141). 
Diversas classificações não cientificas de personalidade procuram relacionar o tipo físico 
com o comportamento típico do individuo. O único resultado pratico é a indulsao de pré-
julgamentos,desprovidos de sentidos, não considerando fatores cruciais como as 
influencias do meio, a educação recebida, o ambiente de trabalho e a cultura em que o 
individuo encontra-se inserido. 
Sintetizando as definições apresentadas conceitua-se personalidade como a condição 
estável e duradoura dos comportamentos da pessoa, embora não permanente. 
  
III-Características de personalidade. 
Os comportamentos típicos,estáveis, persistentes que formam o padrão por meio do 
qual o individuo se comporta em suas relações, nas mais diversas situações do convívio 
social, de trabalho e familiar, recebem a denominação de características de 
personalidade. As manifestações dessas características formam a imagem mental, para 
os observadores, do comportamento mais esperado dessa pessoa em cada tipo de 
circunstancia. 
 As descrições apresentadas a seguir são úteis para descrever comportamentos,porem 
não para prevê-los. Não há personalidade “normal” ou características normais. Todas as 
apresentam em maior ou menor grau, combinadas de infinitas maneiras, o que torna 
cada individuo único em sua maneira de se comportar. Cada característica possui 
aspectos positivos e negativos, dependendo da situação e intensidade com que se 
apresentam, portanto, nenhuma é absolutamente “boa” ou “ma”. 
As emoções do momento, entretanto, tem o poder de alterar a predominancia de uma ou 
mais características e conduzem a comportamentos imprevisíveis ou inesperados, sem 
que isso indique qualquer tipo de transtorno mental. 
As carascteristicas de personalidade não se manifestam de maneira isolada, elas 
apresentam-se sobrepostas, intercaladas e alternadas, dependendo da situação 
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vivenciada pelo individuo, podendo uma ou mais revelar-se com maior intensidade, 
dependendo da situação. 
Pessoas emocionalmente estáveis experimentam as emoções, mas não deixam dominar 
por elas. Tendem a resolver, por elas mesmas, suas dificuldades, no limite de suas 
capacitações. A estabilidade emocional proporciona visão mais realista dos fatos e maior 
facilidade para administrar situações de conflito. 
A instabilidade emocional é uma característica de personalidade reveladora de 
imaturidade, incapacidade de tolerar os aborrecimentos e as frustaçoes ocasionadas 
pela impossibilidade pratica de satisfazer a todos os seus interesses. 
Não se pense nas características de personalidade como “virtudes, problemas ou 
defeitos”. Elas constituem comportamentos predominantes existentes que se acentuam, 
dependendo da situação. Essa é a estratégia que o psiquismo encontra para lidar com 
os desafios imediatos e o estado do organismo. 
Nem sempre, entretanto, o psiquismo faz a escolha melhor ou correta.Algumas 
situações exemplificam essa ressalva: 
O excesso de consciência social leva a fanatismo(o fim se sobrepõe o meio). O 
descontrole emocional pode produzir comportamentos inaceitáveis, inadequados, 
prejudiciais, etc.O comportamento esquizóide pode dificultar relacionamentos 
importantes( a pessoa não se empenha em ser ou parecer simpática).Um cliente muito 
independente pode prejudicar a estrategia do advogado, assim como as manifestações 
de ousadia no momento inadequado. 
As manifestações de histrionismo;O comportamento narcísio pode criar antipatias 
desnecessárias;O excesso de imaginação leva a pessoa a sugerir ou esperar ações e 
decisões incompatíveis com a realidade; 
Todas as pessoas possuem o conjunto das características elencadas e outras mais em 
diversos graus, em proporçoes que variam de individuo para individuo,tornando única 
sua forma de agir e reagir. As características de personalidade dos indivíduos saudáveis 
alteram-se com o tempo, com etapas da vida, devido a inúmeros fatores orgânicos, 
psicológicos e sociais. 
  
IV-Alterações de características de personalidade. 
As alterações de características de personalidade tem o objetivo de neutralizar a 
situação estressante. A extensão com que ocorre a alteração de uma ou mais 
características de personalidade depende da intensidade e da duração do estresse 
experimentado.Uma alteração de característica de personalidade pode produzir 
prejuízos diversos para a vitima ou para o praticante de um delito, dependendo de como 
venha a afetar relacionamentos profissionais e pessoais. 
Contudo , essas modificações não são, necessariamente, suficientes para tirar a 
funcionalidade do individuo.Quando a funcionalidade fica comprometida, caracteriza-
se,então,prejuízo para a saúde mental e pode-se desenvolver um quadro de transtorno 
de personalidade. 
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V-Transtornos de personalidade. 
 
Transtornos de personalidade são “ padrões de comportamento profundamente 
arraigados e permanentes, manifestando-se como respostas inflexíveis a uma ampla 
serie de situações pessoais e sociais” (KAPLAN,SADOCK,1993,p.196) 
A inflexibilidade não esta associada a doença cerebral ou a outro tipo de transtorno 
mental. Ela é nitidamente excessiva e compromete o funcionamento, social e 
ocupacional, de modo significativo e|ou vem acompanhada de sofrimento subjetivo. A 
palavra chave é “comprometimento”. 
Na situação de transtorno, uma ou mais características de personalidade predominam 
ostensivamente, pessoa perde a capacidade de adaptação exigida pelas circunstancias 
do trabalho e da vida social, independentemente da situação vivenciada. Em outras 
palavras, ocorre perda da flexibilidade situacional. 
Apresentam-se, a seguir, alguns transtornos de personalidade de acordo com o critério 
da Classificaçao Internacional  de Doenças. São bastante conhecidos os seguintes 
transtornos de personalidade: 
Paranóide: o indivíduo sempre interpreta de maneira errada ou distorce as ações das 
outras pessoas, demonstrando desconfiança sistemática e excessiva. O comportamento 
é generalizado. Guarda rancor, não perdoa injurias ou ofensas e, portanto, busca 
reparações; desconfia de todos, ate do próprio advogado; demontra-o e toma medidas 
de segurança acintuosas, inoportunas e ofensivas. 
Dependente: o indivíduo torna-se incapaz de tomar, sozinho, decisões de alguma 
importância. Torna-se alvo fácil de pessoas inescrupulosas. É o apostolo preferencial do 
fanático;o liderado de eleições do antissocial. Nada faz sem a opinião e a presença do 
advogado. Pode incorrer em sérios prejuízos simplesmente porque nos consegue decidir 
ou encontrar quem o faça; 
Esquizóide: a pessoa isola-se, busca atividades solitárias e introspectivas; não retribui 
cumprimentos e mínimas manifestações de afeto. Terá dificuldade para encontrar quem 
se disponha a testemunha a testemunhar em seu favor e, também, não terá disposição 
para faze-lo. Seu comportamento apresentara tendência a um contato mais frio e 
distante com os demais; 
De evitaçao: a pessoa se isola, porem, sofre por desejar o relacionamento afetivo, sem 
saber como conquista-lo. O retraimento social, marca importante, vem acompanhado 
pelo medo de criticas, rejeição ou desaprovação. 
Emocionalmente instável: este individuo oscila entre o melhor e o pior do mundo; cede a 
impulsos e prejudica-se; seus relacionamentos podem ser intensos, porem instáveis. 
Acessos de violência, falta de controle dos impulsos podem ser marcantes. Envolve-se 
em agressões. O advogado deve precaver-se para não contar demais com 
determinadas reações dessa pessoa; 
Histriônica: manifesta-se no uso da sedução, na busca de atenção excessiva, na 
expressão das emoções de modo exagerado e inadequado. Procura a satisfação 
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imediata, tem acessos de raiva e sente-se desconfortável quando não é o centro das 
atenções;osrelacionamentos interpessoais, embora exagerados,não gratificam. 
  
VI-Transtorno de personalidade antissocial. 
Tem particular interesse para a Psicologia Forense o transtorno de personalidade 
antissocial, também denominado psicopatia, sociopatia, transtorno de caráter, transtorno 
sociopatico, transtorno dissocial. O termo psicopatia foi cunhado inicialmente por 
Kraepelin em 1904 (possuem personalidade psicopatica aqueles que não se adaptam a 
sociedade e sentem necessidade de serem diferentes); seguiram a ele Morel, Magan, 
Schneider, Mira Y Lopez, Cleckley, e mais recentemente Hare, entre outros. Em 1995, o 
DSMIV(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) introduz o conceito da 
seguinte forma: 
“característica essencial: padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos 
outros, que inicia na infância ou começo da adolescência e continua na idade adulta.” 
O individuo não se enquadra na categoria de portador de doença mental, porém 
encontra-se á margem da normalidade psicoemocional e comportamental. Requer dos 
profissionais de saúde e do direito cautela e parcimônia na avaliação e características 
típicas. 
A psiquiatra forense brasileira Hilda Morana, ancorada nos estudos do americano Robert 
Hare, responsável pela validação no Brasil do PCL-R( Criterios para Pontuaçao de 
Psicopatia Revisados), afirma que é possível a previsão da reincidência criminal, nos 
casos de psicopatia. 
A pesquisadora relaciona psicopatia a defeito de caráter pelo grau de consideração aos 
outros. Sujeitos com deficiência de caráter são insensíveis as necessidades dos outros, 
condição  que obedece a um espectro de manifestação: do sujeito ambicioso ate o pior 
dos perversos cruéis. 
Processos mentais responsáveis pelas funções da sociedade não se estruturaram de 
forma adequada nesses indivíduos. Enquanto criminosos comuns desejam riqueza, 
poder e prestigio, os psicopatas manifestam crueldade fortuita.A psicopatia é um 
conceito forense que na área de saúde é definido como transtorno de conduta.Assim as 
bases para a definição de psicopatia oscilam entre aspectos orgânicos e sociais. O 
consenso parece estar nas principais características que definem o transtorno, a seguir 
elencadas, de acordo com o checklist de pontuação do protocolo Hare (PCL-R): 
Loquacidade;charme superficial; Superestima;Estilo de vida 
parasitário;vigarice;manipulação; Ausência de remorso ou culpa; Insensibilidade afetivo-
emocional; indiferença; falta de empatia; Impulsividade; descontroles comportamentais; 
Ausência de metas realistas a longo prazo; Irresponsabilidade; incapacidade para 
aceitar responsabilidade pelos próprios atos; Promiscuidade sexual; Muitas relações 
conjugais de curta duração; Transtornos de conduta na infância; Delinqüência juvenil; 
Revogação de liberdade condicional; Versatilidade criminal. 
Observam-se falhas na formação do superego( valores morais, éticos e sociais) e 
ausência de sentimentos de culpa, de remorso e de empatia, entre outros. Estatísticas 
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apontam para influencias biológicas, ambientais e familiares, sugerindo, portanto, uma 
conjugação de fatores. 
Na pratica prisional, o fundamental, que torna a intervenção mais delicada, é a 
dificuldade de essas pessoas aprederem com a experiência, sendo que a intervenção 
terapêutica, em geral, não alcança os valores éticos e morais comprometidos. Existe 
medicação que busca minimizar a excitabilidade do comportamento. 
Quando se trata deste tema, a tendência é de as pessoas imaginarem serial killers, 
homicidas cruéis e torturadores; isso, entretanto, não constitui o padrão.A conduta 
reiterada, a habitualidade e outros aspectos de personalidade é que indicam a presença 
do transtorno, e não a violência do crime. Não se aplica o diagnostico em situações 
excepcionais e de grande envolvimento emocional( demissão, greve, seqüestro, 
violência gratuita, acidentes graves). 
Esse indivíduos encontram campo fértil no trafico de drogas, no crime organizado em 
geral, na política, na religião; tornam-se lideres carismáticos e poderosos. Mentira, 
promiscuidade, direção perigosa, homicídios e seqüestros compõem seus repertórios, 
em que não há sentimentos de culpa, pois os outros não passam de “otarios” que 
merecem ser ludibriados na disputa por sexo, dinheiro, poder etc. 
Casos como canibalismo podem indicar psicose e não psicopatia. É importante ressaltar 
que nem todo psicopata é criminoso. Paul Babiack( Shine,2000) denomina esses casos 
como “psicopatia subcriminal”, cujas características básicas são habilidades 
manipulativas, boa aparência, charme, certo grau de inteligência que podem revelar-se 
candidatos ideais para uma vaga de trabalho. Quando ocupa cargo de relevância, o 
psicopata utiliza o poder em detrimento de colegas, subordinados e superiores. 
Nas avaliações jurídicas penais o comportamento, os atos de um psicopata sintomático, 
não são imputáveis, exigindo dos responsáveis do sujeito paciente um tratamento 
medico e medidas de controle. 
  
VII-Transtorno bipolar maníaco depressivo e o crime. 
Fase maníaca. 
O uso de psicofarmacos mudou sensivelmente o tempo e a intensidade da fase 
maníaca, em função disso o doente, quando comete um reato, geralmente comete em 
fase de “entrada” isto é, na fase hipomaniaca da doença. Alem disso, a possibilidade de 
uma intervenção rápida e eficaz com terapia idônea diminuiu a freqüência e a entidade 
da doença na população. A contribuição que o transtorno bipolar da a criminalidade é, 
portanto, nitidamente dimunido nos últimos anos. 
Um dos crimes relativamente freqüentes e típicos do maníaco (quando comete) é o furto, 
não premeditado, não seletivo, não finalizado, mas simplesmente expressivo do seu 
sentimento de onipotencia ludica. A hipertrofia do seu Eu, a necessidade prepotente de 
auto-afirmaçao, a euforia, a agilidade ideativa, a energia volitiva, o dinamismo,  são 
todos elementos que se encontram na base de numerosos reatos que vão do incêndio, 
ao exercício abusivo de uma profissão, aos atos obscenos e a atos de libido, 
vandalismo, falsas acusas, e falsas testemunhas. Em particular, nos reatos sexuais, ele 
pode ser tanto vítima quanto autor provocador do mesmo.  
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A intolerância  em relação aos contrastes e obstáculos de qualquer natureza, verso 
contradições e oposições em relação aos seus projetos extravagantes faz com que 
esses doentes reajam em modo violento e brutal. São derivados também, os reatos de 
exercício arbitrário das próprias razoes com violência as pessoas ou sobre coisas, de 
violência, ameaças ou resistências as autoridades oficiais, de injuria, difamação, 
violação de domicilio, violência privada, lesões, de homicídio. 
Fase depressiva: 
O episodio depressivo representa, sem duvida, a expressão mais durável e mais grave 
da psicose maníaco-depressiva. Esta invade todo o individuo nas suas componentes 
físicas e psíquicas. As idéias, os sentimentos e a vontade se comprometem: o mesmo 
elan vital diminue, como se fosse bloqueado por uma contra-corrente que o anula. O 
medo, a ânsia e a dor moral chegam a tal ponto de intensidade que sustenta e conforta 
uma interpretação delirante de culpa, de destruição, de falta de dignidade, fim ao delírio 
de negação (Sindrome de Cotard). 
Os depressivos podem cometer atos de violência sob o influxo de idéias obsessivas, 
entendendo como idéias presentes na cônscia com uma intensidade e uma constância  
verdadeiramente mórbida e o qual conteúdo, é expresso do sentimento doloroso dos 
doentes, é desagradável e penoso: talvez esses sentimentos são sugeridos por 
ocorrências delituosas lidas nos jornais ou encontrados casualmente,outras vezes são 
frutos de elaborações espontâneas do doente: ele mesmo pode reconhecer a natureza 
mórbida, mas não pode controlar a sua obsessiva influência. 
É clara a importância de chegar a uma conclusão diagnostica precisa, porque a 
relevância clinica e psiquiátrico-forense destes quadros são muito divergentes no sentido 
em que se pode admitir o vício de mente nos distúrbios afetivos maiores (a psicose 
maníaco-depressiva), é discutível que os distúrbios distimico (segundo os americanos), 
as personalidades e as reações anormais simples possam ser por si só consideradas 
“doenças” no sentido medico legal. 
 Antes de tudo o paciente que possui distúrbio do humor, se comete reatos (ou é vitima), 
na fase de “entrada” na doença, quando “tudo e agora” constrói e mantem nele o 
convecimento patológico do anulamento dos limites que a realidade e as situações 
impõem a cada pessoa. A sintomatologia psicopatológica é tal que logo os familiares  e 
médicos correm ao reparos,utilizando o tratamento psicofarmacológico de que hoje se 
dispõe e a qual a eficácia é sem discussão, bastante que se tenha paciência e a 
constância de estudar a associação farmacológica mais adequada para cada caso. 
 A maior variedade de crimes e o caráter, muitas vezes, menos grave no maníaco 
podem ser colocados em relação com a sua tendência patológica a realizar: a causa do 
seu convencimento de dominar a situação lhe dá a oportunidade de satisfazer qualquer 
dos inúmeros impulsos que se lhe aparece a consciência, mas também de passar 
rapidamente de um projeto a outro, causa a aceleração do curso do pensamento e a 
imperatividade motora que o caracterizam; e ao contrario, o depressivo, sentindo-se 
continuamente dominado da situação e tendendo a dobrar-se sob o seu mundo interior, 
invadido pela desolação, delirante do pessimismo e sentimento de culpa é levado a inibir 
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a maior parte dos impulsos cedendo ao seu próprio falimento, somente alguns em geral 
entre os mais violentos e desesperados. 
Um aspecto de particular interesse se refere ao tipo de reato que envolve dois doentes, 
cujo um é autor  e o outro a vitima: é o caso da violência carnal ou indução de pessoa 
incapaz executado por um doente mental em relação a outro doente mental. 
  
VII-Esquizofrenia: 
É um estado de dissociação estrutural, funcional e psicodinâmica da experiência.Pode 
ser classificada em: Esquizofrenia em sintonia com a percepção da realidade Equiz 
Paranoica e psicopatia idiopática, que é a dissociação dos valores morais ou negação 
dos mesmos.Esquizofrenia com perda total da realidade, o qual chamamos de “ quadro 
psicótico esquiz”. Neste caso, qualquer comportamento transgressivo criminoso é 
absolutamente não imputável. Sintomas da esquizofrenia(quanto mais sintomas, se 
fecham o diagnostico): 
Rompimento; Divisão; Separação; Colapso; Catastofre; Fim de mundo;Culpa; Paranoia; 
Negação; Viver ou morrer(catatonia) presença ausente- vazia perdida no espaço. A 
esquizofrenia e a bipolariadade são modalidades defeituosas de enfrentamento e de 
organização do tempo e do espaço, que são dimensões, categorias ultimas explicativas 
da vida. É quase impossível o diagnostico de uma esquizofrenia que não registre traços  
maníaco-depressivos, como também é difícil uma bipolaridade “pura” que não agregue 
traços esquizofrênicos. 
A experiência esquizofrênica é uma forma “sui-generis” de ser, de existir e de 
comunicar-se com o Mundo. É um “modus vivendi” que tem a sua própria razão, a sua 
lógica, os seus profundos sentidos, exigindo por parte da comunidade cientifica e da 
sociedade civil a máxima compreensão e respeito. 
Infelizmente é possível registrar o quanto ainda há de ignorância e de preconceitos que 
degrada essa experiência classificada como loucura, insanidade mental, invasão 
diabólica, justificando, desta forma, métodos de tratamento que ferem a dignidade 
humana, satisfazem a paranóia coletivae torna ainda mais penosa a condição do 
“sujeito” rotulado de esquizofrênico. 
Desordem e transtornos mentais são denominações que muitas vezes escondem, 
amparados e legitimados pelo discurso cientifico, a ideologia da exclusão social operada 
pela classe dominante. Com o rotulo de esquizofrênico frequentemente utilizado nas 
clinicas e hospitais psiquiátricos, com conseqüente reflexo na sociedade, indicam-se 
aqueles indivíduos “incômodos”, em um exercicio  da lógica, da razão, da ética, da 
estética que subverte o “status quo” dos paradigmas dominantes. 
A esquizofrenia na sua dimensão e estagio psicótico não explode de repente, pecorre 
um caminho no tempo, uma evolução por fases, etapas, que as vezes, porem aparece 
no ultimo estagio da vida confundindo-se com a demência senil. Estagio: primeria 
Infancia 
Falta a criança um mínimo de segurança e de autoconfiança básica. É importante tanto 
para um educador, quanto para um psicólogo terapeuta ser ciente dos “pródromos” do 
processo esquizofrênico já na primeiríssima infância, uma relação mãe-criança e 
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entorno- ambiente familiar e criança. As relaçoes interpessoais se caracterizam por forte 
angustia, hostilidae destrutiva, separação física, distanciamento psicológico. 
A criança,nestas condições desfavoráveis sofre um atraso no seu desenvolvimento 
mental e social. As representações do “Mundo” e dos “Outros” são todas de natureza 
desagradável e muitas vezes terrificante (SULLIVAN H. S., 1962) constituindo-se como 
“substrato” inconsciente, mas operante do caráter. Certas crianças, não suportam este 
estado “sombrio” da experiência e vem a falecer pelos tantos mecanismos 
psicossomáticos a disposição. 
Outras crianças se defendem , entrando em uma “organização autistica” da vida 
fechando-se aos contatos com o Mundo dos outros por uma profunda e extensa 
insignificância. Mas muitas crianças conseguem superar este primeiro estagio entrando 
no segundo. Estagio: infância 
As experiências carregadas de angustia  são removidas. Inibem em parte os processos 
primários do pensamento responsáveis das fantasias de um imaginário terrificante, 
elaborando defensivamente uma personalidade pré-psicotica, esquizóide, dissociada 
como os compromissos da vida, ou uma personalidae turbulenta tempestuosa, 
altamente inquieta instável, agitada assumindo os traços maníacos. 
Apesar disso, esta criança, com dificuldade, consegue uns objetivos de vida construindo 
uma própria auto imagem, uma identificação sexual, contudo bastante precária 
adaptando-se as expectativas e as representações da comunidade familiar e escolar. A 
integração consigo mesmo com o Mundo é porem instável, superficial e bastante frágil, 
deixando espaço a eventos desintegradores provindo tanto do inconsciente quanto do 
inevitável confronto como o Mundo. Estagio: pré-adolescência 
Duvidas profundas sobre o seu valor, sobre a sua identidade, sobre os significados que 
dão sentido a vida o atormentam, mesmo assim esta criança consegue superar esta 
frase e os seus momentos insidiosos também como o apoio de outros personagens fora 
do mundo familiar que a valorizam, já pré-adolescencia e adolescente, abrindo-a para 
novas relaçoes mais tolerantes e solidarias e para um futuro promissor. 
Muitos superam este estagio, mas não todos. Nem sempre o Mundo é tolerante, amigo 
solidário, para estas crianças se abre uma outra frente hostil alem da família, o Mundo 
na escola, nos grupos, na rua, nos espaços institucionais e nas tantas organizações 
sociais. As defesas psicóticas construídas na fase anterior não são mais eficientes para 
conter o “terror” antigo frente as novas reais ou imaginarias incompreensões. Voltam á 
memória lembranças desagradáveis de quando criança, a voz os gestos, impacientes da 
mãe a arrogância e a violência dos pais os risos irônicos das pessoas próximas. 
A escuridão assombrada do quanto o mau cheiro, a desordem amontoada dentro e fora 
da casa, a raiva do cachorro. Todas estas sensações negativistas impregnam as 
representações do Mundo, dos eventos, dos conceitos criando um estado disforico 
generalizado, uma queda do “alen vital”, uma perigosa “ catatonia uma falência dos 
desejos da vida”. 
A sexualidade é percebida e vista como algo ameaçador da integridade física como 
objeto-alvo de impulsos incontroláveis ou como responsável da “solidão” que tomou 
conta da vida. Estagio: jovem adulto 



III	  Encuentro	  de	  las	  Ciencias	  Humanas	  y	  Tecnológicas	  para	  la	  integración	  de	  la	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  Internacional	  del	  Conocimiento:	  Diálogos	  en	  Nuestra	  América	  

	   2232	  

O mais grave evento, porem, que caracteriza este estagio é a falência da esperança no 
futuro. O futuro não se apresenta mais como promissor de “coisas boas” pelo contrario, 
será pior do que o presente. Neste momento o sujeito desta experiência adolescente ou 
jovem adulto, entra em pânico porque a insignificância toma conta de tudo. Mais nada e 
mais ninguém detem esta pessoa no mundo comum, no tempo e no espaço de todos, na 
Koinonia (estar juntos comunitariamente) do Mundo real e concreto que esta em baixo 
dos nossos pés para nos dar firmeza e consistência. 
A experiência da existência de acordo com Sullivan H. S. (1962), mas também com 
Laing R. D.(1960) o eu dividido é uma contaminação de estados psicológicos que levam 
á desorganização a dissociação do Eu, do Self: os sentimentos frente uma imaginaria 
catastofre do mundo, a consequente culpa, a condição de réu, o impulso á fuga, a 
experiência do isolamento e da solidão vivenciada como defesa extrema e como castigo 
e punição. A sensação de estanhes retro-alimentam o pânico, que em um circulo vicioso, 
alimenta a falência de todas as defesas psicológicas do sujeito. As barreiras que 
detinham o terror primário que explode com violência incontrolável. 
Se caracteriza pela impotência do processo secundário frente a realidade e a 
conseqüente regressão a organizações “prototaxicas” do psiquismo. 
  
CONCLUSÃO: 
Pode-ser concluir que a falta de uma estrutura familiar descende desencadeia uma 
doença mental que será difícil de ser tratada. Esse fator acrescentado a outros como, 
brigas na escola, bulling, lembranças desagradáveis de quando criança, a voz, os 
gestos, impacientes da mãe a arrogância e a violência dos pais os risos irônicos das 
pessoas próximas, entre tantos outros agravam a situação do doente. 
Assim quando este passar por todos os estágios da doença, o risco de cometer um 
crime será enorme, ou seja, os atos sofridos por outras pessoas são responsáveis por 
um futuro homicido. Isto não é analisado pelas pessoas fisicas quando assistem aos 
noticiários, apenas acusam o autor, mas e o que o levou a praticar o crime, não é 
importante? Visto que se faz de extrema importância analisar todo o contexto, 
compreendemos a importância do direito e de todas as pessoas.  
  
REFERENCIAS: 
Fiorelli, José Osmir;  Mangini, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Forense. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2002. 
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ADOÇÃO HOMOPARENTAL 

 
 

ARAGÃO, Larissa Menezes Nery de 
 
 
 
RESUMO: O trabalho aqui desenvolvido é baseado no tema “Adoção Homoparental” e 
tem como objetivo mostrar a problemática e a solução encontrada quando se trata dos 
aspectos psicológicos das crianças e adolescentes que se encontram aptas a serem 
adotadas, de acordo com a Lei 12.010/09. Abordamos os argumentos usados contra a 
permissão  da adoção homoparental e os argumentos favoráveis à adoção. 
 
INTRODUÇÃO 
   Royalties no que se refere ao Petróleo são valores (10% do valor do barril) 
cobrados das concessionárias que usufruem a matéria-prima conforme a quantidade 
explorada. Tal arrecadação fica com o poder público, conforme a legislação 
vigente,estados e municípios produtores – além da União – têm direito à maioria 
absoluta dos royalties do petróleo. A divisão atual é de 40% para a União, 22,5% para 
estados e 30% para os municípios produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos para 
todos os municípios e estados da federação. 
   Por se tratar de tratar de uma riqueza nacional uma Proposta de Lei do Deputado 
Federal Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) determina uma nova divisão dos royalties do 
petróleo. A distribuição ficaria assim determinada: 
- Todos os estados: 30% 
- Todos os municípios: 30%  
- União: 40% 
   Assim geraria absoluta equidade entre as unidades federativas, porém sabemos 
que estados produtores como a distribuição acima propõe, serão financeiramente 
desfalcados. 
1 ALEGAÇÕES PARA A PERMANÊNCIA DA ATUAL DISTRIBUIÇÃO 
 Rio de Janeiro e Espírito Santo seriam os mais prejudicados com o novo projeto 
que baseia na equidade da distribuição, somente o Rio de Janeiro até 2020 perderia 
aproximadamente 80 bilhões de reais. E ainda, continuariam a amargar com prejuízos 
ambientais oriundos da extração de hidrocarbonetos, tal número apresentado ganha 
total relevância nos próximos anos com a gigantesca reserva petrolífera na camada pré-
sal. O esquema abaixo aponta aonde localiza a camada pré-sal, onde reforçará 
gigantescamente a produção de petróleo. 
  
   Dentro do Rio de Janeiro, grande lesado com a proposta da redistribuição do 
dinheiro originário do petróleo, os governos municipais e estaduais se movimentam em 
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clamor da permanência, a temática da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio que 
defendeu e mostrou ao mundo a importância dos recursos do petróleo. 
  
2 COMO DEVERIA SER INVESTIDO OS ROYALTIES? 
 O usufruto de certos recursos pode encontrar restrições temporais decorrente de 
sua esgotabilidade, o caso de hidrocarbonetos é o principal exemplo disso. Vale 
ressaltar que deve haver um usufruto inteligente para que quando houver total 
esgotamento dos recursos que o petróleo e o gás natural novas gerações possam ter 
garantido bem estar equivalente ao utilizado anteriormente.  
 Realização dos direitos fundamentais autoriza promoção da justiça entre os 
anseios das contemporâneas e das futuras gerações, com direção de viabilizar a 
diminuição da pobreza sistêmica, incluindo não apenas a carência do usufruto de bens 
materiais, porém os impedimentosde usufruto de riquezas intelectuais, como a 
educação, assim correspondendo ao investimento em capital humano. 
   Educação, ciência e tecnologia promovidas com os royalties deverá 
exclusivamente servir o progresso do Brasil, ampliando uma economia que ofereça bens 
e serviços de maior qualidade resultando no ganho geral, deve está sob a tutela de um 
poder público eficiente para que tais investimentos tenham acessibilidade aos cidadãos 
de independentes de suas camadas sociais e localização geográfica. 
3 PROBLEMAS AMBIENTAIS DO PETROLÉO  
   Sendo um grande argumento dos estados produtores, danos ambientais do 
petróleo, necessitam ser levados em consideração uma vez que, quem amarga tais 
prejuízos são basicamente são estes estados.  
   Os mais visíveis e frequentes danos são os vazamentos de óleo, propenso a 
ocorrem em todas as atividades relacionadas ao petróleo, do poço ao posto. Tais 
acidentes deixam marcas por duas décadas ou mais e que a recuperação é sempre 
muito longa e difícil, ainda que com ajuda humana. O contato com o petróleo bruto 
causa efeitos gravíssimos na fauna e flora. 
   Os vazamentos não são a única fonte de impactos e riscos negativos oriundos da 
produção e exploração de petróleo no oceano. Após 45 dias, um poço perfurado já 
revela uma fase de impactos agudos sobre os animais e plantas. Cascalhos saturados 
de diferentes substâncias, descarte fluidos de perfuração, e compostos tóxicos, incluindo 
metais pesados como cádmio, 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   O governo deve analisar realmente o que é melhor para o bem comum. A disputa 
entre estados produtores e não produtores de petróleo coloca em luta o poder de 
eficiência nacional dos hidrocarbonetos contra o direito de privilégios aos estados 
produtores. 
   Seja como for, é evidente que a destinação de tais recursos tenha como intuito 
garantir progresso seguro e duradouro com investimentos em educação, ciência e 
tecnologia. É investir de fato nos cidadãos que dá com êxito a segurança de um futuro 
de bem estar. 
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   A divisão igualitária resultaria no fator positivo da redistribuição populacional, 
tendo em vista que a margem litorânea ocupa grande parte da população e sertões de 
pouca densidade populacional, o que melhoraria a infraestrutura, uma vez que há 
cidades com inchaço populacional e resulta sempre em problemas de saúde, segurança, 
mobilidade ferindo a qualidade de vida, tal integração nacional contribuiria com a 
segurança e melhor aproveitamento das diversidades que o Brasil possui, podendo, com 
sabedoria ter economia mais sustentável e assim desenvolvendo o Brasil e os 
brasileiros. 
Bibliografia 
COSTA, Hirdan Katarina de Medeiros; 
SANTOS, Edmilson Moutinho dos. Justiça e sustentabilidade: a destinação dos royalties 
de petróleo. Estudos avançados, São Paulo, n°77, p.143-160, 2013 
 
 

O ABANDONO INFANTIL E A MAQUIAGEM SOCIAL 
 

                                                       Júlia Azedias 
 
 
Resumo: O abandono de crianças no Brasil tem sido ignorado por uma sociedade 
egoísta e em nada altruísta. Em 1990 foi criado o ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) com o intuito de proteger os direitos da criança e do adolescente só que a 
cultura brasileira não permite que esse estatuto exerça o seu papel de forma eficaz. O 
Brasil é um país rico com um imenso contingente de pobres. E em vez de dividir lucros, 
aqui se socializa a miséria. A falta de importância da sociedade faz com que se dê 
menos valor a fatos que realmente interessam e que irão em um futuro próximo 
influenciar na qualidade de vida da população. 
 
 
INTRODUÇÃO 
   Royalties no que se refere ao Petróleo são valores (10% do valor do barril) 
cobrados das concessionárias que usufruem a matéria-prima conforme a quantidade 
explorada. Tal arrecadação fica com o poder público, conforme a legislação 
vigente,estados e municípios produtores – além da União – têm direito à maioria 
absoluta dos royalties do petróleo. A divisão atual é de 40% para a União, 22,5% para 
estados e 30% para os municípios produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos para 
todos os municípios e estados da federação. 
   Por se tratar de tratar de uma riqueza nacional uma Proposta de Lei do Deputado 
Federal Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) determina uma nova divisão dos royalties do 
petróleo. A distribuição ficaria assim determinada: 
- Todos os estados: 30% 
- Todos os municípios: 30%  
- União: 40% 
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   Assim geraria absoluta equidade entre as unidades federativas, porém sabemos 
que estados produtores como a distribuição acima propõe, serão financeiramente 
desfalcados. 
1 ALEGAÇÕES PARA A PERMANÊNCIA DA ATUAL DISTRIBUIÇÃO 
 Rio de Janeiro e Espírito Santo seriam os mais prejudicados com o novo projeto 
que baseia na equidade da distribuição, somente o Rio de Janeiro até 2020 perderia 
aproximadamente 80 bilhões de reais. E ainda, continuariam a amargar com prejuízos 
ambientais oriundos da extração de hidrocarbonetos, tal número apresentado ganha 
total relevância nos próximos anos com a gigantesca reserva petrolífera na camada pré-
sal. O esquema abaixo aponta aonde localiza a camada pré-sal, onde reforçará 
gigantescamente a produção de petróleo. 
  
   Dentro do Rio de Janeiro, grande lesado com a proposta da redistribuição do 
dinheiro originário do petróleo, os governos municipais e estaduais se movimentam em 
clamor da permanência, a temática da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio que 
defendeu e mostrou ao mundo a importância dos recursos do petróleo. 
  
2 COMO DEVERIA SER INVESTIDO OS ROYALTIES? 
 O usufruto de certos recursos pode encontrar restrições temporais decorrente de 
sua esgotabilidade, o caso de hidrocarbonetos é o principal exemplo disso. Vale 
ressaltar que deve haver um usufruto inteligente para que quando houver total 
esgotamento dos recursos que o petróleo e o gás natural novas gerações possam ter 
garantido bem estar equivalente ao utilizado anteriormente.  
 Realização dos direitos fundamentais autoriza promoção da justiça entre os 
anseios das contemporâneas e das futuras gerações, com direção de viabilizar a 
diminuição da pobreza sistêmica, incluindo não apenas a carência do usufruto de bens 
materiais, porém os impedimentosde usufruto de riquezas intelectuais, como a 
educação, assim correspondendo ao investimento em capital humano. 
   Educação, ciência e tecnologia promovidas com os royalties deverá 
exclusivamente servir o progresso do Brasil, ampliando uma economia que ofereça bens 
e serviços de maior qualidade resultando no ganho geral, deve está sob a tutela de um 
poder público eficiente para que tais investimentos tenham acessibilidade aos cidadãos 
de independentes de suas camadas sociais e localização geográfica. 
3 PROBLEMAS AMBIENTAIS DO PETROLÉO  
   Sendo um grande argumento dos estados produtores, danos ambientais do 
petróleo, necessitam ser levados em consideração uma vez que, quem amarga tais 
prejuízos são basicamente são estes estados.  
   Os mais visíveis e frequentes danos são os vazamentos de óleo, propenso a 
ocorrem em todas as atividades relacionadas ao petróleo, do poço ao posto. Tais 
acidentes deixam marcas por duas décadas ou mais e que a recuperação é sempre 
muito longa e difícil, ainda que com ajuda humana. O contato com o petróleo bruto 
causa efeitos gravíssimos na fauna e flora. 
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   Os vazamentos não são a única fonte de impactos e riscos negativos oriundos da 
produção e exploração de petróleo no oceano. Após 45 dias, um poço perfurado já 
revela uma fase de impactos agudos sobre os animais e plantas. Cascalhos saturados 
de diferentes substâncias, descarte fluidos de perfuração, e compostos tóxicos, incluindo 
metais pesados como cádmio, 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   O governo deve analisar realmente o que é melhor para o bem comum. A disputa 
entre estados produtores e não produtores de petróleo coloca em luta o poder de 
eficiência nacional dos hidrocarbonetos contra o direito de privilégios aos estados 
produtores. 
   Seja como for, é evidente que a destinação de tais recursos tenha como intuito 
garantir progresso seguro e duradouro com investimentos em educação, ciência e 
tecnologia. É investir de fato nos cidadãos que dá com êxito a segurança de um futuro 
de bem estar. 
   A divisão igualitária resultaria no fator positivo da redistribuição populacional, 
tendo em vista que a margem litorânea ocupa grande parte da população e sertões de 
pouca densidade populacional, o que melhoraria a infraestrutura, uma vez que há 
cidades com inchaço populacional e resulta sempre em problemas de saúde, segurança, 
mobilidade ferindo a qualidade de vida, tal integração nacional contribuiria com a 
segurança e melhor aproveitamento das diversidades que o Brasil possui, podendo, com 
sabedoria ter economia mais sustentável e assim desenvolvendo o Brasil e os 
brasileiros. 
Bibliografia 
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PROJETO EXPERIMENTAL SOBRE A MARCENARIA NASCIMENTO 

 
DINIZ, Amanda Andrade 

 
RESUMO: O trabalho elaborado recentemente surgiu com a principal finalidade de 
demonstrar sobre a importância das ferramentas de comunicação na promoção de um 
serviço ou produto de uma empresa, independentemente do seu ramo de atuação. O 
trabalho é organizado por três capítulos, com fundamentos e justificativas sobre os 
principais temas abordados. O primeiro capítulo “A marca” apresenta e denomina de 
forma objetiva sobre todo o proceder de uma marca, destacando sobre sua origem, 
construção, posicionamento e enfatizando sobre a importância de todo este processo 
para uma empresa. Após tal abordagem teórica, o segundo capítulo apresenta dados do 
cliente, apontando toda a trajetória da Marcenaria Nascimento, incluindo seu histórico de 
atuação e comunicação até os dias atuais. O projeto finaliza com o “Plano de 
Comunicação” que se firma através dos dois últimos capítulos antecedentes, citando 
sobre a nova estrutura da identidade visual para que possa atingir os objetivos da 
comunicação.  
 
Palavras chave: comunicação, produto, empresa, marca, cliente, plano de comunicação. 
 
ABSTRACT: The work done recently emerged with the primary purpose of demonstrating 
the importance of communication tools to promote a service or product of a company, 
regardless of their field of expertise. The work is organized in three chapters, with 
foundations and justifications on the main themes. The first chapter "The brand" has 
called and objectively about all carry a brand, especially about its origin, construction, 
placement, and emphasizing the importance of this process for a company. After this 
theoretical approach, the second chapter presents data from the client, pointing the entire 
trajectory of Birth Joinery, including its history of operation and communication to the 
present day. The project ends with the "Communication Plan" that firm through the last 
two chapters of history, citing on the new structure of the visual identity so you can 
achieve the goals of communication. 
 
Key Ward: communication, product, company, brand, customer communication plan. 
 
INTRODUÇÃO 
O trabalho elaborado recentemente surgiu com a principal finalidade de demonstrar 
sobre a importância das ferramentas de comunicação na promoção de um serviço ou 
produto de uma empresa, independentemente do seu ramo de atuação. 
Foi desenvolvido um projeto de comunicação para uma pequena empresa goiana que 
trabalha com móveis projetados, designada por Marcenaria Nascimento. O projeto faz 
uma abordagem sobre a reformulação de uma identidade visual para o posicionamento 
da marca Marcenaria Nascimento. 
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Através de contatos diretos com a empresa, constatou-se a necessidade de elaborar 
este projeto de comunicação, com o intuito de que o público-alvo possa ter 
conhecimento sobre a marca. 
O trabalho é organizado por três capítulos, com fundamentos e justificativas sobre os 
principais temas abordados. O primeiro capítulo “A marca” apresenta e denomina de 
forma objetiva sobre todo o proceder de uma marca, destacando sobre sua origem, 
construção, posicionamento e enfatizando sobre a importância de todo este processo 
para uma empresa. 
Após tal abordagem teórica, o segundo capítulo apresenta dados do cliente, apontando 
toda a trajetória da Marcenaria Nascimento, incluindo seu histórico de atuação e 
comunicação até os dias atuais. É através deste fragmento que irão surgir os pareceres 
da comunicação para que a haja vigor na reformulação da marca e em seu 
posicionamento. 
O projeto finaliza com o “Plano de Comunicação” que se firma através dos dois últimos 
capítulos antecedentes, citando sobre a nova estrutura da identidade visual para que 
possa atingir os objetivos da comunicação. No “Apêndice” irá conter o manual finalizado 
que foi baseado por diversos conceitos referente ao tema do projeto para que houvesse 
resultados na reformulação da identidade visual desenvolvida para a Marcenaria 
Nascimento. 
O projeto utiliza de uma forte ferramenta da comunicação o – Branding – com o intuito 
de atingir o objetivo de comunicação da Marcenaria Nascimento, que é regularizar a 
identidade visual. 
1. A MARCA 
Para chegarmos ao fundamento do que é Branding, um termo que é considerado novo, 
deve-se conhecer um pouco sobre o decorrer da história, com a ideia do que é “Marca”. 
De acordo com Nascimento e Lauterborn (2007), com o surgimento do homem na terra, 
nasce também uma nova necessidade: a de representação. Seja para marcar território, 
identificar alguma coisa ou reconhecer os deuses, desde a pré-história, as pessoas se 
sentem na obrigação de atribuir significado a alguma coisa por meio de um símbolo ou 
um aspecto qualquer. Conforme Nascimento e Lauterborn: 
O símbolo, portanto, é apenas uma representação do verdadeiro valor da marca, daquilo 
que é realmente importante para alguém. Este conceito revela o verdadeiro significado 
de convenção: para um grupo de pessoas aquilo (símbolo) é usado para representar o 
valor da própria causa. Isso ocorre devido à necessidade humana de compartilhar algo 
com seus semelhantes. A convenção elege o símbolo ou a marca que representa o valor 
verdadeiro. E todos passam a respeitar o símbolo convencionado, dando a ele um valor 
representativo ou um sentimento de alto valor. (NASCIMENTO, LAUTERBORN, 2007, 
p.12) 
Ou seja, a forma que a humanidade encontrou de se expressar, foi através dos 
símbolos, que carregam uma bagagem, um valor representativo do que é 
verdadeiramente admirável para alguma pessoa. É através do valor que encontramos o 
apreço por uma marca ou símbolo, que irão apenas simular este valor. 
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Segundo Gracioso (2006), com o desenvolvimento rápido da urbanização e com a 
economia se tornando diversificada, novos produtos e serviços são estabelecidos por 
uma classe média emergente na segunda metade do século XX, período em que o 
Brasil incide com a chegada de empresas estrangeiras que principiam a fabricação e 
distribuição de marcas e produtos que já existia no exterior, acarretando técnicas 
modernas de marketing, e consequentemente trazendo extensas mudanças econômicas 
e sociais no país. 
Os produtos passam a se posicionar fazendo com que haja a segmentação do mercado, 
e a entrada de produtos proporcionais a cada segmento particular, cujo vigor da 
propaganda e o domínio dos pontos-de- venda pelos produtores fundamentavam as 
marcas da época. Ainda na concepção de Gracioso (2006), quando o produto 
desempenhava seu circuito de vida, a marca caía no esquecimento e logo eram 
substituídas. 
Já no século XXI, algumas mudanças contribuíram para as marcas assumirem as 
características de hoje, como a tecnologia, que exige cada vez mais inovações, as 
novas estratégias do varejo, as diversas formas de comunicação do mercado com os 
consumidores, o arremesso de diversas informações ao consumidor e o aumento do 
consumo de serviços. 
Conforme Tybot (2006), todo esse processo evolui para o novo conhecimento chamado 
de Branding, fazendo com que as empresas compreendam que na percepção do 
consumidor a imagem de seus produtos estabelece um elo com a imagem da 
corporação, abandonando a ideia de uma sociedade industrial, cujo foco gira em torno 
do produto (tangível) para uma nova economia também conhecida como sociedade do 
conhecimento, que tem a sua essência na criação de valor (intangível). 
Antigamente os proprietários de gados usavam marcas a fogo para diferenciar seus 
animais dos demais. A palavra brand (marca) brota do velho nórdico brandr que denota 
“queimar”. Conforme Keller (2006), durante séculos as marcas são usadas como um 
elemento de distinguir os bens de um produtor de outro. 
O significado da palavra marca é determinado por pontos de vista diferentes de cada 
autor. No dicionário Aurélio (2001) a palavra marca é conceituada como uma impressão 
que permanece. Já Gracioso (2006), completa tal definição com o fato das pessoas 
acrescentarem a marca experiências próprias ou de outras pessoas, concluindo que 
falar sobre a imagem de uma marca é mencionar sobre a impressão que as pessoas 
tem a respeito de um serviço ou produto. 
A palavra inglesa Branding, é um termo em inglês empregado recentemente que 
significa marca. Para Martins (1999) esta ferramenta tem a principal função de 
desenvolver uma imagem positiva para um produto ou serviço, sendo definida para 
alguns autores como uma nova forma de gestão. “Branding pode ser definido, então, 
como o conjunto das tarefas de marketing – incluindo suas ferramentas de comunicação 
– destinadas a otimizar a gestão das marcas.” (SAMPAIO, 2002, P.27). 
De acordo com Sampaio (2002) uma das maiores pertinências do marketing é gerir 
marcas, e o branding vem ganhando espaço na área de marketing, sendo uma forma de 



III	  Encuentro	  de	  las	  Ciencias	  Humanas	  y	  Tecnológicas	  para	  la	  integración	  de	  la	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  Internacional	  del	  Conocimiento:	  Diálogos	  en	  Nuestra	  América	  

	   2241	  

abolir a concorrência e influenciar as pessoas por meio das espertezas e emoção que 
estão associados à identidade da marca. 
Nas palavras de Kotler (2000) seja através de um símbolo, logotipo ou nome, a marca 
representa a empresa ou o fabricante. Já para Richers (2000) a marca é 
fundamentalmente um compromisso da empresa de equipar uma diferente linha de 
atributos, benfeitoria e serviços constantes aos clientes, fazendo com que as marcas 
que mais se destaquem, sejam vistas como um sinal de qualidade. 
Falar a respeito de Branding é intensificar a função que a marca tem em um plano de 
comunicação. Conclui-se que anunciar não é suficiente, é preciso que essa publicação 
esteja amarrada a uma marca forte ou consiga atrelar de maneira positiva ao 
consumidor. 
Conforme Strunck (2007), antigamente os autores americanos utilizavam a palavra 
brand equity para definir a importância que uma marca acrescenta ao produto, ou seja, 
não se trata do produto ou serviço em si, mas do que o consumidor pensa a respeito 
desta marca. Já para Keller (2006) a base do branding exprime atribuir brand equity aos 
produtos e serviços. 
O conceito Brand Equity (valor da marca) surgiu na década de 1980, para robustecer o 
valor desempenhado pela marca nas estratégias de marketing. Segundo Strunk: 
Brand-equity é a resultante de todas as qualidades e atributos relacionados a uma 
marca. O poder que ela tem (isolada das características do produto ou serviço) para 
convencer o consumidor a escolhê-la em meio a concorrência, ou seja, tudo de tangível 
ou intangível que uma marca possui, que contribua para o seu crescimento e 
lucratividade. (STRUNCK, 2007, p.32) 
Na opinião de Rampersad (2008), as percepções que os consumidores constroem em 
sua mente sobre um produto ou serviço, constituem uma relação de confiança e 
sentimento que influenciam no momento da compra, construir uma marca é fazer com 
que esta se torne referência no mercado. Conforme Martins: 
A marca é uma entidade com personalidade independente. E a parte mais sensível em 
sua construção é a formação de características emocionais que vai carregar. A emoção 
é vital para a saúde da marca, e a parte mais delicada em sua comunicação é descobrir 
qual entre as 360 emoções humanas [...] potencializa o valor da marca. (MARTINS, 
1999, p.17 e 18) 
Nas palavras de Martins (1999), acrescentar uma qualidade particular à marca faz com 
que o produto tenha uma percepção maior de seu valor. O consumidor procura o 
sentimento quando vai às compras, procurando se adequar a um estilo que mais o 
agrada, exemplo disto é um consumidor da marca de cigarros Marlboro, que leva 
consigo segurança e virilidade ao consumir o produto, já quem abraça a marca Carlton, 
procura uma imagem madura, de bom gosto. Esses exemplos mostram que as pessoas 
são movidas pela emoção na hora da escolha de um produto ou serviço, e esta 
preferência irá variar conforme o desejo, as necessidades, as crenças e os valores de 
cada indivíduo. 
Segundo Strunck (2007) ao determinar um posicionamento no mercado e na 
comunicação, a marca almeja obter um significado na mente do consumidor, facilitando 
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o processo de motivação e identificação pessoal no momento da compra. Para Tybout 
(2006), a marca se torna uma referência na cabeça do consumidor quando o produto ou 
serviço possui aspectos que o difere das demais marcas, o cliente avalia seus desejos, e 
seu grau de satisfação no instante em que for consumir algum produto ou serviço, para 
então fazer a sua escolha. 
O escritor Sun Tzu (2001), expõe ensina em seu livro A Arte da Guerra alguns aspectos 
essenciais na arte da guerra do marketing e do branding, que é: determinar um foco, 
definir um objetivo da comunicação e reunir forças. 
Na concepção de Sampaio (2002), para que a empresa escolha um bom 
posicionamento deve levar em conta alguns aspectos como: as tendências do mercado; 
a competitividade; a singularidade (o diferencial); a defensabilidade (competência); 
rentabilidade; a capacidade de expansão da marca e a sustentabilidade (durabilidade). 
De acordo com Strunck: 
O posicionamento é a síntese da concepção estratégica da marca, a criação e o 
desenvolvimento de diferenciais competitivos perfeitamente percebidos pela sociedade e 
pelos consumidores. O posicionamento de uma marca de forma geral é estabelecido a 
partir das seguintes questões: produto ou serviço a ser trabalhado, público- alvo e sua 
segmentação, diferenciais competitivos, vantagens e benefícios, concorrência e suas 
características, percepções de qualidade e preço. (STRUNCK, 2007, p. 36) 
Porém Tybout (2006), considera que posicionar uma marca não é a única ação 
necessária para que haja uma gestão de marca (Branding), além de definir um quadro 
de referência (onde esta marca está localizada no mercado), seu ponto de diferença (o 
que a difere das demais marcas) e o seu purpose (propósito) da comunicação, a marca 
deve trabalhar seus aspectos tangíveis, ou seja, o design da marca, criando 
mecanismos como o nome, as cores, símbolos e imagens, para criar os melhores 
conceitos na marca e atuar na percepção coletiva. 
De acordo com Tybout (2006), quando a marca supre as necessidades das pessoas 
realizando suas motivações, que incluem seus desejos, suas crenças e valores, a marca 
se torna coadjuvante na vida das pessoas. 
Já para Martins (1999), os arquétipos emocionais influenciam na construção da marca e 
na escolha da categoria em que esta marca define como imagem, para que ela adquira 
uma personalidade própria. É necessário que haja uma abstração sobre o sentimento do 
consumidor e sobre o que ele vivência para ter uma compreensão a respeito dos 
arquétipos emocionas. 
Conforme Petit (2003), antigamente as marcas eram apreciadas por seus mecanismos 
rígidos, e eram inventadas por designers a partir de uma grade. Hoje, uma marca pode 
ser designada por qualquer símbolo ou imagem, porém esta marca deve apresentar 
caráter. De acordo com Strunck (2007), os elementos que constituem uma identidade 
visual são: o logotipo, o símbolo, a cor e a tipologia. 
O logotipo repete um nome por meio da mesma grafia, tonando-o característico, ou seja, 
é a caricatura da logomarca apenas em tipologia. Segundo Cesar: 
Logomarca ou logotipo, tanto faz, são a identidade da empresa. É o que assina, o que 
representa a qualidade e a competência da empresa. Quando uma empresa presta um 
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serviço, divulga ou vende um produto, ela espera que o consumidor se lembre do seu 
nome. É indispensável para ela que o nome seja associado à sua marca ou produto. Por 
isso, grandes empresas fazem grandes investimentos em suas marcas. (CESAR, 2000, 
p. 117) 
Ainda na concepção de Cesar (2000), alguns aspectos importantes para a criação de um 
logotipo são: a originalidade, pois é o que irá diferir a marca das demais; o significado 
que irá definir a identidade da empresa através dos sinais gráficos ou tipologia 
escolhida, e a lembrança que será atingida através da estável publicação do logotipo em 
peças publicitárias, mas, para que isso ocorra é preciso pensar na forma em que esta 
logo será justaposta. 
Segundo Strunck (2007), os sinais gráficos conhecidos como símbolo, têm a função de 
abrir os olhos do indivíduo para informações e experiências sobre a marca, porém nem 
todas as marcas fazem uso deste atributo. A combinação de um símbolo com um 
logotipo é chamada de assinatura visual. 
A cor tem um feito característico na marca, pois as pessoas podem não ter 
conhecimento sobre logotipo ou símbolos da mesma, mas tem a envergadura de dizer 
quais são as suas cores. Para Petit (2003) cada cor representa um aspecto da marca, 
como mostra abaixo: 
Amarelo: cor jovial e luminosa, que transmite idealismo, concentração, alegria, 
infantilidade, palha, luz, sol, euforia, expectativa, velocidade, dinheiro, podendo ser 
usada também como um sinal de precaução; 
Azul: expressa tranqüilidade, céu, frio, espaço, seriedade, dependência, infinito, 
serenidade, credibilidade, mar, harmonia, austeridade, positividade e tecnologia. 
Branco: cor da pureza, casamento, divindade, neve, batismo, rendição, esterilidade, 
dignidade, simplicidade, inocência e reverência; 
Castanho: sólido, seguro, calmo, natureza, rústico, estabilidade, estagnação, peso, 
aspereza; 
Ciano: tranqüilidade, paz, sossego, limpeza, frescura; 
Cinza: elegância, máquinas, neblina, tédio, seriedade, sobriedade, chuva, sabedoria, 
humildade, respeito, reverência, sutileza; 
Laranja: energia, outono, pôr-do-sol, calor, luz, equilíbrio, entusiasmo, criatividade, raios, 
euforia, apetite, prazer, senso de humor, espalha alegria e positividade; 
Magenta: luxúria, sofisticação, sensualidade, feminilidade, desejo; 
Marrom: café, chocolate, terra, melancolia, desconforto, sensualidade. Apesar de pouco 
utilizada, a cor sintetiza a coisas velhas e tradicionais, contudo se unifica a cultura 
inglesa, como por exemplo, a grife francesa Louis Vuitton, que transmite uma clássica 
elegância em seus produtos através da cor marrom;  
Preto: representa a seriedade, modernidade, mistério, luto, azar, sofisticação, raiva, 
noite, maldição, nobreza, negação, dor, poder, anonimato e formalidade;  
Rosa: calma, afeto, delicadeza, feminilidade, criança; 
Verde: lembram parques, boa-sorte, primavera, folhas, vida, liberdade, segurança, bem-
estar, esperança, ganância, ciúmes fertilidade, desenvolvimento, juventude, reservas 
florestais e uniformes militares;  
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Vermelho: considerada uma cor mais intensa, e ao mesmo tempo trivial, que representa 
paixão, guerra, mulher, conquista, excitação, movimento, força, masculinidade, perigo, 
fogo, “pare”, raiva e revolução. 
O roxo é uma cor difícil, da família dos magenta, rosa e lilás. Essas cores lembram o 
cabaré, boate pornô, loja de moda barata de Londres, perfumes vulgares, mas também 
dos brinquedos de meninas. É uma cor atrevida, que vai de muito sofisticada, elegante, 
até a total vulgaridade, dependendo do uso e da tonalidade. (PETIT, 2003, p. 297) 
Ou seja, o roxo traz um aspecto sofisticado e apurado, porém conforme a gradação 
utilizada, a cor pode indicar ousadia. 
De acordo com Petit (2003), a evolução da tipografia durante os séculos também 
contribuiu para a fundamentação dos logotipos e logomarcas em seu design, onde cada 
época simulava uma estrutura diferente nas formas de se comunicar visualmente. 
Os alfabetos podem ser repartidos em cinco grupos através das serifas (terminação dos 
caracteres), e quando compatíveis às suas variações oferecem diversas possibilidades 
na integração de uma identidade visual. A variação de dois ou mais alfabetos em um 
projeto, enriquece a identidade visual. Cesar (2000) classifica os tipos de fontes por 
categorias como: 
a) Antigo: tipos clássicos e elegantes devido à variação de traços grossos e finos; 
b) Moderno: possuem características apuradas, entretanto menos poética;  
c) Com serifa: pequenos traços que finalizam ou prolongam as hastes das letras; 
d) Sem serifa: ausência de traços no final das hastes das letras; 
e) Manuscritos: sugestiona as escritas com pincéis, pena, caneta tinteiro, lápis, ou 
seja, dar a entender ser uma escrita à mão. 
f) Decorativos: são tipos radicais, fantasiosos e brincalhões. 
A função que uma tipologia desempenha na comunicação de uma empresa é 
importante, pois cada categoria tem uma forma de representar o público-alvo, ou seja, 
cada tipologia simboliza uma comunicação visual. 
A escolha de uma família de letras para alfabeto padrão de uma identidade ou 
campanha publicitária é importante porque ela a completa e confere consistência. 
Existem centenas de alfabetos que, combinados às suas variações (negrito, itálicos, 
condensados, etc.) oferecem infinitas possibilidades” (STRUNCK, 2001, p. 24). 
Ou seja, as combinações de formas diferentes de letras podem influenciar de forma 
positiva na imagem de uma campanha publicitária, pois o alfabeto é uma integração da 
identidade. 
 
 
2. O Cliente 
Nome Fantasia: Marcenaria Nascimento 
Tipo de negócio: Venda de móveis planejados 
Proprietário: Edvar Souza Nascimento 
Telefone: (62) 3598-2138 
Site: www.interioresplanejados.com.br 
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Email: contato@interioresplanejados.com.br 
 
Endereço: Av. W-06, Quadra 36/Lote 12, Residencial Santa Luzia – Aparecida 
 
de Goiânia – GO 
A Marcenaria Nascimento surgiu há sete anos, e foi registrada há dois anos com o 
mesmo nome em Aparecida de Goiânia. Seu fundador, Edvar Souza Nascimento, aos 
17 anos de idade, iniciou sua carreira no ramo marcenaria em uma fábrica chamada 
RCV molduras. Ao completar 21 anos, saiu da fábrica de molduras e foi trabalhar para o 
Estado como instrutor de marcenaria, permanecendo no cargo por nove anos. 
Com 30 anos de idade, começa a atuar na Marcenaria Executiva, ao sair de férias do 
emprego em que atuava na época, presta um serviço em Brasília, e por ser bem 
remunerado, surgi à ideia de trabalhar por conta própria. Ao retornar das férias, pede 
demissão do emprego que perdurou por seis anos e constrói sua própria empresa que 
se nutria com o lucro de cada serviço fechado. 
A princípio a empresa foi inaugurada em sua própria casa, numa espécie de fundo de 
quintal, com apenas um funcionário e com a ajuda de auxiliares que não havia vínculos 
com a empresa. Após dois anos o dono da empresa, Edvar Souza Nascimento, constrói 
um galpão em sua residência, e conta com a ajuda de cinco funcionários, sendo um 
profissional da área de marcenaria, um vendedor e os demais seriam funcionários 
qualificados pelo dono da empresa. Em um circuito de quatro anos o galpão se expandiu 
e foi separado da residência, permanecendo com a mesma quantidade de funcionários 
até os dias atuais. 
Os cinco funcionários trabalham desde 2007, todos uniformizados (camiseta com a 
logomarca da empresa e uma botina de uso obrigatório que é oferecida com 50% de 
custo), carteira assinada, sendo que apenas um destes funcionários recebe um salário 
mínimo e os demais recebem mil reais, livre de almoço e café da manhã, num período 
de 7h30min ás 18hs com um intervalo de uma hora e meia para o almoço, de segunda a 
sexta. 
Antes de a empresa ser registrada, prestou serviços para um escritório de mármore 
renomado em Goiânia, chamado Rosângela de Queiroz e outras empresas indicadas 
pela mesma, conquistando assim um alto faturamento, (em torno de noventa mil reais no 
mês) a partir deste momento, a empresa começa a crescer no mercado goiano. 
A empresa atuou na comunicação através da divulgação do próprio site e de seus 
serviços prestados em cartões de visita, folders, panfletos, anúncios em jornais e 
comunicação boca-a-boca. A empresa conta com um mostruário e envia projetos por 
email para clientes e para interessados no serviço que foram indicados pelos clientes e 
amigos. 
Mesmo antes de a Marcenaria Nascimento ser registrada, foram criados três modelos 
diferentes de cartões de visita, que foram distribuídos em prédios, visitações ao cliente e 
em coquetéis. Foram criados dois modelos diferentes de folders e panfletos que foram 
espalhados em prédios, sinaleiros e visitações ao cliente por um canal de distribuição 
pago, em meados de 2010 e 2011. Pelo fato do empresário ter a assinatura do jornal 
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Diário da Manhã e as divulgações serem gratuitas, o mesmo anunciou em torno de seis 
vezes no ano de 2009 e 2010. 
Essas distribuições foram feitas em Goiânia e setores nobres da capital como Anápolis e 
Caldas Novas, havendo manifesto também em Brasília e São Paulo. Apesar de a fábrica 
se encontrar em Aparecida de Goiânia não há divulgação no local. 
Acerca do produto e serviço feito pela empresa acima descrita, entende-se que sua 
característica se enquadra na categoria de Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas, 
projeta e fabrica móveis para cozinha, quarto, home theater em residências e 
estabelecimentos comerciais como shoppings, restaurantes, condomínios, lojas, etc... 
A Marcenaria Nascimento possui um carro próprio (adesivado), o que contribui para a 
agilidade na entrega das tarefas. Seu diferencial está no fato de que a empresa não 
fabrica e monta os móveis apenas, mas exerce a função de fiação, tendo todo o cuidado 
para que o cliente se sinta satisfeito. 
O processo de aquisição da madeira pela Marcenaria Nascimento, se dá através da 
intermediação de um distribuidor, que no caso é a Casa do Marceneiro, localizada Rua 
Izaira Abrão, nº 91 - Setor Coimbra, Goiânia – GO. 
A Casa do Marceneiro é representada por importantes marcas no mercado, como é o 
caso da Duratex que se preocupa com o processo de extração da madeira, tendo todo o 
cuidado de retirar apenas árvores nativas para o fornecimento de uma matéria-prima 
sustentável, a empresa desenvolve ainda um relatório anual de sustentabilidade e 
possui a certificação do FSC. 
Figura 1: O canal de distribuição: 
Fonte: Adaptado de Corrêa (2001) 
  
O preço do móvel é obtido pelo metro da madeira, que irá variar conforme o tipo de 
madeira (MDF, mogno, aglomerado, compensado, madeirite, fórmica, marfim, etc.) 
escolhida pelo cliente. Apesar do preço do serviço variar com a necessidade de cada 
cliente, há flexibilidade na forma de pagamento, que poderá ser à vista, ou dividido até 
10x no cheque ou cartão (independente do valor), aceitando até mesmo trocas. 
A Marcenaria Nascimento, sofre de sazonalidade tal como as empresas da mesma 
categoria. O período de maior procura pelo produto/serviço ocorre no último trimestre do 
ano (outubro, novembro, dezembro), devido ao 13º salário, as datas comemorativas, e 
por ser o período onde as pessoas decidem iniciar o ano com reformas. A baixa procura 
ocorre no início do ano entre janeiro, fevereiro e março, pois é a fase onde as pessoas 
têm contas a pagar do ano interior, impostos, FGTS, IPTU etc.. 
A empresa constitui um público moderno, que buscam sempre as últimas tendências do 
mercado, estas pessoas permeiam entre a classe A e B, dentre eles se encontram 
adultos entre 35 a 65 anos que moram em regiões nobres de Goiânia e 
estabelecimentos comerciais de outras regiões como Brasília e São Paulo  
Alguns clientes que a empresa presta/prestou serviço são: Leitura, Banco Itaú, Bradesco 
e Gira-Luz; condomínios como Granville, Madri, Alphaville Flamboyant, Aldeia do Vale, 
Portal do Sol e o restaurante Outback – todos circulam entre Goiânia, Brasília e São 
Paulo. 
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Ela possui concorrentes diretos, que prezam pelo mesmo interesse: crescer no mercado, 
porém a diferença se dá pela localização. Sendo estes concorrentes: Mase Armários e 
Cozinhas, que atua na mesma localidade da Marcenaria Nascimento, ou seja, em 
Aparecida de Goiânia; Tok Final Ambientes Planejados e a Montatto Ambientes 
Planejados que atuam em Goiânia. 
A Marcenaria Nascimento é uma empresa que projeta e fabrica móveis personalizados 
para quarto, cozinha, home theater e outros. Além do empresário, a firma conta com 
ajuda de um vendedor e quatro marceneiros. 
O empresário, Edvar Souza Nascimento, desempenha a função de marceneiro e se 
encarrega de atender ao cliente, porém esta última não é sua principal função dentro da 
empresa, consentindo o papel ao seu sobrinho William Rodrigues de Souza, que se 
torna o responsável pela captação de clientes, vendas diretas ao consumidor, retirada 
de pedidos, atendimento ao cliente em todas as etapas da contratação do serviço dentro 
do departamento de vendas. 
Os marceneiros têm a função de preparar o local de trabalho para que inicie todo o 
processo de produção, ou seja, após o pedido do cliente, o marceneiro (Edvar Souza 
Nascimento) irá esboçar o trabalho conforme o pedido do cliente, em seguida o desenho 
será encaminhado para um projetista (não contratado) executar. Com o projeto em 
mãos, o empresário irá dividir o serviço entre os demais marceneiros, ara dar início à 
confecção dos móveis e utensílios feitos de madeira. Quando o móvel feito sob medida 
está pronto, o produto é transportado e montado no local a ser instalado. 
Este empresa é considerada de porte médio que visa crescer no mercado. Apesar de 
investir na comunicação da empresa e ter prestado serviços para empresas já 
renomadas em Goiânia e outras regiões próximas, a Marcenaria Nascimento peca em 
não ter um posicionamento definido, o que desfavorece para que esta marca seja 
sempre lembrada dentro da categoria em que se destaca e, por conseguinte dificulta 
para que a empresa cresça. Outro aspecto negativo é o fato da empresa não possuir 
uma identidade visual regular com explicações da marca pré-estabelecidos, o que torna 
uma fraqueza diante da concorrência. 
Através dessas percepções, o intuito é engajar no atual processo de crescimento da 
empresa e impedir que a Marcenaria Nascimento venha a perder espaço no mercado 
para a concorrência. 
A melhor sugestão segundo as análises feitas foi desenvolver uma Comunicação 
Institucional, fazendo uso da ferramenta de Branding, com a finalidade de adicionar valor 
à marca para que esta possa encontrar um posicionamento adequado e consiga lidar 
com a competitividade. 
Portanto, propõe-se para a Marcenaria Nascimento um plano de comunicação 
embasado na reformulação da identidade visual da marca, ou seja, no redesenho da 
marca. 
3. O Projeto 
Apesar de a empresa investir na comunicação, a marca não é posicionada no mercado 
por não possuir uma identidade visual regular, com isso, o problema que a comunicação 
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deve resolver é criar uma nova marca para o cliente através da publicidade e 
propaganda para gerar um novo posicionamento de marca no mercado. 
O objetivo a ser alcançado pela comunicação é de agregar valor à marca e produzir um 
manual de identidade visual, com a finalidade de mostrar a essência do produto e o 
diferencial da Marcenaria Nascimento diante da concorrência. 
O público-alvo da Marcenaria Nascimento serão homens e mulheres entre 35 a 65 anos, 
modernos, de classe A e B, que buscam as últimas tendências do mercado. A área de 
atuação será na capital goiana e interiores próximos da capital, podendo haver atuar 
também em capitais como Brasília e São Paulo, cuja empresa já prestou serviço. 
A Meta da Comunicação é fazer com que em 6 meses, a empresa conquiste o novo 
posicionamento e prestígio junto ao seu público-alvo, bem como os novos produtos 
disponíveis. 
A Marcenaria Nascimento será reconhecida por prestar um serviço de qualidade, com 
um design exclusivo e por trazer ao público, seu principal diferencial, que é a 
preocupação com a sustentabilidade. 
Como estratégia de comunicação, será criada uma nova identidade visual para a marca 
Marcenaria Nascimento, propondo uma programação visual ao cliente com uniformes, a 
frota de veículos etc., de forma legitimada. 
Acerca da estratégia de criação, será produzido um manual de identidade visual para a 
empresa. 
Conclui-se que a Marcenaria Nascimento encontra-se em pleno crescimento e 
desenvoltura, embora não possua uma identidade visual regular diante da concorrência, 
o que se torna uma desvantagem para adquirir notoriedade no mercado, a nova marca 
surgiu para refletir seu novo conceito de diferencial, design e sustentabilidade, provando 
a sua necessária criação. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O projeto elaborado para a empresa Marcenaria Nascimento mostrou a importância das 
ferramentas de comunicação para o desenvolvimento de uma instituição tanto em 
aspectos de crescimento e bom funcionamento, quanto para sua afirmação no mercado. 
Através do estágio e das diversas abordagens teóricas estudadas, pôde- se perceber 
quais pontos são relevantes para definir a melhor proposta para o cliente, que no caso 
da Marcenaria Nascimento foi o redesenho da marca. O estudo foi baseado em um 
aglomerado de informações, de diversos autores para a maior credibilidade do projeto e 
menor permeabilidade de erros. 
O contato direto com o cliente através de observações e coletas de dados com 
proprietário da empresa, fez com que a composição do trabalho não se mantivesse 
distante da realidade, pois a estrutura do trabalho germinou deste modo. 
O trabalho desenvolvido possibilitou conhecer o dinamismo real de um profissional de 
publicidade e propaganda, ampliando a percepção da importância que é ter um leque de 
informações sobre qualquer que seja a empresa a ser trabalhada, pois uma base bem 
estruturada irá manter a sustentabilidade de toda ação futura. 
Os estudos que foram desenvolvidos com seriedade e com o intuito de realmente 
procurar solucionar o problema do cliente percebeu uma exigência do mercado hoje e 
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propôs a melhor ação encontrada, que foi criar um Manual de Identidade Visual, pois a 
empresa que investe na comunicação e se demonstra preocupada em crescer 
demonstra interesse por novas propostas, havendo uma grande possibilidade de 
aplicabilidade do projeto na empresa para atingir ao objetivo da comunicação, 
atendendo à exigência do mercado. 
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RESUMO                                                                                                                      Este 
artigo tem por meta realizar uma breve pesquisa e ampliar o conhecimento de todos a 
respeito dos comportamentos humanos associados a transtornos mentais. 
Apresentaremos o que vem a ser a causa e as consequências principais diante de tais 
problemas enfrentados por uma considerável parcela da população. Por fim, 
analisaremos a solução mais cabível ao caso, onde a sociedade está diretamente 
relacionada, podendo contribuir e utilizar-se dos benefícios que tais soluções venham a 
trazer. 
Palavras-chave: Comportamentos Humanos. Transtornos Mentais. Sociedade. 
ABSTRACT 
This article is aimed at performing a brief search and expand everyone's knowledge 
about human behavior associated with mental disorders. Present what comes to be the 
main causes and consequences before such problems faced by a considerable portion of 
the population. Finally, we analyze the most appropriate solution to the case where the 
company is directly related and may contribute to and use of the benefits that such 
solutions will bring. 
Keywords:  Human behaviors. Mental Disorders. Society. 
 
INTRODUÇÃO 
Quando mencionamos o termo “doença mental”, muitas pessoas logo associam com 
palavras pejorativas, como: louco, doido. Porém, ao estudar de modo mais aprofundado, 
descobrimos que é um problema muito mais grave, e está mais presente na sociedade 
do que se imagina. 
A maioria dos transtornos mentais tem início na infância e se agravam na adolescência. 
Por se tratar de doença mental, grande parte delas não apresentam sintomas físicos, 
tornando o seu diagnóstico muito complexo. “À primeira vista, pessoas com distúrbios 
psicológicos são geralmente indistintas daquelas que não os têm” (WEITEN, 2002, p. 
411) 
Como somos bacharéis em Direito, fica uma pergunta no ar: Como o Direito se 
manifesta diante da alienação mental? Ele classifica as pessoas quanto à capacidade de 
compreensão e discernimento em seres imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis . 
Onde os inimputáveis não cumprem pena de modo convencional, necessitando de uma 
medida de segurança, onde fazem tratamento ou são internados. 
O problema surge quando o país não tem uma medida de segurança eficaz, e o sistema 
carcerário não é capacitado para receber pessoas semi-imputáveis. É preciso então 
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investir mais em clínicas de tratamento e, a exemplo de países desenvolvidos, criar 
presídios especiais para os semi-imputáveis. 
 
1.HISTÓRIA DA DOENÇA MENTAL 
A história nos traz relatos em que as pessoas que possuíam transtornos mentais, 
tachadas como “loucas”, eram abandonadas em asilos juntamente com outras pessoas 
que não sofriam da doença, mas sim de outros problemas, como doenças crônicas, 
sendo, por exemplo, o alcoolismo. Assim era feito porque a conceito de doença mental 
era tido como algo muito distante da compreensão humana, tratando, automaticamente, 
os casos como incompreensíveis e até incontroláveis. 
Graças a Revolução Burguesa no século XVIII, esse problema foi inserido no contexto 
social como um problema social. Finalmente, a psiquiatria surge como a área da 
medicina que é capaz de tratar as pessoas que sofrem, de forma mais digna oferecendo 
a elas tratamento adequado e mostrando à sociedade em geral que ela merecem 
respeito. 
Philippe Pinel, médico francês pioneiro no tratamento de doenças                                                               
mentais, se interessou pela psiquiatria devido à preocupação em socorrer um amigo 
vítima de psicose maníaca aguda, e definia três princípios para lidar com essa situação. 
O primeiro princípio preconizava isolar o louco do mundo exterior, rompendo com este 
foco permanente de influência incontrolada que é a vida social. O segundo propagava a 
ordem asilar, com lugares rigorosamente determinados, sem possibilidades de 
transgressão, e o terceiro, uma relação, de autoridade entre o médico com seus 
auxiliares e o doente a ser tratado. 
     Outro médico que muito contribuiu para a desmistificação das         doenças mentais 
foi Sigmund Freud. O seu método de ter acesso aos sintomas e também à busca de 
seus significados, ajudou a entender os conteúdos inconscientes. 
    O surgimento da psicofarmacologia e a difusão durante a segunda guerra mundial foi 
um marco na evolução dos tratamentos psiquiátricos. Abolindo quase totalmente o uso 
do eletrochoque. Por esse fato, as permanências nos asilos se tornaram efetivamente 
uma questão política e social.  
 
1.1. OS TRANSTORNOS MENTAIS E O COMPORTAMENTO HUMANO       
Para a Psiquiatria Forense, a alienação mental termina quando se percebe que razão e 
livre arbítrio se fazem totalmente presentes no psiquismo do indivíduo. Eça (2002, p. 22)  
Para início, comportamento numa acepção mais geral e do ponto de vista psicológico 
representa a conduta de um indivíduo perante um determinado estímulo, ou seja, trata-
se do modo como um indivíduo reage diante de determinadas circunstâncias. 
É possível definir ainda o comportamento, como o procedimento humano no que ele tem 
de mais visível e exterior e de mais observável.  Corresponde à ação do indivíduo no 
mundo exterior sobre as coisas e principalmente sobre os outros homens. Pode tratar-se 
na perspectiva de Virtor (1979, Os dinamismos sociais. Lisboa:MoraesEditores),de um 
gesto, uma palavra, um sinal, ou da sua ausência, desde que  essa ausência tenha um 
significado. O comportamento humano é um conjunto de operações fisiológicas, 
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motoras, verbais, mentais, nas quais o indivíduo faz agir o seu corpo, o que assume 
determinados significados em virtude de o homem viver em sociedade e ter cultura. 
A partir desse comportamento cada indivíduo que possuía um dinamismo social 
diferente passou a se enquadrar em determinadas denominações e com a união dessas 
mudanças comportamentais foi definido o nome para cada caso, assim as doenças 
valorizadas foram: a esquizofrenia, bipolaridade e psicopatia. Vale notar uma regra 
prática de Antônio José Eça: 
 
Regras práticas:  
a) Quanto mais raro, maior a probabilidade de que se trate de doença mental;  
b) Quanto mais dolo, mas anormalidade psíquica revela;  
c) Quanto mais aberrante, mais sinal de esquizofrenia.  
Eça (2002, p. 39) 
 
A esquizofrenia é um transtorno psíquico severo considerado como um tipo de 
sofrimento psíquico grave, e é caracterizada principalmente pela alteração no contato 
com a realidade (psicose), ela pode ter dois ou mais dentre o seguinte conjunto de 
sintomas: alucinações visuais, catatonia e/ou sintomas depressivos, sinestésicas ou 
auditivas, delírios, fala desorganizada (incompreensível). 
O transtorno esquizofreniforme e o transtorno esquizoafetivo, as esquizofrenias 
compõem o grupo das psicoses. A Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde (CID) conclui que "num certo número de casos, 
que varia segundo as culturas e as populações, a evolução dirige-se para uma cura 
completa ou quase completa.” 
A bipolaridade trata-se de um transtorno em que o humor assume autonomia, deixando 
de responder adequadamente ao que seria esperado. A bipolaridade se manifesta com 
fases depressivas (apatia, tristeza), fases maníacas ou eufóricas, e fases mistas 
(agitação, irritabilidade e ansiedade). Como o humor define nossa percepção de risco e 
de oportunidades, quando está exageradamente elevado (eufórico) sem razões para 
tanto, é comum se expor ou se envolver em situações de maior risco. Por outro lado, os 
estados depressivos tendem ao retraimento e inibição apesar das condições reais não 
estarem tão adversas. Há também alterações de humor mais brandas, com um 
desequilíbrio emocional que se traduz em oscilação e sensibilidade emocional, afetando 
a previsibilidade do humor. 
Por fim a psicopatia que de acordo com Robert Hare, autoridade mundial em psicologia 
criminal e professor da Universidade da Colúmbia Britânica (Canadá), a única 
característica inconfundível de um psicopata é, exatamente, “a falta de emoções, da 
capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa para, pelo menos, imaginar seu 
sofrimento”. Hare também acrescenta que um psicopata procura entrar na mente das 
pessoas até tentar imaginar o que elas pensam, mas nunca conseguirá chegar a 
entender como elas se sentem. A psicopatia é uma anomalia psíquica, um transtorno 
antissocial da personalidade, devido à qual, apesar da integridade das funções psíquicas 
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e mentais, a conduta social do indivíduo que sofre dessa anomalia se encontra 
patologicamente alterada. 
 
2. SAÚDE MENTAL E PRODUTIVIDADE 
A saúde mental e a produtividade são questões que sempre existiram na sociedade, 
mas de alguma forma mantida a segundo ou terceiro plano.  
 
“Aproximadamente dois terços das pessoas portadoras de doença mental diagnosticável 
não procuram tratamento. Quando entendem que os transtornos mentais não são o 
resultado de falhas da moral ou limitações da força de vontade, mas são, antes, doenças 
legítimas e que são passíveis de resposta com tratamentos, muito do negativo 
estereótipo que carrega a doença mental termina por ser dissipado.” (Mental Health: A 
Report from the Surgeon General). 
 
No Brasil, o auxílio-doença por transtornos mentais é a terceira causa de afastamento do 
trabalho. De acordo com o INSS, o transtorno mental é a terceira causa mais incidente 
nos requerimentos de auxílio-doença, de uma lista de 17 agrupamentos significativos. 
Essa doença e as osteomusculares (que se encontra em primeiro lugar) são as que têm 
mantido curva de crescimento nos requerimentos de auxílio-doença.  
 
3. SOLUÇÃO COMPLEXA 
Na ânsia de combater a criminalidade e a violência, aos poucos nós estamos 
esquecendo dos reais e científicos fatores que podem estar levando alguns pacientes a 
agirem com o fazem e de tais fatores pode fazer parte a existência de uma doença ou 
anormalidade mental, o que deveria levar a outro encaminhamento que não se está 
dando para alguns casos.  
Eça (2002, p. 49) 
 
Todos os indivíduos que apresentam algum tipo de transtorno mental necessitam de 
tratamento especial. O Estado não pode fazer vista grossa ante esse problema e tratar 
pessoas especiais como normais.  
Quando se desconfia que haja alienação mental, deve ser feita a perícia. Se o laudo 
confirmar o destúrbio, o correto é designar uma medida de segurança e encaminhar o 
paciente à internação ou ao tratamento, como corrobora nosso código penal. 
Infelizmente, a maioria das vezes esse processo fica apenas no papel.  
Quando se trata dos sociopatas (ou semi-imputáveis) a situação se complica, pois eles 
não são completamente alienados, nem completamente saudáveis. A revista Super 
Interessante comenta o problema: 
 
A semi-imputabilidade é uma baita encrenca no Brasil, onde não existe prisão especial 
para psicopatas (como é o caso do Canadá). Colocá-los em presídios comuns prejudica 
a reabilitação dos outros presos – 80% da população carcerária. E misturá-los com 
loucos em hospitais não faz sentido – a não ser que tenha também doença mental 
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tratável. Portanto, para especialistas, o ideal seria julgar os psicopatas como semi-
imputáveis e prendê-los em cadeias especiais. Lá, seriam acompanhados por 
profissionais especializados que determinariam sua possibilidade de sair e voltar à 
sociedade.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como bem disse Antônio José Eça, em seu livro Manual de Psicopatologia Forense,  
 
O indivíduo sujeito à pena é capaz psicologicamente, responsável moral, pega sentença 
e cumpre pena; é o sentido básico do castigo. Já o indivíduo sujeito à medida de 
segurança não tem capacidade, não tem responsabilidade, é absolvido e cumpre 
medida, dentro de um conceito teórico de ressocialização. (EÇA, 2002, p. 48)  
 
 As pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental não têm a capacidade de 
compreensão, e não agem segundo sua vontade própria. Ao praticar um ato ilícito, os 
doentes mentais não têm noção do que estão fazendo, por isso não seria justo 
responderem como pessoas normais. O Direito compreende isso, e na teoria, a 
separação desses indivíduos é muito bem-feita. 
Mas na prática, o desabrochar da situação não é tão belo. Seguindo o exemplo dos 
presídios convencionais, muitas clínicas de internação e tratamento têm condições 
desumanas e o interno, que necessitam de condições especiais, não têm sequer o 
básico para a sobrevivência. 
O problema é ainda maior quando se trata dos semi-imputáveis. Mais especificamente 
os psicopatas, que não devem ser internados com os demais inimputáveis, pois eles têm 
consciência dos seus atos. Por outro lado, não podem ser presos com os demais 
detentos, e muito menos voltar para a sociedade, porque apresentam um trastorno 
mental irreversível. 
A constituição Federal, Art. 196 diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.” 
O setor que cuida da saúde mental é o que mais evidencia a crise estrutural e 
conjuntural que vive a nação brasileira. Sendo isso demonstrado pela população sofrida, 
que não possui o aparato necessário. A melhoria nesse setor vira para contribuir de 
forma favorável e para proporcionar um tratamento eficaz aqueles que necessitam da 
ajuda médica e psicológica. Porém pode-se dizer que falta muito a se fazer nessa área. 
Além disso, a solução poderia vir também a exemplo do Canadá, presídios especiais e 
exclusivos para eles. É como uma mistura de presídio convencional e clínica de 
internação, onde seriam muito bem assistidos. Quanto ao problema das condições das 
clínicas, assim como para os presídios, a solução seria mais investimento e auxílio por 
parte do governo, ou até uma privatização. Devemos ter a consciência que são pessoas 
que necessitam de tratamento especial, mas como nós, também têm direito à vida, à 
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liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, como garante o artigo 5º da 
Constituição Federal. 
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COMPORTAMENTOS HUMANOS E O DIREITO 

 
RIBEIRO, Patrícia  

 
 
RESUMO: Este artigo tem por meta realizar uma breve pesquisa e ampliar o 
conhecimento de todos a respeito dos comportamentos humanos associados a 
transtornos mentais. Apresentaremos o que vem a ser a causa e as consequências 
principais diante de tais problemas enfrentados por uma considerável parcela da 
população. Por fim, analisaremos a solução mais cabível ao caso, onde a sociedade 
está diretamente relacionada, podendo contribuir e utilizar-se dos benefícios que tais 
soluções venham a trazer. 
RESUMO                                                                                                                      Este 
artigo tem por meta realizar uma breve pesquisa e ampliar o conhecimento de todos a 
respeito dos comportamentos humanos associados a transtornos mentais. 
Apresentaremos o que vem a ser a causa e as consequências principais diante de tais 
problemas enfrentados por uma considerável parcela da população. Por fim, 
analisaremos a solução mais cabível ao caso, onde a sociedade está diretamente 
relacionada, podendo contribuir e utilizar-se dos benefícios que tais soluções venham a 
trazer. 
Palavras-chave: Comportamentos Humanos. Transtornos Mentais. Sociedade. 
ABSTRACT 
This article is aimed at performing a brief search and expand everyone's knowledge 
about human behavior associated with mental disorders. Present what comes to be the 
main causes and consequences before such problems faced by a considerable portion of 
the population. Finally, we analyze the most appropriate solution to the case where the 
company is directly related and may contribute to and use of the benefits that such 
solutions will bring. 
Keywords:  Human behaviors. Mental Disorders. Society. 
 
INTRODUÇÃO 
Quando mencionamos o termo “doença mental”, muitas pessoas logo associam com 
palavras pejorativas, como: louco, doido. Porém, ao estudar de modo mais aprofundado, 
descobrimos que é um problema muito mais grave, e está mais presente na sociedade 
do que se imagina. 
A maioria dos transtornos mentais tem início na infância e se agravam na adolescência. 
Por se tratar de doença mental, grande parte delas não apresentam sintomas físicos, 
tornando o seu diagnóstico muito complexo. “À primeira vista, pessoas com distúrbios 
psicológicos são geralmente indistintas daquelas que não os têm” (WEITEN, 2002, p. 
411) 
Como somos bacharéis em Direito, fica uma pergunta no ar: Como o Direito se 
manifesta diante da alienação mental? Ele classifica as pessoas quanto à capacidade de 
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compreensão e discernimento em seres imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis . 
Onde os inimputáveis não cumprem pena de modo convencional, necessitando de uma 
medida de segurança, onde fazem tratamento ou são internados. 
O problema surge quando o país não tem uma medida de segurança eficaz, e o sistema 
carcerário não é capacitado para receber pessoas semi-imputáveis. É preciso então 
investir mais em clínicas de tratamento e, a exemplo de países desenvolvidos, criar 
presídios especiais para os semi-imputáveis. 
 
1.HISTÓRIA DA DOENÇA MENTAL 
A história nos traz relatos em que as pessoas que possuíam transtornos mentais, 
tachadas como “loucas”, eram abandonadas em asilos juntamente com outras pessoas 
que não sofriam da doença, mas sim de outros problemas, como doenças crônicas, 
sendo, por exemplo, o alcoolismo. Assim era feito porque a conceito de doença mental 
era tido como algo muito distante da compreensão humana, tratando, automaticamente, 
os casos como incompreensíveis e até incontroláveis. 
Graças a Revolução Burguesa no século XVIII, esse problema foi inserido no contexto 
social como um problema social. Finalmente, a psiquiatria surge como a área da 
medicina que é capaz de tratar as pessoas que sofrem, de forma mais digna oferecendo 
a elas tratamento adequado e mostrando à sociedade em geral que ela merecem 
respeito. 
Philippe Pinel, médico francês pioneiro no tratamento de doenças                                                               
mentais, se interessou pela psiquiatria devido à preocupação em socorrer um amigo 
vítima de psicose maníaca aguda, e definia três princípios para lidar com essa situação. 
O primeiro princípio preconizava isolar o louco do mundo exterior, rompendo com este 
foco permanente de influência incontrolada que é a vida social. O segundo propagava a 
ordem asilar, com lugares rigorosamente determinados, sem possibilidades de 
transgressão, e o terceiro, uma relação, de autoridade entre o médico com seus 
auxiliares e o doente a ser tratado. 
     Outro médico que muito contribuiu para a desmistificação das         doenças mentais 
foi Sigmund Freud. O seu método de ter acesso aos sintomas e também à busca de 
seus significados, ajudou a entender os conteúdos inconscientes. 
    O surgimento da psicofarmacologia e a difusão durante a segunda guerra mundial foi 
um marco na evolução dos tratamentos psiquiátricos. Abolindo quase totalmente o uso 
do eletrochoque. Por esse fato, as permanências nos asilos se tornaram efetivamente 
uma questão política e social.  
 
1.1. OS TRANSTORNOS MENTAIS E O COMPORTAMENTO HUMANO       
Para a Psiquiatria Forense, a alienação mental termina quando se percebe que razão e 
livre arbítrio se fazem totalmente presentes no psiquismo do indivíduo. Eça (2002, p. 22)  
Para início, comportamento numa acepção mais geral e do ponto de vista psicológico 
representa a conduta de um indivíduo perante um determinado estímulo, ou seja, trata-
se do modo como um indivíduo reage diante de determinadas circunstâncias. 
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É possível definir ainda o comportamento, como o procedimento humano no que ele tem 
de mais visível e exterior e de mais observável.  Corresponde à ação do indivíduo no 
mundo exterior sobre as coisas e principalmente sobre os outros homens. Pode tratar-se 
na perspectiva de Virtor (1979, Os dinamismos sociais. Lisboa:MoraesEditores),de um 
gesto, uma palavra, um sinal, ou da sua ausência, desde que  essa ausência tenha um 
significado. O comportamento humano é um conjunto de operações fisiológicas, 
motoras, verbais, mentais, nas quais o indivíduo faz agir o seu corpo, o que assume 
determinados significados em virtude de o homem viver em sociedade e ter cultura. 
A partir desse comportamento cada indivíduo que possuía um dinamismo social 
diferente passou a se enquadrar em determinadas denominações e com a união dessas 
mudanças comportamentais foi definido o nome para cada caso, assim as doenças 
valorizadas foram: a esquizofrenia, bipolaridade e psicopatia. Vale notar uma regra 
prática de Antônio José Eça: 
 
Regras práticas:  
a) Quanto mais raro, maior a probabilidade de que se trate de doença mental;  
b) Quanto mais dolo, mas anormalidade psíquica revela;  
c) Quanto mais aberrante, mais sinal de esquizofrenia.  
Eça (2002, p. 39) 
 
A esquizofrenia é um transtorno psíquico severo considerado como um tipo de 
sofrimento psíquico grave, e é caracterizada principalmente pela alteração no contato 
com a realidade (psicose), ela pode ter dois ou mais dentre o seguinte conjunto de 
sintomas: alucinações visuais, catatonia e/ou sintomas depressivos, sinestésicas ou 
auditivas, delírios, fala desorganizada (incompreensível). 
O transtorno esquizofreniforme e o transtorno esquizoafetivo, as esquizofrenias 
compõem o grupo das psicoses. A Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde (CID) conclui que "num certo número de casos, 
que varia segundo as culturas e as populações, a evolução dirige-se para uma cura 
completa ou quase completa.” 
A bipolaridade trata-se de um transtorno em que o humor assume autonomia, deixando 
de responder adequadamente ao que seria esperado. A bipolaridade se manifesta com 
fases depressivas (apatia, tristeza), fases maníacas ou eufóricas, e fases mistas 
(agitação, irritabilidade e ansiedade). Como o humor define nossa percepção de risco e 
de oportunidades, quando está exageradamente elevado (eufórico) sem razões para 
tanto, é comum se expor ou se envolver em situações de maior risco. Por outro lado, os 
estados depressivos tendem ao retraimento e inibição apesar das condições reais não 
estarem tão adversas. Há também alterações de humor mais brandas, com um 
desequilíbrio emocional que se traduz em oscilação e sensibilidade emocional, afetando 
a previsibilidade do humor. 
Por fim a psicopatia que de acordo com Robert Hare, autoridade mundial em psicologia 
criminal e professor da Universidade da Colúmbia Britânica (Canadá), a única 
característica inconfundível de um psicopata é, exatamente, “a falta de emoções, da 
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capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa para, pelo menos, imaginar seu 
sofrimento”. Hare também acrescenta que um psicopata procura entrar na mente das 
pessoas até tentar imaginar o que elas pensam, mas nunca conseguirá chegar a 
entender como elas se sentem. A psicopatia é uma anomalia psíquica, um transtorno 
antissocial da personalidade, devido à qual, apesar da integridade das funções psíquicas 
e mentais, a conduta social do indivíduo que sofre dessa anomalia se encontra 
patologicamente alterada. 
 
2. SAÚDE MENTAL E PRODUTIVIDADE 
A saúde mental e a produtividade são questões que sempre existiram na sociedade, 
mas de alguma forma mantida a segundo ou terceiro plano.  
 
“Aproximadamente dois terços das pessoas portadoras de doença mental diagnosticável 
não procuram tratamento. Quando entendem que os transtornos mentais não são o 
resultado de falhas da moral ou limitações da força de vontade, mas são, antes, doenças 
legítimas e que são passíveis de resposta com tratamentos, muito do negativo 
estereótipo que carrega a doença mental termina por ser dissipado.” (Mental Health: A 
Report from the Surgeon General). 
 
No Brasil, o auxílio-doença por transtornos mentais é a terceira causa de afastamento do 
trabalho. De acordo com o INSS, o transtorno mental é a terceira causa mais incidente 
nos requerimentos de auxílio-doença, de uma lista de 17 agrupamentos significativos. 
Essa doença e as osteomusculares (que se encontra em primeiro lugar) são as que têm 
mantido curva de crescimento nos requerimentos de auxílio-doença.  
 
3. SOLUÇÃO COMPLEXA 
Na ânsia de combater a criminalidade e a violência, aos poucos nós estamos 
esquecendo dos reais e científicos fatores que podem estar levando alguns pacientes a 
agirem com o fazem e de tais fatores pode fazer parte a existência de uma doença ou 
anormalidade mental, o que deveria levar a outro encaminhamento que não se está 
dando para alguns casos.  
Eça (2002, p. 49) 
 
Todos os indivíduos que apresentam algum tipo de transtorno mental necessitam de 
tratamento especial. O Estado não pode fazer vista grossa ante esse problema e tratar 
pessoas especiais como normais.  
Quando se desconfia que haja alienação mental, deve ser feita a perícia. Se o laudo 
confirmar o destúrbio, o correto é designar uma medida de segurança e encaminhar o 
paciente à internação ou ao tratamento, como corrobora nosso código penal. 
Infelizmente, a maioria das vezes esse processo fica apenas no papel.  
Quando se trata dos sociopatas (ou semi-imputáveis) a situação se complica, pois eles 
não são completamente alienados, nem completamente saudáveis. A revista Super 
Interessante comenta o problema: 
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A semi-imputabilidade é uma baita encrenca no Brasil, onde não existe prisão especial 
para psicopatas (como é o caso do Canadá). Colocá-los em presídios comuns prejudica 
a reabilitação dos outros presos – 80% da população carcerária. E misturá-los com 
loucos em hospitais não faz sentido – a não ser que tenha também doença mental 
tratável. Portanto, para especialistas, o ideal seria julgar os psicopatas como semi-
imputáveis e prendê-los em cadeias especiais. Lá, seriam acompanhados por 
profissionais especializados que determinariam sua possibilidade de sair e voltar à 
sociedade.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como bem disse Antônio José Eça, em seu livro Manual de Psicopatologia Forense,  
 
O indivíduo sujeito à pena é capaz psicologicamente, responsável moral, pega sentença 
e cumpre pena; é o sentido básico do castigo. Já o indivíduo sujeito à medida de 
segurança não tem capacidade, não tem responsabilidade, é absolvido e cumpre 
medida, dentro de um conceito teórico de ressocialização. (EÇA, 2002, p. 48)  
 
 As pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental não têm a capacidade de 
compreensão, e não agem segundo sua vontade própria. Ao praticar um ato ilícito, os 
doentes mentais não têm noção do que estão fazendo, por isso não seria justo 
responderem como pessoas normais. O Direito compreende isso, e na teoria, a 
separação desses indivíduos é muito bem-feita. 
Mas na prática, o desabrochar da situação não é tão belo. Seguindo o exemplo dos 
presídios convencionais, muitas clínicas de internação e tratamento têm condições 
desumanas e o interno, que necessitam de condições especiais, não têm sequer o 
básico para a sobrevivência. 
O problema é ainda maior quando se trata dos semi-imputáveis. Mais especificamente 
os psicopatas, que não devem ser internados com os demais inimputáveis, pois eles têm 
consciência dos seus atos. Por outro lado, não podem ser presos com os demais 
detentos, e muito menos voltar para a sociedade, porque apresentam um trastorno 
mental irreversível. 
A constituição Federal, Art. 196 diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.” 
O setor que cuida da saúde mental é o que mais evidencia a crise estrutural e 
conjuntural que vive a nação brasileira. Sendo isso demonstrado pela população sofrida, 
que não possui o aparato necessário. A melhoria nesse setor vira para contribuir de 
forma favorável e para proporcionar um tratamento eficaz aqueles que necessitam da 
ajuda médica e psicológica. Porém pode-se dizer que falta muito a se fazer nessa área. 
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Além disso, a solução poderia vir também a exemplo do Canadá, presídios especiais e 
exclusivos para eles. É como uma mistura de presídio convencional e clínica de 
internação, onde seriam muito bem assistidos. Quanto ao problema das condições das 
clínicas, assim como para os presídios, a solução seria mais investimento e auxílio por 
parte do governo, ou até uma privatização. Devemos ter a consciência que são pessoas 
que necessitam de tratamento especial, mas como nós, também têm direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, como garante o artigo 5º da 
Constituição Federal. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 
 

 SANTOS, Sâmara Augusta Bueno  
 
 
RESUMO: A violência contra a mulher vem acontecendo com bastante frequência em 
vários países, e o Brasil é um desses. De acordo com o estudo há mecanismos para 
combater (prevenir) a violência contra a mulher, a cada vinte mulheres dez sofrem esse 
tipo de violência. Em homenagem a uma mulher vítima da violência, foi criada a Lei 
Maria Da Penha. A violência contra a mulher é um grave problema, pois traz grandes 
consequências para a sociedade. 
Palavras-chaves: Mulher; Violência; Sociedade; 
SUMMARY: Violence against women has been happening quite frequently in various 
countries, and Brazil is one of those. According to the study there are mechanisms to 
combat (prevent) violence against women, women raped every twenty ten suffers this 
kind of violence. In honor of a woman victim of violence, Maria Da Penha Law was 
created. Violence against women is a serious problem because it has great 
consequences for society. 
Keywords: Women; violence; society; 
 
INTRODUÇÃO: Atualmente, o número de mulheres que são violentadas cresce cada dia 
mais. Em média 68% dos casos são estupro e 21% são homicídios. As mulheres vem 
sendo alvo de violência. De acordo com um estudo feito pela ONU mulheres de 15 a 44 
anos tem um maior risco de sofrer estupro e violência doméstica do que câncer, 
acidentes de carro, ou outro tipo de doença. Não é de hoje essa violência praticada 
contra as mulheres, isso vem acontecendo com grande frequência em vários países e o 
Brasil é um desses. 
Em nossa sociedade há muitos casos de mulheres sendo violentada pelo próprio marido 
e pessoas próximas da família. A cada vinte mulheres, dez são violentadas 
frequentemente, dentro de suas casas ou ate mesmo na rua. Existem também vários 
casos que crianças são violentadas pelos pais ou padrastos, até se tornarem adultas, 
todo esse tempo de sofrimento é por medo, pois na maioria das vezes são ameaçadas. 
De acordo com a Constituição Federal, lei nº 11.340, a Lei Maria da Penha sendo um 
dispositivo legal brasileiro, a lei tende a aumentar as punições aos homens que agridem 
mulheres. Existem algumas formas de agressão, sendo elas de forma física, psicológica, 
sexual, moral e patrimonial. 
 
1 SURGIMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
Esse sofrimento da mulher vem de décadas. O homem antigamente tinha uma 
submissão sobre as mulheres, achando que elas só serviam para fazer os serviços de 
casa, como cozinhar, lavar, cuidar dos filhos, etc., com isso algumas mulheres que não 
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obedeciam ou eles não estavam satisfeitos com os serviços feitos por elas, começavam 
as agressões, com xingamentos e agressões físicas, não importando o lugar onde 
estavam, isso poderia acontecer também na frente de seus filhos, deixando-os 
traumatizados. A mulher tinha que obedecer a seu marido para não sofrer agressões. 
Ao passar dos anos esse sofrimento foi diminuindo, pois uma mulher foi vítima dessa 
violência durante vinte e três anos de seu casamento, seu marido tentou assassina-la 
por várias vezes, em uma dessas tentativas a deixou paraplégica. Logo após a tentativa 
de homicídios que sofreu, Maria da Penha resolveu denunciar seu marido, mas só 19 
anos depois ele foi punido ficando apenas dois anos na cadeia. Hoje em dia ela é líder 
do movimento de defesa contra a mulher. 
A lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de impedir que homens agridam ou 
assassinem suas esposas, protegendo os direitos das mulheres. A lei foi criada para ser 
cumprida, não sendo uma lei de crimes “leves”, ela já salvou a vida de muitas mulheres 
que sofriam com a violência. 
Os números no Brasil são assustadores. Em São Paulo, 29% das mulheres 
entrevistadas disseram já ter sido vítimas de agressões físicas ou sexuais, ou os dois 
tipos, cometidas pelo parceiro. Nos municípios pernambucanos, esse número chegou a 
37%. Comparado com os outros nove países pesquisados, os índices das cidades 
brasileiras foram semelhantes apenas aos registrados na Tailândia e na Namíbia. "As 
mulheres estão sob maior risco de violência envolvendo pessoas que elas conhecem, 
em casa, do que estranhos na rua", disse o diretor-geral da OMS, Lee Jong-Wook, ao 
apresentar os dados. "A violência doméstica continua largamente escondida." (REVISTA 
VEJA, 2005) 
Sendo sancionada no dia 7 de agosto de 2006, pelo ex-presidente do Brasil Luís Inácio 
Lula da Silva, a lei entra em vigor. Após a aprovação da lei vários casos foram 
registrados por todo o Brasil, salvando a vida de muitas mulheres. 
1.1 O QUE É CONSIDERADO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
A violência contra a mulher é cometida em vários países. Essa lei é “válida”, e esta em 
vigor, mas não esta sendo exercida.  
É considerado violência contra a mulher todo fato cometido pelo homem, sendo físico, 
moral, psicológico e sexual, podendo resultar a um sofrimento com ameaças, privação 
de liberdade podendo ocorrer na vida pública ou na vida privada, sendo caracterizado 
pelo abuso do poder. 
A violência contra a mulher também pode ser entendida como qualquer ato que causa 
morte, dano ou sofrimento físico. A  ONU reconhece esse problema com um grave 
problema de saúde pública. 
 
2  LEI MARIA DA PENHA 
De acordo com a Constituição Federal, a lei Maria da Penha previne a violência contra a 
mulher.  
Mas devido ao descontentamento da lei não é bem assim que as coisas estão 
acontecendo, não esta tendo punições suficientes para os crimes que os homens estão 
cometendo ao decorrer de anos. 
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O desrespeito esta cada vez frequente sobre a mulher, cada vez mais cometido pelos 
seu marido em nossa sociedade, deixando bem claro que em alguns países há uma 
participação da mulher nos setores sociais. 
A mulher precisa de respeito, devendo ser bem tratada, mas alguns homens ainda são 
muito machistas querendo impor a autoridade sobre elas, mandando-as fazer coisa 
inexplicáveis. O estupro em mulheres é bem comum, devido isso estar acontecendo com 
bastante frequência alguns estupradores colocam a culpa na roupa que a mulher veste, 
nas atitudes e ate mesmo na beleza que ela tem. Ao passar dos anos as coisas so irão 
piorar e as mulheres vão se tornar “prisioneiras” devido a esse desrespeito que os 
homens estão tendo. Não só pela lei isso tem que ser combatido, mas sim ao respeito 
que as mulheres merecem ter. 
 
 
2.1  SUBMISSAO DO HOMEM SOBRE A MULHER 
Mesmo em pleno século XXI ainda existem homens com pensamentos arcaicos, com 
um estereótipo de masculinidade ultrapassado. Séculos atrás ainda no tempo das 
cavernas o homem com sai ignorância descobriu que ele podia dominar a mulher com a 
sua força física. Um absurdo, mas até aceitável já que naquela época não tinha 
informação que temos hoje. 
Porém é “ridículo” e inaceitável a existência desse machismo presente ate hoje na 
sociedade. Machismo talvez não tão escancarado como outros, mas que não deixa de 
sair atos ou pensamentos machistas. 
Namorados que proíbem a namorada de sair de roupas curtas até atos extremamente 
videntes como a violência contra a mulher. Recentemente precisamos de uma prova 
disse machismo com uma recente pesquisa feita pelo IBGE que revela que uma grande 
parte da população acha que a mulher é culpada por ser estuprada. 
Os tempos de “ AMÉLIA” já passaram, mas alguns homens ainda tem um estereótipo de 
que a mulher deve passar, lavar e ser submissa a ele, e que ele como homem é superior 
a ela, principalmente por ser fisicamente mais forte. 
 
3  LEI Nº 11.340 
A lei foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, com o consentimento do  presidente da 
republica. Com a intenção de diminuir a violência causada contra as mulheres, 
cometidos pelos seus maridos dentro de casa e ate mesmo nas ruas. 
“Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência domestica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8.º do art 226 da Constituição Federal, da convenção sobre a 
eliminação de todas as formas de descriminação contra as mulheres e da convenção 
interamericana para prevenir punir e erradicar a violência contra a mulher;” (SARAIVA, 
2014) 
Essa lei é de denominação da Maria da Penha, sendo um dispositivo legal brasileiro, 
sancionado para regular punições os homens que agridem uma mulher sendo de forma 
física, psicologia ou moral. 
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Ela entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, e após o vigoramento o primeiro 
agressor foi condenados no Rio de Janeiro após a uma tentativa de homicídio. 
A lei alterou o código penal, com a possibilidade de agressores serem punidos pelos 
seus atos contra as mulheres. A detenção da pena é de três anos, mas a legislação 
pode aumentar a quantidade dessa pena prevista dependendo da quantidade de crime 
que foi cometido. 
A lei Maria da Penha foi um passo importante para enfrentar a violência que as mulheres 
sofriam e ainda sofrem pelos seus companheiros, namorados, maridos ou padrastos. 
 
4  A MULHER ATUALMENTE  X  A MULHER ANTIGAMENTE 
A mulher ao longo dos anos adquiriu mais independência, autonomia e poder. Tanto no 
mercado de trabalho, na educação dos filhos ou na relação conjugal, ganhou assim uma 
nova configuração. O relacionamento passou a ter que ser pautado em quesitos como, 
companheirismo, respeito, fidelidade, bom entrosamento sexual e divisão de tarefas.  
Não se percebe mais uma relação sustentada apenas pelos filhos, estabilidade 
financeira ou pela moralidade social. 
Cada vez mais a mulher se vê obrigada a participar de forma efetiva do mercado de 
trabalho, competindo com o homem, negando suas características femininas para ser 
aceita pelo mundo capitalista, relegando  para um segundo plano a vida pessoal e o 
convívio familiar, tornando o feminino invisível, substituindo valores.  
 A transformação do papel feminino na sociedade talvez seja o principal fator 
desencadeador das transformações afetivas na contemporaneidade. Pode-se dizer que 
a mulher mudou, ocupou novos cenários, mas o homem está tendo dificuldade em lidar 
com essa nova figura feminina, visto que, culturalmente, esses continua carregando 
valores próprios de uma sociedade machista. 
A mulher de hoje tem uma maior autonomia, liberdade de expressão, bem como 
emancipou seu corpo, suas ideias e posicionamentos outrora sufocados. Em outras 
palavras, a mulher do século XXI deixou de ser coadjuvante para assumir um lugar 
diferente na sociedade, com novas liberdades, possibilidades e responsabilidades, 
dando voz ativa a seu senso crítico. Deixou-se de acreditar numa inferioridade natural da 
mulher diante da figura masculina nos mais diferentes âmbitos da vida social, 
inferioridade esta aceita e assumida muitas vezes mesmo por algumas mulheres. 
 Hoje as mulheres não ficam apenas restritas ao lar (como donas de casa), mas 
comandam escolas, universidades, empresas, cidades e, até mesmo, países, a exemplo 
da presidenta Dilma Roussef, primeira mulher a assumir o cargo mais importante da 
República, nas forças armadas como: exército, marinha e aeronáutica, mulheres no 
comando de grandes empresas multinacionais, e ainda ocupando altos cargos no  
âmbito do governo Federal.  
Desde a antiguidade, o sexo dominante era o masculino, principalmente devido à força 
física. Desde o início da história o homem era o provedor e o caçador que trazia 
alimento à sua família ou para a comunidade em que vivia, além de fornecer segurança. 
A mulher, sempre dedicava parte da sua vida, ou a maior parte dela, à criação, sempre 
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amamentando e cuidando dos filhos. Com isto, a mulher, era dependente do homem, 
sendo subordinada e sempre controlada por ele. 
 
               As mulheres eram usadas como sendo escravas e objetos sexuais. Faziam 
tudo o que lhes era imposto, eram consideradas um ser desprezível. Eram úteis apenas 
para cuidar dos filhos, executar as tarefas domésticas e satisfazer os homens.Não 
possuíam direitos próprios, assim como de exercer uma profissão e até mesmo de 
responder por  i só. 
             
               Nesta época, se as mulheres engravidassem, eram obrigadas a se casarem 
quando não eram expulsas de casa pela própria família tornando marginalizadas na 
sociedade. Muitas vezes deixavam de lado todos os seus sonhos, estudos, para cuidar 
de uma família e muitas não tinham oportunidade de escolher o seu marido. Eram 
submissas aos seus pais até uma certa idade para se casar, casando-se eram 
submissas aos seus respectivos maridos. 
               As mulheres de antigamente, eram mais escravas da vida , não tinham 
liberdade para obter sua própria opinião, tinha que permanecer calada ou concordar com 
tudo que o homem da casa disser. Sua experiência de vida não permitia que ela 
entendesse além de sua ignorância 
 
               Esta ideologia, conhecida nos tempos modernos de “machismo”, permaneceu 
por muito tempo, e sempre a mulher aceitava esta posição devido à cultura patriarcal. 
Porém, houve um período da história em que isso começou a se modificar, ocorrendo 
lentamente a libertação feminina. No século XX, o papel das mulheres apresentou 
grandes transformações sociais e as maiores realizações. As mulheres puderam ser 
emancipadas, assumiram o poder com o compromisso em todas as etapas de sua vida e 
também mantiveram postura diante às exigências relacionadas às responsabilidades 
assumidas. Mesmo em meio a tantas conquistas, ainda permanecem vários fatores a 
serem resolvidos e discriminações a serem desfeitas, como por exemplo, as diferenças 
salariais entre os sexos. Apesar disto, a mulher conseguiu igualizar de certa forma os 
seus direitos, como por exemplo, o direito de poder estudar, votar, trabalhar, expressão, 
pensar, decidir o seu destino, gostar, gozar da sua sexualidade, julgar e tomar decisões 
sobre a sua vida e o seu ambiente. 
 
5 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
A violência domestica se manifesta de várias formas, sendo agressão física, abuso 
sexual, violação e ameaças. E raramente acontece uma só vez. Com o passar do 
tempo, o abuso físico e sexual tem tendência a aumentar com mais frequência. O 
comportamento abusivo e controlador tanto emocional como físico pode acontecer 
sempre.  Isso acontece com pessoas de qualquer idade ou classe social, raça, 
capacidade física ou menta. O abuso pode acontecer em qualquer altura da relação, no 
começo ou depois de muitos anos juntos, e ate mesmo por pessoas desconhecidas. 
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5.1 HÁ VARIOS TIPOS DE ABUSO NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
violência emocional: é qualquer comportamento do companheiro que visa fazer o outro 
sentir medo ou inútil. Como por exemplo: ameaçar os filhos; magoar os animais de 
estimação; humilhar o outro na presença de amigos, familiares ou em público, dentre 
outros.                                                                                             
violência social: é qualquer comportamento que intenta controlar a vida social do 
companheiro, através de, impedir que este visite familiares ou amigos, proibir de falar ao 
telefone. 
 
violência física: qualquer forma de violência física que um agressor inflige ao 
companheiro. Como por exemplo: estrangular, queimar, impedir que  obtenha 
medicação ou tratamentos, e etc. .                                                                               
violência sexual: é  qualquer comportamento que o companheiro força o outro a 
protagonizar atos sexuais que não deseja.                                                                
violência financeira: é qualquer comportamento que tente controlar o dinheiro do 
companheiro sem seu consentimento.                                                      
perseguição: é qualquer comportamento que visa intimidar ou atemorizar o outro. Por 
exemplo: segui-lo ate seu local de trabalho, controlar constantemente os movimentos do 
outro, quer esteja ou não em casa. 
A violência doméstica não pode ser vista pelas mulheres como um destino que ela tem 
que aceitar. O destino sobre a sua própria vida depende para sí própria, tem que ser a 
ela decidir, sem ter que aceitar resignadamente a violência que não a realiza enquanto 
pessoa. 
A Violência Domestica é um ramo do Direito que tem como finalidade a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, de acordo com 
Constituição Federal nos termos do § 8.º do art. 226.  
Em uma pesquisa feita em Bauru-SP o estupro esta superando o caso de homicídios, 
cerca de 68% dos casos são estupros e cerca de 21% são homicídios. Esses fatos estão 
ficando cada vez piores, pois a lei Maria da penha não intimida a maioria dos casos 
ocorridos. As mulheres tem medo de fazer a denuncia diz a delegada de Bauru. 
”Nós tivemos uma diminuição de 866 crimes para 807 casos de violência contra a 
mulher. Isso não quer dizer que as denúncias diminuíram e sim que está sendo feito um 
trabalho mais efetivo da polícia na aplicação da Lei Maria da Penha elas não precisam 
se intimidar em denunciar porque nós trabalhamos em conjunto com órgãos da 
prefeitura para garantir que todos os direitos previstos na lei sejam cumpridos. Estamos 
aqui para ajudá-las”, afirma a delegada Alexandra Gonçalves Ramos Nogueira. (G1, 
2014). 
 
Antigamente os homens mandavam nas mulheres, pois eram considerados superiores, 
as mulheres eram vistas apenas como “donas de casa” não podiam trabalhar fora, 
apenas cuidava da casa e de seus filhos e em alguns casos eram violentadas, mas de 
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acordo com o passar do tempo foram mudando algumas coisas, a mulher passou a ser 
independente, sobretudo a violência contra a mulher ainda continua acontecendo.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tema apresentado é de grande relevância não só nos dias atuais como também já tem 
uma longa historia nas décadas passadas pois, não é de hoje que as mulheres sofrem 
com a violência que vem se manifestando muitas vezes por relações assimétricas entre 
homens e mulheres, que envolve discriminação e preconceito. O sexo feminino é 
considerado desde a antiguidade por aspectos e valores arraigados como o símbolo da 
inferioridade, Aristóteles afirmou: ”A mulher pode ser defendida como um homem 
inferior”. 
A violência contra a mulher é um dos casos que acontece com bastante frequência em 
vários países, o Brasil é um desses. De acordo com a Constituição Federal, há 
mecanismos para impedir a violência contra a mulher, domestica e familiar conforme a 
lei nº 11.340, de agosto de 2006.  
Em 1994, o Brasil assinou o documento da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como Convenção de 
Belém do Pará. Este documento define o que é violência contra a mulher, além de 
explicar as formas que essa violência pode assumir e os lugares onde pode se 
manifestar. Foi com base nesta Convenção que a definição de violência contra a mulher 
constante na Lei Maria da Penha foi escrita. 
Por trás da história da violência contra a mulher, há uma longa lista de fatos: 
desconhecimento, falhas na legislação, descompromisso social, falta de solidariedade e, 
acima de tudo, o silêncio e o medo de denunciar os agressores. Esses dois últimos itens 
são os maiores aliados desse crime contra as mulheres. 
A falta de compromisso das autoridades e das próprias vítimas, o medo de denunciar, o 
desconhecimento da lei ou a total ausência de normas que punam o delito, entre outras 
coisas, são o que tornaram essa prática tão comum nas sociedades latino-americanas e 
em todos os lugares do mundo marcados por uma conduta machista. 
A violência contra a mulher se define por todo ato que possa resultar em dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico. Ameaças, coação ou privação de liberdade, 
violência doméstica e qualquer outro tipo de ação, crimes passionais, exploração sexual 
de mulheres e meninas, violação, mutilação genital feminina, casamento precoce e 
forçado, infanticídio de meninas, ataques com ácido, entre outros. 
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