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APRESENTAÇÃO  

O III Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas, com a temática 

“Políticas Públicas Educacionais e os desafios no Ensino na Pesquisa” teve por objetivos 

principais: promover o intercâmbio de pesquisadores na área de Ciências Humanas e, das 

políticas públicas; com foco na área de Educação, oportunizando um espaço de discussão para 

as políticas públicas educacionais e os desafios da pesquisa na área no Brasil e na América 

Latina.  

Pensar nos rumos que a pesquisa na área das Ciências Humanas tem tomado no Brasil 

e na América Latina vem tomando é fundamental para compreender os cenários políticos e 

econômicos e como isso impacta na formulação de políticas públicas. Problematizar a 

formação do licenciado em humanidades e o crescimento dos cursos de graduação 

interdisciplinares e sua importância para contemplar a Base Comum Nacional Curricular e os 

desafios que com ela surgirão está em voga na presente proposta.  

O III COINTER busca fornecer um espaço amplo e profícuo de reflexão sobre as 

mais diversas formas de pesquisa e ensino na área de humanidades sob orientação da Base 

Comum Nacional Curricular e os desafios para a pesquisa na articulação dos conhecimentos 

através do ensino em cursos de graduação e pós-graduação. Para tanto, contamos com 

pesquisas acadêmicas, considerando e valorizando, a pluralidade de ideias e práticas, da 

relação entre teoria, prática e vivência acadêmica.  

Os documentos oficiais que orientam a Educação Básica no Brasil aos poucos estão 

incorporando o pensamento em áreas do conhecimento e, consequentemente, abrindo 

possibilidades para pensar em novas formas de pensar a graduação e pós-graduação. A 

Universidade Federal do Pampa, campus São Borja criou no ano de 2013 o curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e vem articulando a proposição de pós-

graduação scritu senso na área. Foi a partir dessa experiência que foi pensando a necessidade 

de discutir os desafios de políticas públicas educacionais na área de Ciências Humanas, 

considerando o cenário brasileiro e na América Latina onde os professores vem sofrendo 

modificações em seus currículos educacionais.  

Nesse sentido, ao termos em mente seu percurso histórico, a construção de um 

conhecimento científico acerca dos fenômenos políticos que compõem as instituições 

educacionais e documentos norteadores também acabará recaindo na possibilidade de uma 

modificação destas realidades, não somente a partir da proposição de modelo explicativos, 
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mas também através da construção de projetos técnicos que visam o melhoramento das 

organizações e das instituições educacionais.  

A partir desta visão, o “III COINTER” também busca estimular e consolidar as redes 

de pesquisa nas diversas áreas da Ciências Humanas, propriamente, no que as políticas 

públicas educacionais em virtude do evento está articulado ao Programa de Pós Graduação em 

Políticas Públicas da Universidade Federal do Pampa, campus São Borja.  

Desejo a todos e todas uma boa leitura!  

 

Edson Romário Monteiro Paniágua 

Coordenador Geral do III COINTER 

Professor da Universidade Federal do Pampa 
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UMA ANÁLISE LINGUÍSTICO-HISTÓRICA DO VERBETE 

“MULHER”: relações entre Linguística, Gênero e História 

 

Felipe Rodrigues Echevarria1 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma análise linguístico-histórica do verbete “mulher”, recortado de 

Novo dicionário da língua portuguesa (1986), da autoria de Aurélio Buarque de Holanda. De acordo com os 

pressupostos teóricos da História das Ideias Linguísticas, os dicionários são objetos históricos e discursivos 

capazes de revelar aspectos sociais e históricos da sociedade e da época onde são produzidos. Nesse sentido, a 

análise linguístico-histórica do verbete “mulher” objetiva refletir sobre as representações das mulheres em um 

dicionário nacional. Tendo dicionários como objeto de pesquisa, o papel dos estudiosos e/ou analistas do 

dicionário é refletir sobre a relação das palavras que nele constam com a História. Cada palavra registrada em 

um dicionário não está ali por acaso, visto que os sentidos das palavras são atravessados pelo histórico, pelo 

cultural e pelo ideológico. Sendo assim, analisar as palavras que designam o feminino em dicionários configura 

um gesto intelectual onde diversos saberes dialogam e convergem. Os estudos de gênero auxiliam no gesto de 
análise, pois permitem observar como se define e se constrói a condição de mulher em Novo dicionário da 

língua portuguesa. Neste dicionário, o verbete “mulher” basicamente é definido de acordo com seu sexo 

biológico e conforme sua relação com o homem (podendo ser esposa ou amante). Em geral, são acepções 

pejorativas, nas quais frequentemente aparece a palavra “meretriz” como sinônimo. Não é feita nenhuma menção 

à inteligência ou intelecto da mulher e sua condição parece estar relegada ao âmbito doméstico.  

 

Palavras-chave: Dicionários; Gênero; História das Ideias Linguísticas. 

 

Introdução 

 

Os estudos sobre gênero apontam que os distintos papéis sociais desempenhados por 

homens e mulheres resultam de práticas socioculturais bastante antigas. Considera-se uma das 

principais contribuições dos estudos sobre gênero a desconstrução da ideia de que somente a 

Biologia engendraria os comportamentos atribuídos ao sexo masculino e feminino. 

Historicamente, as mulheres foram, ao longo dos séculos, consideradas física e 

intelectualmente inferiores aos homens; o que causou a sua restrição ao âmbito doméstico.  

Circular em espaços públicos era mal visto para as mulheres, exceto se acompanhadas de um 

homem ou possuindo uma autorização masculina; autorização essa que poderia ser concedida 

pelo pai, marido ou irmão, entre outras figuras masculinas que poderiam acompanhar ou 

permitir que as mulheres transitassem em determinados espaços. Essas restrições e toda sorte 

                                                
1 Doutorando e mestre em Estudos Linguísticos pela UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. Graduando 

do curso de Letras – Licenciatura - Habilitação Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola da mesma 

instituição. Graduado em Comunicação Social - Habilitação Publicidade e Propaganda pela UNICRUZ - 

Universidade de Cruz Alta. Pesquisa sobre Linguística, instrumentos linguísticos e a relação destes com a 

História e os Estudos de Gênero. E-mail: felipe230285@hotmail.com 
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de opressões funcionavam (e ainda funcionam) sob a égide de diversas esferas sociais, como o 

Estado, a Religião, a Medicina, a família, a Escola, etc.  

No que diz respeito à linguagem, é possível perceber que ela também funciona como 

uma espécie de ferramenta que auxilia a propagação e a perpetuação dos preconceitos de 

gênero. A escolha lexical, quando se trata das mulheres, nunca é neutra tampouco aleatória; 

pois palavras que designam o feminino carregam consigo uma história; história essa repleta de 

apagamento e opressão das mulheres. Nesse sentido, este trabalho faz uma análise linguístico-

histórica do verbete “mulher” recortado de Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

(1986). A escolha desse dicionário como objeto de pesquisa para o presente trabalho se 

justifica pela sua importância e reconhecimento como objeto de consulta no Brasil. Os 

dicionários são, sob a perspectiva teórica da História das Ideias Linguísticas, instrumentos 

linguísticos cujas funções vão além de sanar dúvidas sobre a língua e a significação das 

palavras. Eles são também capazes de revelar aspectos culturais, sociais, históricos e 

ideológicos de uma determinada época e de uma determinada sociedade.  

Para realizar a análise do verbete “mulher”, mobiliza-se o conceito de designação 

proposto por Guimarães (2005). Este dispositivo teórico-metodológico permite que se 

estabeleça uma relação entre os sentidos de “mulher” com a História. Ou seja, analisando as 

designações deste verbete, é possível saber de maneira mais aprofundada o que significa ser 

mulher na sociedade brasileira. Aliados à designação, os estudos de gênero também 

configuram um dispositivo analítico na medida em que auxiliam a compreender como se 

constroem as representações sobre as mulheres em Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa. 

 

História das Ideias Linguísticas: contribuições significativas para os estudos linguísticos 

           

A História das Ideias Linguísticas (HIL) é um domínio do conhecimento fundamental 

para os estudiosos e pesquisadores de dicionários, vindo a ser um importante suporte teórico 

para pesquisadores que objetivam entender a relação dos dicionários com a História. 

Pesquisas sobre dicionários necessitam uma incursão teórica na HIL, visto que esse domínio 

do conhecimento estuda a produção de dicionários e gramáticas que se faz no Brasil desde o 

século XVI (GUIMARÃES, 1996). De acordo com Auroux (2014), dicionários e gramáticas 

são instrumentos linguísticos e formam os principais pilares de nosso saber metalinguístico 
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até os dias atuais. Além de gramáticas e dicionários, os estudos realizados pela HIL também 

abrangem vocabulários, glossários, manuais, prefácios e livros didáticos.  

Uma vez que se realizam estudos sobre a produção de instrumentos linguísticos no 

Brasil, ao mesmo tempo se está contribuindo para que se saiba mais sobre a história do 

próprio país (ORLANDI, 2002), ou seja, compreender o percurso histórico da língua nacional 

do Brasil e a maneira como ela é registrada em dicionários e gramáticas, implica em 

compreender como a História se inscreve nos instrumentos linguísticos. Antes da 

consolidação da HIL, de acordo com a autora, os estudos que até então vinham sendo 

realizados sobre a língua nacional não consideravam a História. Entretanto, a História é 

constitutiva de sentidos e atravessa os instrumentos linguísticos, de maneira que,   

 

[...] o estudo da língua nacional no Brasil vinha se dando a partir de estudos 

esparsos, seja gramaticais, seja com finalidades pedagógicas seja, ainda, com fins 

apenas descritivos. Estudos históricos que levassem em conta o social e o político, 

quando se faziam, também eram fragmentários e não seguiam um plano de pesquisa 

integrado em um objetivo mais geral, pensando a língua, os que a falam, a sociedade 

que constituem e o próprio funcionamento do Estado e suas jurisdições e a sua 

relação com a ciência (ORLANDI, 2002, p. 10). 
 

 

Nesse sentido, entende-se que uma das principais contribuições da HIL foi 

desconstruir o pensamento simplista e errôneo que relegava os dicionários a meros objetos de 

consulta. Os instrumentos linguísticos são, sim, capazes de sanar dúvidas em relação à língua, 

aos significados da palavra, à ortografia, enfim, toda sorte de questões gramaticais que 

envolvem a língua.  Entretanto, mais do que isso, eles são capazes de revelar aspectos sociais 

e históricos do lugar e da época onde são produzidos. 

De acordo com Nunes (1996, p. 11), o projeto HIL “visa estudar a história da 

constituição de um saber metalingüístico no Brasil, sobretudo com relação a instrumentos 

lingüísticos (gramáticas e dicionários)”. Visa também compreender como esses instrumentos 

linguísticos se relacionam com o Estado e “com a formação da língua nacional, o que marca 

uma especificidade das pesquisas da equipe brasileira” (NUNES, 2013, p. 159). A HIL 

objetiva produzir conhecimentos sobre saberes linguísticos produzidos por determinadas 

sociedades em determinadas épocas. Tais saberes sobre a linguagem humana indicam também 

a exterioridade da língua; essa exterioridade compreende fatores históricos, sociais e culturais 

que atravessam a produção de dicionários e gramáticas  
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Dicionários: relações entre língua, sujeitos e História 

 

A produção de um dicionário envolve práticas sociais, históricas e culturais, por isso o 

dicionário não é algo que estaria na mente das pessoas desde que elas nascem (NUNES, 

2010a). Assim, as palavras que constam em um dicionário não estão ali por acaso, de maneira 

aleatória, pois seus sentidos são constituídos de historicidade, revelando vestígios da história 

na qual estão inscritos. 

 

[...] as palavras não são tomadas como algo abstrato, sem relação com os sujeitos e 

as circunstâncias em que eles se encontram, mas sim como resultantes das relações 

sociais e históricas, relações essas que são complexas e, por vezes, polêmicas ou 

contraditórias. Assim, o dicionário é visto como um discurso sobre a língua, mais 

especificamente sobre as palavras ou sobre um setor da realidade, para um público 

leitor, em certas condições sociais e históricas (NUNES, 2010a, p. 7). 

 

 

Sendo objetos históricos e discursivos, consequentemente, os dicionários apresentam 

palavras cujos sentidos indiciam a exterioridade da língua e as ideologias que engendram cada 

definição. Todo estudo envolvendo dicionários requer um olhar atento a essa exterioridade, 

que está diretamente relacionada “com suas condições de produção, incluindo-se aí o contexto 

enunciativo e o contexto mais amplo, ou seja, a conjuntura sócio-histórica de um período” 

(NUNES; SELIGMAN, 2003, p. 38). Esse olhar é justamente o que diferencia o leitor 

“comum” daqueles que fazem uma análise linguístico-histórica dos dicionários. Enquanto o 

primeiro trata o dicionário de uma maneira mais empírica, aceitando sem questionar os 

sentidos apresentados pelas definições dos verbetes, o analista de dicionários apresenta uma 

ótica distinta para com os dicionários; ótica essa que leva em conta sua cientificidade e 

historicidade, o que permite tomar instrumentos linguísticos como objetos capazes de 

apresentar aspectos da sociedade em que estão inscritos e das relações entre sujeitos e línguas. 

A análise de dicionários, conforme Nunes (2010b, p. 161), 

 

[...] questiona as evidências dos sentidos das definições e objetiva compreender os 

processos históricos de constituição desses sentidos. O dicionário é considerado em 

nossa sociedade um objeto de consulta. Ele é visto como uma referência e poucas 

vezes se questiona se uma definição é boa ou não. Mas, ao estudar, por meio de um 

método linguístico-histórico, o modo de produção das definições, da estrutura dos 

verbetes, da formação de uma imagem de língua, o dicionário se torna um objeto de 
análise e com isso mostram-se as especificidades de cada um e as diferenças em 

relação a outros. O estudioso do dicionário identifica, por exemplo, se ele segue uma 

tendência científica ou literária, se ele pressupõe uma imagem de abundância ou de 

concisão, se ele reproduz uma certa tradição, se rompe com ela ou a desloca etc. 
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Estudiosos do dicionário devem abandonar aquela velha dicotomia do “certo e errado” 

no que tange à língua (PETRI, 2010, p. 19) para pensar nas palavras/verbetes levando em 

conta seus sentidos múltiplos, as ideologias que nelas estão presentes e suas relações com 

outras palavras e a maneira como elas refletem as relações entre línguas e sujeitos que fazem 

uso dessas línguas. Uma vez dicionarizadas, as palavras ainda assim estão sujeitas a mudanças 

de sentidos, equívocos e questionamentos, pois uma vez colocadas em circulação já não se 

tem mais controle sobre elas, afinal “os sentidos poderão ser outros (não previstos por aquele 

que fala/escreve)” (PETRI, 2010, p. 21). A autora faz uma analogia entre palavras e aves, no 

sentido de que, assim como as aves, as palavras “voam” e “migram”, não podendo ser 

mantidas presas pelo “guardião” das palavras, que é o dicionário. 

Os sentidos das palavras registradas pelos dicionários são capazes de revelar práticas 

sociais e culturais, bem como relações de poder, hierarquias, hegemonias e questões de 

gênero. No que diz respeito às mulheres, a linguagem nunca é neutra e a escolha lexical para 

referir-se a elas tampouco é ingênua e aleatória. Portanto, a construção social e histórica do 

gênero feminino conta também com a linguagem.  

 

Gênero: uma construção social e discursiva 

 

A complexidade das questões de gênero é tamanha que requer uma 

interdisciplinaridade, pois “estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, 

étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas” (BUTLER, 2003, p. 

20). Filiada a essas intersecções, a noção de gênero é produzida e encontra nelas formas de 

perpetuação e legitimação. Existe até os dias de hoje uma série de confusões e equívocos 

entre as categorias gênero e sexo. A autora aclara tal questão afirmando que    

 

Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o destino, 

a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça 

intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído: 

consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem tampouco tão 

aparentemente fixo quanto o sexo. Assim, a unidade do sujeito já é potencialmente 

contestada pela distinção que abre espaço ao gênero como interpretação múltipla do 

sexo (BUTLER, 2003, p. 24). 
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A filósofa estadunidense afirma que não é o biológico que constrói as noções de 

gênero e, sim, todo o cultural e histórico que engendram essas noções, ainda que, por muitos 

séculos, o discurso da Biologia sustentou as diferenças entre homens e mulheres. Ou seja, a 

cultura é o destino e não a Biologia. Nesse sentido, de acordo com Melo; Thomé (2018, p. 

32), “o gênero é produto social que atribuímos à noção do sexo biológico, são características e 

papéis imputados socialmente”. Portanto, a ideia de que o sexo biológico determina o destino 

é questionável; compreende-se que se tratam de atribuições que reforçam as relações de poder 

vigente nas sociedades.  

 

O termo “gênero” será utilizado para se referir à construção social do sexo e, assim, 
distinguir a dimensão biológica do social. Isto quer dizer que a palavra “sexo” será 

utilizada somente para uma caracterização fisiológica dos seres humanos. [...] O 

conceito de gênero foi criado para expressar as diferenças entre os sexos construídas 

em diversas formações culturais, que concebem e definem papéis bastante 

particulares para homens e mulheres, a despeito das semelhanças físicas entre os 

homens, em qualquer cultura, e entre as mulheres (SOARES, 2004, p. 162). 

 

 

Para Butler (2003), a afirmação de Beauvoir (2016) de que ninguém nasce mulher e, 

sim, torna-se mulher, é totalmente verdadeira, visto que “mulher” é um termo em processo e 

não se pode dizer com exatidão sua origem e seu fim. Essa afirmação, sob a ótica de Butler 

(2003), sugere que a condição de ser mulher é uma construção cultural, um grupo de 

significados assumidos e aceitos dentro de um campo cultural. O gênero é sempre adquirido e 

não algo inato.  

 

Como uma prática discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e re-

significações. Mesmo quando o gênero parece cristalizar-se em suas formas mais 

reificadas, a própria “cristalização” é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e 

regulada por vários meios sociais. Para Beauvoir, nunca se pode tornar-se mulher 

em definitivo, como se houvesse um telos a governar o processo de aculturação e 

construção. O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 

repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se 

cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância de uma classe 

natural de ser (BUTLER, 2003, p. 59, grifos da autora). 

 

 

Aliados à Biologia, o discurso científico, as religiões e toda sorte de setores 

conservadores foram (e ainda são) acionados para justificar e argumentar as diferentes 

posições e comportamentos que se esperam dos sujeitos levando em conta seu sexo biológico, 

o que sempre acarretou em desigualdades (MEYER, 2003). Sustentado por esses discursos, o 
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sexo feminino passou a ser visto como o “sexo frágil”, desde os princípios da humanidade, 

atingindo todas as sociedades. 

 

As mulheres no mundo e no Brasil: apagamento e opressão 

 

Durante séculos, o protagonismo na História sempre foi masculino, sendo que, muitas 

vezes, pouco se sabe quais foram os feitos históricos realizados por mulheres. Sua história 

frequentemente não é contada e poucos registros possui; é uma história silenciada, visto que 

são apagadas ou modificadas “para se adequarem a uma história de nosso país escrita pelos 

homens com a mentalidade de suas respectivas épocas” (REZZUTTI, 2018, p. 19). Pouco se 

sabe de sua participação na História. Confinadas ao âmbito doméstico, são raros os registros 

dos seus feitos, visto que a sociedade não permitia às mulheres convívios e relações que 

estivessem além do âmbito doméstico que, por sua vez, era uma fronteira que não deveria ser 

ultrapassada. Ainda que a história de algumas poucas mulheres tenha sido contada, muitas 

outras permaneceram no anonimato.      

 

Cléopatra governou o Egito no século antes de Cristo. Foi preciso ser a regente de 

um dos grandes impérios da antiguidade para ser conhecida. Hipátia de Alexandria, 

alguns séculos depois, era matemática, filósofa, astrônoma e médica. Uma mulher 

da ciência, uma intelectual, que morreu queimada por religiosos cristãos em 415 

d.C. Um milênio após, Joana D’Arc também seria morta por liberar uma tropa na 

Guerra dos Cem Anos; virou santa. Além delas, existiram certamente milhares de 

mulheres africanas, orientais, indígenas ou mesmo anônimas europeias de cujos 

feitos nunca tomaremos conhecimento (MELO; THOMÉ, 2018, p. 37).  

 
 

Dessa forma, as mulheres, em várias culturas, mantinham-se afastadas da Política por 

serem consideradas “uma espécie subalterna para os temas públicos, não importa se no 

Ocidente ou se no Oriente” (MELO; THOMÉ, 2018, p. 127). As mulheres, então, são 

apagadas da história ou, quando aparecem, têm seus papéis rearranjados para suprir às 

exigências do patriarcado.     

 

O que conhecemos de história feminina ou não existe ou foi contada por homens e 

para os homens. A vida de grandes personagens históricas femininas foi interpretada 

por eles, forçando atingir um ideal de mulher, afastando os fatos indesejados para 

atender aos critérios almejados pelo sistema patriarcal (ROCHA, 2009, p. 27, grifos 
nossos).  

 

 



 

 

 
12 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

O patriarcado sempre garantiu protagonismo aos homens, cujos feitos foram exaltados e 

registrados historicamente. As mulheres, mesmo tendo realizado feitos semelhantes ou ainda 

mais significativos, eram relegados ao anonimato. “Essas mulheres foram vítimas de uma 

interpretação histórica tendenciosa e preconceituosa” (ROCHA, 2009, p. 51). A lógica da 

dominação masculina garantia total liberdade e poder aos homens, enquanto as mulheres 

eram reduzidas a objetos de troca realizada pelos sujeitos homens (BOURDIEU, 2012). Se 

uma mulher ocupa um cargo político, isso significa um cargo a menos ocupado por um 

homem, o que configura uma ameaça à estrutura patriarcal. Ou seja, o sistema patriarcal 

subjuga e apaga da humanidade a história das mulheres, pois a História, de maneira geral, é 

registrada, descrita e interpretada por homens. Nas palavras de Melo; Thomé (2018, p. 19), 

“A história, escrita pelos homens, reduziu as mulheres a muito pouco: elas não falam e os 

homens falam por elas”. 

O Brasil, em seu período colonial, apresenta uma situação nada favorável às mulheres. 

As mentalidades misóginas oriundas da Grécia antiga - as quais acreditavam que as mulheres 

eram inferiores em todos os sentidos, inclusive intelectualmente – persistiam e privavam o 

sexo feminino do acesso aos estudos e à educação. Neste período, dizia-se que somente era 

permitido às mulheres sair da esfera doméstica em três ocasiões: “para se batizar, para casar e 

para ser enterrada” (ARAÚJO, 2013, p. 49), pois princípios religiosos contribuíam para 

manter as mulheres restritas ao âmbito doméstico. De acordo com Saffioti (2013), a presença 

dos jesuítas era prejudicial às mulheres na medida em que estes pregavam a subalternidade do 

sexo feminino em relação aos homens. Os jesuítas traziam consigo tradições androcêntricas e 

misóginas da Península Ibérica que, uma vez implantadas no Brasil, contribuíam para a 

formação de uma sociedade brasileira patriarcal, na qual os sujeitos homens, em suas posições 

de pai, marido, senhor de engenho, entre outras, dominavam as mulheres e estas tornavam-se 

alheias aos estudos, às manifestações culturais e históricas que aconteciam à sua volta.    

 
Nem mesmo a língua portuguesa sabiam falar as mulheres de certas regiões do 

Brasil do século XVI e XVII. Da convivência direta com os índios e da ausência de 

contatos com europeus resulta que mulheres e crianças só sabiam expressar-se na 

língua dos nativos (SAFFIOTI, 2013, p. 269). 

 

 

A  história do Brasil apresenta vários tipos de mulheres, das mais diversas etnias, 

classes sociais, orientações sexuais, etc. Saber mais sobre suas histórias requer uma 

aprofundada incursão na história do país, pois assim como na história geral da humanidade, 
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há poucos registros da participação delas. Mais uma vez, a história é contada por homens, ou 

como nas palavras de Melo; Thomé (2018, p. 53), “elas têm o viés de olhares brancos”. Uma 

vez estando em terras brasileiras, tanto as que já estavam aqui (as indígenas), quanto as 

europeias, africanas e de todas as partes do mundo que vieram ao Brasil desde o período de 

colonização do país no século XVI sofreram algum tipo de misoginia. Portugal, ao colonizar o 

Brasil, trouxe muitas marcas do machismo vigente na sociedade portuguesa da época.  

 

 

O desenvolvimento do Estado português não se fez de forma distinta e também neste 

o status feminino não teve desenvolvimento diferente do resto das demais 

sociedades europeias. Portugal só teve duas rainhas: as Marias I e II, no final dos 

séculos XVIII e XIX; todas as anteriores foram rainhas consortes. No âmbito da 

sociedade portuguesa e nas colônias, as mulheres permaneceram analfabetas 

(MELO; THOMÉ, 2018, p. 54). 
 

 

Ainda que tenham participado de batalhas como a expulsão dos Holandeses (1654) e a 

Revolução Farroupilha (1835-1845), a participação das mulheres foi anônima e não registrada 

pela História. A segunda metade do século XIX apresenta alguns avanços para as mulheres. 

Pouco a pouco, elas passaram a ter acesso à educação, ainda que essa educação apresentasse 

certas restrições. O máximo que as mulheres brasileiras podiam almejar era a educação 

religiosa e saber minimamente ler e escrever. 

 

Análise linguístico-histórica do verbete “mulher”: resultados e discussões 

 

Para observar como as definições do verbete “mulher” enunciam sobre questões 

históricas, sociais e culturais sobre as mulheres que vivem no Brasil, mobiliza-se o conceito 

de designação, proposto por Guimarães (2005). O conceito de designação é um dispositivo 

analítico fundamental para que seja possível compreender a relação do verbete “mulher” com 

a História, sobretudo com a história do Brasil. Nas palavras de Guimarães (2005, p. 9, grifos 

do autor), 

 

 

A designação é o que poderia chamar de significação de um nome, mas não 

enquanto algo abstrato. Seria a significação enquanto algo próprio das relações de 

linguagem, mas enquanto uma relação lingüística (simbólica) remetida ao real, ou 

seja, enquanto uma relação tomada na história. 
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O conceito de designação, dessa forma, auxilia os estudiosos e/ou analistas do 

dicionário sobre “a questão da relação das palavras com o mundo” (GUIMARÃES, 2005, p. 

5) ou, mais especificamente, sobre a relação dos verbetes que designam o feminino em Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa com questões históricas, sociais e de gênero. 

Dentre diversos verbetes que se referem às mulheres, o escolhido para ser analisado foi 

“mulher”. O gesto analítico é engendrado através de um concepção enunciativa e histórica da 

linguagem, considerando a exterioridade da língua; nesse sentido, o verbetes “mulher” 

significa uma história particular: a história das mulheres. De acordo com Guimarães (2005, p. 

91),  

 

 

O que um nome designa é construído simbolicamente. Esta construção se dá porque 

a linguagem funciona por estar exposta ao real enquanto constituído materialmente 

pela história. O que uma expressão designa não é assim nem um modo de 
apresentação do objeto, nem uma significação reduzida a um valor no interior de um 

sistema simbólico. Designar é constituir significação como uma apreensão do real, 

que significa na linguagem na medida em que o dizer identifica este real para 

sujeitos. 

 

 

Portanto, o conceito de designação permite refletir sobre o verbete “mulher”, levando 

em conta a relação deste com a História e questões de gênero. Em nosso gesto analítico, 

analisaremos os verbetes que estão no feminino. A designação possibilita compreender de que 

modo a historicidade e a exterioridade da língua funcionando nos sentidos apresentados por 

“mulher”. Eis o verbete mulher recortado de Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

e seus respectivos sentidos: 

 

 

mulher. [Do lat. muliere]. S. f. 1. O ser humano do sexo feminino capaz de 
conceber e parir outros seres humanos, e que se distingue do homem (4) por essas 

características. 2. Esse mesmo ser humano considerado como parcela da 

humanidade: os direitos da mulher. [Cf. homem (2)]. 3. A mulher (1) na idade 

adulta. 4. Restr. Adolescente do sexo feminino que atingiu a puberdade; moça. 5. 

Mulher (1) dotada das chamadas qualidades e sentimentos femininos (carinho, 

compreensão, dedicação ao lar e à família, intuição): Como mulher, sabe apoiá-lo 

na justa medida. 6. A mulher (1) considerada como parceira sexual do homem. 7. 

Deprec. A mulher considerada como um ser frágil, dependente, fútil, superficial, ou 

interesseiro: O rapaz deixava-se envolver por mulheres. 8. Cônjuge do sexo 

feminino; a mulher (1) em relação ao marido; esposa. 9. Amante, companheira, 

concubina. 10. Mulher que apresenta os requisitos necessários para determinadas 
tarefas: mulher dona-de-casa; mulher de negócios. 11. Uma mulher (1) qualquer; 

dona: Quem telefonou? | Uma mulher. [Aum., nas acepç. 1, 3 a 6: mulheraça, 

mulherão e mulherona.] Mulher-à-toa. Bras. Pop. V. meretriz. “Papai fica na igreja 

vigiando: se entra mulher-à-toa, corre com ela.” (Geraldo França de Lima, Branca 
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Bela, p. 63). Mulher da comédia. Bras. Pop. V. meretriz. Mulher da rótula. Bras., 

RJ. Pop. V. meretriz. Mulher da rua. Bras. V. meretriz. Mulher da vida. Bras. V. 

meretriz. Mulher da zona. Bras. V. meretriz. Mulher de amor. Bras. V. meretriz: 

“antiga mulher de amor, gasta e repelida, abriu casa de tolerância, seduziu mulheres 

honestas, explorou a corretagem do vício” (Lúcio de Mendonça, Horas do Bom 

Tempo, p. 207). Mulher de César. Mulher de reputação inatacável. Mulher de má 

nota. V. meretriz. Mulher de ponta de rua. Bras. Pop. N. do E.N. V. meretriz. 

Mulher do fado. Bras. Pop. V. meretriz. Mulher do fandango. Bras. Pop. V. 

meretriz. Mulher do mundo. Bras. Pop. V. meretriz. Mulher do pala aberto. Bras. 

Pop. V. meretriz. Mulher do piolho. Bras. Fam. Mulher muito teimosa. [Us., em 

geral, comparativamente: Ô velhinha teimosa! é pior que a mulher do piolho.] 
Mulher errada. V. meretriz. Mulher fatal. Mulher particularmente sensual e 

sedutora, que provoca ou é capaz de provocar tragédias: “Cadê Maria Rosa, / tipo 

acabado de mulher fatal / que tem como sinal / uma cicatriz, / dois olhos muito 

grandes, uma boca e um nariz.” (Da marcha Cadê Maria Rosa?, de Nássara e J. 

Rui.) Mulher perdida. V. meretriz: “Custava-lhe acreditar que o filho a houvesse 

enganado, abusando do seu estado para meter em casa uma mulher perdida.” 

(Coelho Neto, Turbilhão, p. 314.) Mulher vadia. Bras. V. meretriz. (p. 1168).  

 

 

Os sentidos apresentados pelos verbete evidenciam uma série de práticas sociais. A 

primeira definição apresenta o sexo biológica da mulher: “O ser humano do sexo feminino 

capaz de conceber e parir outros seres humanos, e que se distingue do homem (4) por essas 

características”. Observa-se, assim, a presença da Biologia determinando o que é ser mulher, 

visto que o sexo biológico está evidenciado. A capacidade de parir, além de biológica, pode 

ser associada à construção social de que as mulheres têm uma predisposição natural de serem 

mães. Nessa mesma definição, a mulher “se distingue do homem (4) por essas 

características”, ou seja, existe uma dicotomia entre homem e mulher; só é possivel ser um 

não sendo o outro. Para Beauvoir (2016), as mulheres permanecem na condição de outro; a 

condição de mulher não é concebida como algo original e, sim, definida em comparação ao 

homem. O discurso da Biologia e da Medicina por séculos se encarregaram de inferiorizar as 

mulheres física e intelectualmente. “Biologicamente, segundo imaginavam, a mulher não 

passaria de um ‘homem falhado’, uma espécie que não alcançou a plenitude fisiológica que se 

julgava que o sexo masculino teria alcançado” (REZZUTTI, 2018, p. 136). 

“Mulher (1) dotada das chamadas qualidades e sentimentos femininos (carinho, 

compreensão, dedicação ao lar e à família, intuição)” destaca os sentimentos considerados 

femininos que se esperam das mulheres. Dentre essas qualidades, não constam atributos como 

“inteligência”, “astúcia” e “racionalidade”, geralmente atribuídos aos homens. As definições 

“6. A mulher (1) considerada como parceira sexual do homem” e “7. Deprec. A mulher 

considerada como um ser frágil, dependente, fútil, superficial, ou interesseiro” sexualizam o 
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corpo da mulher, colocando-a como parceira e sexualmente disponível para o homem, ao 

mesmo tempo que descrevem como um ser frágil e frívolo.  

Basicamente, o verbete “mulher” é definido de acordo com o biológico e situado em 

uma estrutura familiar, na condição de mãe e esposa. Nas demais definições, geralmente a 

palavra “meretriz” é mencionada, sendo que “meretriz” é sinônimo de “prostituta” e 

“vigarista” de acordo com Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Nesse sentido, 

Silva (2003) suscita a questão:  

 

 

Se não for esposa, que lugar resta para a mulher ocupar na sociedade? E a esposa 

não pode ser sedutora? E ter olhos grandes? E os exemplos, simulando trazer os 

usos, o cotidiano, os vários sentidos para o dicionário, apontam para a exclusão 

dessa mulher outra, que não é esposa, até mesmo do plano divino, evidenciando o 

tratamento das diferenças, pelo jogo da neutralidade e objetividade (SILVA, 2003, 

p. 113). 

 

 

A análise linguístico-histórica do verbete “mulher” evidencia os lugares reservados para 

as mulheres brasileiras. O sexo biológico é a definição que dá início aos vários sentidos 

apresentados pelo verbete. Os comportamentos podem condizer com o decoro esperado das 

mulheres (mãe, esposa, capaz de parir, carinhosa, dedicada ao lar etc.) ou designar uma 

mulher cujo o comportamento é reprovável (meretriz, fútil, interesseira etc.). 

Independentemente de apresentar um comportamento reprovável ou não, o âmbito doméstico 

parece ser o espaço destinado às mulheres. Na definição número 10, ainda que apareça a 

expressão “mulher de negócios”, é algo bastante singelo diante da imensidão de definições 

pejorativas e que relegam as mulheres à esfera privada.  

 

Considerações Finais  

 

 Atualmente, os estudos de gênero vem despertando a ira de setores mais 

conservadores. São acusados de não possuir cientificidade; ora, como os estudos de gênero 

poderiam não ser científicos uma vez que dialogam com áreas como a Psicologia, História, 

Ciências Sociais, entre outras? Nesse sentido, a Linguística enquanto campo do saber, sempre 

atenta ao social e ao ideológico, também está produzindo reflexões sobre como a linguagem 

pode funcionar como uma ferramenta que contribui para o preconceito de gênero. A escolha 

lexical quando se trata de homens e mulheres nunca é neutra ou aleatória. Na Publicidade, por 
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exemplo, por séculos os homens foram representados como viris e corajosos, portanto 

palavras como “valentes” e “inteligentes” eram (e ainda são) comuns em propagandas 

destinadas ao público masculino. Já as mulheres, relegadas ao âmbito doméstico, eram 

designadas como “dóceis”, “afetuosas” e “recatadas”. O binarismo homem x mulher, 

naturalmente, se instaura também na linguagem. 

 O presente trabalho apresentou, então, uma análise linguístico-histórica do verbete 

“mulher”, fundamentada pelo conceito de designação. Para esta análise, estabeleceu-se um 

diálogo entre Linguística, História e Estudos de Gênero. Os Estudos de Gênero configuram 

uma ferramenta teórico-metodológica que permite o exame sistemático das práticas e dos 

papéis que desempenham homens e mulheres em um determinado contexto econômico, 

político, social e cultural. Os estudiosos e/ou analistas do dicionário, com seu olhar analítico e 

distinto de um leitor comum, são capazes de observar e analisar como se produzem e 

reproduzem as relações de gênero no interior de um dicionário. Analisar o verbete “mulher” 

em Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa configurou um gesto intelectual onde 

diversos campos do saber dialogaram e possibilitou compreender como as mulheres são 

retratadas em dicionários brasileiros. Constatou-se, desta forma, que os dicionários são 

instrumentos linguísticos capazes de revelar aspectos sociais e históricos de uma determinada 

sociedade, neste caso, a sociedade brasileira. Corroborou-se, assim, um dos pressupostos 

teóricos da HIL, ou seja, as funções dos dicionários não são apenas pedagógicas e normativas, 

visto que Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa apresenta um retrato da condição 

das mulheres no/do Brasil. A restrição ao âmbito doméstico e os sentidos pejorativos 

apresentados pelo verbete mulher dizem respeito não somente ao país, mas também a uma 

história mais ampla, ou seja, a história da Humanidade, história essa contada por homens onde 

pouco se sabe da participação feminina. Os estigmas e as crenças limitantes sobre as mulheres 

são também mundiais. 

 A representação do feminino nos dicionários configura uma problemática ampla, 

portanto, a partir deste trabalho, provavelmente surgirão novas reflexões. Os instrumentos 

linguísticos, enquanto objetos históricos e discursivos, fornecem um vasto material para 

análise linguístico-histórica. Analisar dicionários é um gesto intelectual que exige que os 

analistas de dicionário estejam em constante atualização e estabeleçam relações com diversas 

áreas do saber. Estudar as relações entre a linguagem e as questões de gênero proporciona 

aprendizados que vão além do âmbito acadêmico. É uma prática que permite questionar 



 

 

 
18 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

aquilo que é dado como óbvio, natural e imutável, por exemplo, os papéis sociais 

desempenhados por homens e mulheres.  Por fim, com o presente trabalho, espera-se ter 

promovido, ainda que de maneira singela, uma reflexão sobre a(s) história(s) que as palavras 

carregam consigo. Essas histórias, muitas vezes, revelam toda sorte de opressões e relações de 

poder.  
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NIETZSCHE, O IMORALISMO E A TRANSVALORAÇÃO DE TODOS 

OS VALORES 

 

Lucas Giovan Gomes Acosta2 

 

Resumo: O presente artigo visa esboçar a relação entre o imoralismo e o projeto de transvaloração de todos os 

valores. Busca-se analisar as implicações do eterno retorno na formulação do projeto da tranvaloração de todos 

os valores e esclarecer como essa perspectiva filosófica implica em uma visão de mundo imoral e afirmativa. A 

transvaloração de todos os valores é a “fórmula” para a superação de todos os valores consagrados até a 

modernidade como supremos e do niilismo por eles provocados. A condição para a transvaloração está, 

inclusive, nas ideias de eterno retorno – uma nova relação com o tempo, em que a vida é plenamente afirmada – 

e de amor fati, que afirma que cada instante vivido deve ser desejado infinitas vezes. Entendemos que por meio 

da crítica realizada pelo imoralista amar sua existência como um fatum constitui uma afirmação trágica da vida, 

desprovida de elementos metafísicos. Com base em uma pesquisa bibliográfica da obra de Nietzsche e seus 

comentadores argumenta-se que essa perspectiva afirmativa nos forneceria elementos para pensarmos uma moral 
trágica.  

 

Palavras-chave: Imoralismo; Transvaloração de todos os valores; Eterno Retorno, Amor fati, Moral 

Trágica. 

 

Introdução 

  

Mas assim quer a minha vontade criadora, o meu destino. Ou, para falar-vos mais 

honestamente: tal destino, justamente — é o que quer minha vontade. Tudo que em 

mim sente, sofre de estar numa prisão: mas a minha vontade chega sempre como 
libertadora e portadora de alegria (Za/ZA - Nas ilhas bem-aventuradas). 

 

 

Após concluir a terceira parte de Assim falava Zaratustra em 1884, Nietzsche elabora 

o termo transvaloração de todos os valores associando ao pensamento do eterno retorno do 

mesmo: “filosofia do eterno retorno, ensaio de transvaloração de todos os valores (NF/FP 

1884 26[259])”. Em 1886, compreende a transvaloração como tarefa dos filósofos do futuro 

(JGB/BM §203). Após agosto de 1888, Nietzsche visa sua obra capital intitulada de 

“Transvaloração de todos os valores. Livro 1: O Anticristo. Livro 2: O Misósofo (der 

Misosoph). Livro 3: O Imoralista (der Immoralist). Livro 4: Dionísio” (NF/FP 1888 11 [416).  

Nietzsche registra tal projeto no Caderno W II 3 (novembro 1887- março 1888). No entanto, 

“dos quatros livros pensados para o projeto, somente o primeiro foi levado a termo”. 

Nietzsche com a transvaloração de todos os valores visa destruir, cortar “pela raiz a 

necessidade metafísica do ser humano”. Sua filosofia rejeita toda ordenação de mundo pelo 

                                                
2 Graduado em Ciências Humanas Licenciatura pela Universidade Federal do Pampa Campus São Borja. Mestre 

em Filosofia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS. Pesquisa sobre Filosofia de 

Nietzsche. E-mail: llukasggiovan@gmail.com 
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viés moral, religioso e científico; sua filosofia se propõe a fazer guerra contra todos os valores 

oriundos “do cristianismo, do platonismo, e da filosofia”. Essa é uma tarefa para o imoralista. 

O filósofo se identifica como imoralista - onde o amor fati constitui sua natureza mais íntima 

-(EH/EH, As Extemporâneas, §2). Contudo, não se trata de uma prática apenas de destruição, 

tampouco o imoralismo se caracteriza como amoralismo, pois também se propõe “uma nova 

perspectiva para a criação de valores a partir do pensamento do eterno retorno do mesmo”  

Essa abordagem demanda dois flancos investigativos, quais sejam: (i) analisar 

primeiramente as implicações do eterno retorno na formulação do projeto da tranvaloração de 

todos os valores; (ii) esclarecer como essa perspectiva filosófica implica em uma visão de 

mundo imoral e afirmativa. Essa perspectiva afirmativa nos forneceria elementos para 

pensarmos uma moral trágica?  

 

Elementos de uma transvaloração de todos os valores: o eterno retorno do mesmo 

 

Em Ecce homo, Nietzsche registra como teve a ideia do eterno retorno: em agosto de 

1881, em Sils-Maria, passeando pelos bosques próximos do lago de Silvaplana veio até ele 

esse pensamento, cuja força se expressa como a mais profunda forma de afirmação da vida 

(NIEMEYER, 2014, p. 519). O pensamento do eterno retorno do mesmo, sem dúvida 

nenhuma, é o pensamento mais difícil do universo nietzschiano de reflexão, é quase sempre 

qualificado por Nietzsche de “doutrina”, isto é, aparece como objeto de ensino de Zaratustra. 

“Nietzsche o apresenta como a forma de afirmação mais alta que se possa conceber” 

(WOLTLING, 2011, p.25). Aparece explicitamente no texto de a Gaia Ciência, na seção 341 

intitulada “O maior dos pesos”. Portanto, Nietzsche compreende o pensamento do eterno 

retorno do mesmo (ewige Wiederkunft des Gleichen) como “o novo peso”, ou seja, “[...] uma 

nova medida de valor para todos os valores” (RUBIRA, 2016, p. 211-213). Essa tese já 

aparece em anotações feitas pelo filósofo em 1881, contudo, será na Gaia Ciência, sob o 

título supracitado, que ganhará um “delineamento”, para que posteriormente seja a concepção 

básica na obra de Assim falava Zaratustra. 

No Ecce Homo, sua autobiografia, Nietzsche afirma que a concepção básica de sua 

obra capital, o Assim falava Zaratustra, consiste no pensamento do eterno retorno, “[...] a 

mais elevada forma de afirmação que se pode em absoluto alcançar [...]” (NIETZSCHE, 

2008, p.79). Reconstituindo a gênese de Assim falava Zaratustra, segundo Marton (2001), 
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Nietzsche quer apresentar a seus leitores a mensagem que o personagem quer trazer-lhes, a 

saber:  

 
Contarei agora a história do Zaratustra. A concepção fundamental da obra, o 

pensamento do eterno retorno, a mais elevada afirmação que se pode em absoluto 

alcançar, é de agosto de 1881: foi lançado em uma página com o subescrito: “seis 

mil pés acima do homem e do tempo” (NIETZSCHE, 2008, p. 79-80).  

 

 

A doutrina do eterno retorno do mesmo ocupa um lugar central na filosofia de 

Nietzsche3. Ao ter a epifania desse pensamento no verão de 1881, enquanto caminhava nos 

alpes, Nietzsche/Zaratustra, ao evocar esse pensamento, é golpeado por ele (HAASE, 2011). 

Assim narra Nietzsche essa inspiração: “Naquele dia eu caminhava pelos bosques perto do 

lago de Silvaplana; detive-me junto ao imponente bloco de pedra em forma de pirâmide, 

pouco distante de Surlei. Então veio-me esse pensamento (NIETZSCHE, 2008, p. 79-80)4. 

Ele o chama de o peso mais pesado na Gaia Ciência, e em forma de um desafio, 

introduz a doutrina da eterna recorrência. Esse pensamento emerge lentamente em Nietzsche, 

por isso não é difícil de encontrar diversas aparições em seus escritos iniciais acerca da eterna 

recorrência. Num texto de 1873, A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, o filósofo já faz 

referência a essa doutrina5.  

Existem intérpretes que entendem a doutrina nietzschiana do eterno retorno como uma 

concepção cosmológica6. De acordo com esse ponto de vista, Nietzsche compreenderia o 

universo como um movimento circular de repetidas séries cósmicas que transcorreriam 

eternamente. Em cada ciclo de séries, repetir-se-iam todos os eventos das outras séries, ou 

melhor, tudo se reproduziria da mesma maneira e isso incluiria as ações e vivências humanas; 

                                                
3 Löwith, já na década de 1930, com um estudo de fôlego sobre a filosofia de Nietzsche, atribui a doutrina do 

eterno retorno do mesmo como “pensamento unificante fundamental” da filosofia nietzschiana. 
4 A narrativa de 1881 parece não levar em consideração o que foi dito anteriormente, ou seja, de que esse 

pensamento já se encontrava em seus escritos iniciais, ou melhor, que seria fruto da influência de estudos 

antigos. Porém, concordamos com Haase e Neto, para ambos o pensamento da eterna recorrência narrados acima 

evidenciam um tom e/ou uma aparência mais “intuitiva e extática” acerca da cosmovisão que o filósofo quer 
comunicar. É evidente que esse pensamento emerge lentamente, vindo a fruição somente no texto da Gaia 

Ciência, o primeiro livro após a revelação da eterna recorrência, publicado em 1882, seguido do anúncio: 

“Então, Zaratustra começou a descer”. 
5 Ver: MARTON, Scarlett. O eterno retorno do mesmo: Tese Cosmológica ou Imperativo Ético?... p. 86. 
6 Citamos aqui: LÖWITH, Karl. Nietzsche, phisolophie de l’éternel retour du même. DANTO, Arthur. The 

eternal recurrence. In: SOLOMON, Robert C. Nietzsche, a collection of critical essays. Notre Dame: University 

of Notre Dame Press, 1980. D’IORIO, Paolo. Cosmologia e filosofia do eterno retorno em Nietzsche. In: 

MARTON, Scarlett (org). Nietzsche pensador mediterrâneo: a recepção italiana. São Paulo, Discurso, 2007. 
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tudo retornaria eternamente do mesmo modo e na mesma sequência7, repetindo-se assim 

“todas as configurações cósmicas sem um instante inicial ou um estado final, mas um devir da 

eterna repetição do mesmo” (NETO, 2013). Nas palavras de Zaratustra: 

 
Retornarei como este sol, com esta terra, com esta águia, com esta serpente – não 

para uma vida nova ou uma vida melhor ou semelhante – Eternamente retornarei 
para esta mesma e idêntica vida, nas coisas maiores e nas menores, para que eu volte 

a ensinar o eterno retorno de todas as coisas (NIETZSCHE, 2018, p. 206-212). 

 

 

Por outro lado, existem intérpretes que se dedicaram também a uma linha que entende 

o eterno retorno por viés ético-existencial, ou seja, como uma espécie de exortação de caráter 

ético: viva cada momento de forma que se queira vive-lo infinitas vezes8. A repetição eterna 

implicaria em se viver o que se escolheu e o que não se escolheu. É uma resposta que se 

                                                
7 Na contramão da interpretação deleuziana uma gama de autores defende o eterno retorno do mesmo. Heidegger 

sempre fala de um eterno retorno do mesmo “a doutrina nietzschiana do eterno retorno do mesmo não é uma 

doutrina qualquer entre outras sobre o ente” (HEIDEGGER, Martin. Nietzsche I. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010, p. 199). Outro importante estudioso de Nietzsche Löwith também defende que o eterno 

retorno é do mesmo. Assim, elegera o pensamento do eterno retorno do mesmo como o pensamento fundamental 

da filosofia nietzschiana, pois, é a doutrina da eterna recorrência que permite conceber a filosofia de Nietzsche 
como um todo coeso. LÖWITH, Karl. Nietzsche, phisolophie de l’éternel retour du même. Trad. Anne-Sophie 

Astrup.Paris: Hachette littératures, 1998.  Na esteira desses dois pensadores e mais a de Oskar Becker, Müller-

Lauter também entende o eterno retorno como do mesmo. Contudo, relaciona a doutrina da eterna recorrência 

com a noção de além-do-homem. Ver: MÜLLER-LAUTER, M. Nietzsche: sua Filosofia dos Antagonismos e os 

Antagonismos de sua Filosofia. Trad. Clademir Araldi, São Paulo: Editora Unifesp, 2009. Arthur Danto, Ivan 

Soll e Arnold Zubof deixam claro seus posicionamentos ao que diz respeito a doutrina do eterno retorno do 

mesmo. Ver: DANTO, Arthur. The eternal recurrence. In: SOLOMON, Robert C. Nietzsche, a collection of 

critical essays. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1980. Ver:  SOLL, Ivan. Reflexions on 

recurrence: a re-examination of nietzsche’s doctrine, die Eweige Wiederkehr des gleichen. In: SOLOMON, 

Robert C. Nietzsche, a collection of critical essays. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1980. Ver: 

ZUBOF, Arnold. Nietzsche and eternal recurrence. In: In: SOLOMON, Robert C. Nietzsche, a collection of 

critical essays. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1980. Vattimo em seu texto Introdução a 
Nietzsche, deixa claro o seu posicionamento quanto a retorno do mesmo após destacar a diferença entre o âmbito 

moral e a esfera cosmológica da doutrina. Ver: VATTIMO, Gianni. Introdução a Nietzsche. Lisboa: Editorial 

Presença, 1990. Eugen Fink afirma que a doutrina é totalmente paradoxal, contudo, também a entende como 

repetição de todos os acontecimentos em seus pormenores. Ver: FINK, Eugen. A Filosofia de Nietzsche. Lisboa: 

Presença, 1988. Nabais em seu texto Metafísica do trágico escreve: “cada episódio da biografia de cada um e de 

todos os indivíduos é absolutamente igual a um número infinito de outros acontecimentos dessas biografias 

vividas em fase anteriores do grande retorno de todas as coisas” (NABAIS, Nuno. Metafísica do trágico, Lisboa: 

Relógio D’água, 1997, p. 91). Scarlett Marton e Roberto Machado também ressaltam que a doutrina propõe o 

retorno do mesmo. Ver: MARTON, Scarlett. “O eterno retorno do mesmo: tese cosmológica ou imperativo 

ético?”, in: Extravagâncias: ensaios sobre a filosofia de Nietzsche. São Paulo: Discurso Editorial, 2001, pp85-

118. Ver: MACHADO, Roberto. Zaratustra: tragédia nietzschiana. RJ. Editora Jorge Zahar, 1997.  Paolo 
D’Iorio, não só se opõe a interpretação de Deleuze como busca esclarecer os equívocos do filósofo francês. Ver: 

D’IORIO, Paolo. Cosmologia e filosofia do eterno retorno em Nietzsche. In: MARTON, Scarlett (org). 

Nietzsche pensador mediterrâneo: a recepção italiana. São Paulo, Discurso, 2007. 
8 MARTON, Scarlett. O Eterno Retorno do Mesmo: Tese Cosmológica ou Imperativo Ético? e MACHADO, 

Roberto. Zaratustra Tragédia Nietzschiana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. Visando compreender como 

costumava-se classificar os estudiosos da doutrina do eterno retorno, a saber, em dois grandes blocos 

interpretativos, visando fazer notar que, acompanhando essa divisão enfatizamos que preferimos lançar mão do 

termo ético-existencial, no intuito de abranger o âmbito prático do eterno retorno.  
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contrapõe à tradição metafísica que postulou uma espécie de recompensa pelo martírio 

terrestre. O eterno retorno oferece a possibilidade de pensa-la aqui e agora. A doutrina do 

eterno retorno é uma ideia terrível, não há mais além, nem mesmo Deus para nos perdoar ou 

castigar. O pensamento da eterna recorrência é um peso com imensurável poder de 

esmagamento.  

Mesmo que hipoteticamente, a possibilidade do eterno retorno é capaz de nos inquietar 

e nos transformar. O eterno retorno lança luzes sobre a tragédia humana e exige de nós uma 

nova postura frente à existência, pois ‘todo o infinitamente grande e infinitamente pequeno de 

tua vida aconteça-te novamente, tudo na mesma sequencia e mesma ordem” (NIETZSCHE, 

2012, p. 205). Então qual seria o sentido da existência trágica, se tudo iria se repetir na mesma 

sequência e ordem? É aí, escreve Marton, que os vieses de tese cosmológica e imperativo 

ético do eterno retorno se chocam: Para ela,  

 

A questão deixa de ter sentido. Exortar a que se via como se esta vida retornasse 
inúmeras vezes não se restringe a advertir sobre a conduta humana; é mais do que 

um imperativo ético. Sustentar que, queiramos ou não, esta vida retorna inúmeras 

vezes não se limita a descrever o mundo; é mais do que uma tese cosmológica. O 

eterno retorno é parte constitutiva de um projeto que acaba com a primazia da 

subjetividade. Destronando, o homem deixa de ser um sujeito frente à realidade para 

tornar-se parte do mundo (MARTON, 2001, p. 118). 

 

 

O pensamento mais pesado dos pesos retira o homem do centro do mundo, ele é 

“poeirinha da poeira”. Enquanto desafio apoia-se num caráter totalmente individualista de 

existência, por meio do qual cada um se pergunta se quer isto ou aquilo repetido ad infinitum. 

Esse “mais pesado dos pesos” teria a capacidade de aniquilamento ou transcendência, pois se 

um dia um demônio revelasse esse pensamento, “você quer isto mais uma vez e por 

incontáveis vezes?”, ele seria para nós motivo de júbilo ou de desespero? (NIETZSCHE, 

2012, p. 205). Essa revelação seria para nós uma bendição ou uma desgraça? Que postura 

poderíamos adotar diante desse “pensamento abissal”? Seria de repulsa ou acolhimento? Não 

importa, nada afastaria de nós o peso deste fardo. Enquanto a experiência mais radical do 

pensamento, essa doutrina, revela o retorno de todos os aspectos da existência sejam belos, 

jubilosos, tristes e doloridos, cada instante vivido também retornará, o que há de mais terrível 

e o sem-sentido da existência. 

De acordo com Rubira (2010) o eterno retorno é a condição de possibilidade para a 

superação dos dualismos metafísicos, inclusive os de ordem moral. Com o mais pesado dos 
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pesos, Nietzsche julga poder libertar o ser humano da concepção platônico-cristã em vigência 

no Ocidente9. Como um novo ‘centro de gravidade da existência’, Nietzsche vislumbra a 

possibilidade de uma outra forma de relação entre o ser humano e a sua existência e a criação 

de valores. 

Para tanto, se faz necessária uma vontade afirmativa, trágica, que vá ao encontro tanto 

do sofrimento mais temível quanto da esperança mais elevada, imbuída da mais profunda 

coragem: o saber trágico nietzschiano, que tem seu auge em Zaratustra, que não identifica no 

sofrimento, na náusea, na dor uma objeção à vida. Amor fati, eis a fórmula de Nietzsche para 

afirmar o destino e eliminar o peso da culpa: “nada querer diferente, seja para trás, seja para 

frente, seja em toda eternidade temporal [...]” (NIETZSCHE, 2008, p. 47-49). 

Em A gaia ciência, no primeiro aforismo do IV livro, Nietzsche afirmara:  

 
Amor fati [amor ao destino]: seja este, doravante, o meu amor! Não quero fazer 

guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. 

Que a minha única negação seja desviar o olhar! E, tudo somado e em suma: quero 

ser, algum dia, apenas alguém que diz Sim (NIETZSCHE, 2012, p. 166). 

 

 

O amor fati possui uma relação intrínseca com o eterno retorno: afirmar o mais terrível 

da vida, afirmar o amor à vida, ou seja, é querer que cada instante não seja outra coisa, 

diferente do que é. O amor fati é uma forma de medir a grandeza da vontade afirmativa do 

homem, como escreve em Ecce Homo. É constitutivo de um saber trágico, que não tem por 

intuito eliminar o que há de sombrio e “problemático” na existência, mas afirmar a vida tal 

qual ela é. Em Ecce homo, Nietzsche explicita: “o dizer Sim à vida; [...] a vontade de vida, 

alegrando-se da própria inesgotabilidade de no sacrifício de seus mais elevados tipos – a isto 

chamei dionisíaco, isto entendi como a ponte para a psicologia do poeta trágico” 

(NIETZSCHE, 2008, p. 60-61). Zaratustra, herói trágico, anseia pela eternidade – leia-se, o 

anel do retorno –, pois “eu te amo, ó eternidade!” (NIETZSCHE, 2018, p. 219)10.  

                                                
9 O eterno curso circular de todas as coisas é concebido por Nietzsche como hipótese cosmológica, pensado por 

meio de duas diretrizes básicas: i) a finitude das forças constituintes do todo; ii) a eternidade do tempo.  
10 Uma nova relação com a vida e o tempo é, pois, a condição e a exigência para a superação dos valores 

sacralizados pela metafísica, para a transvaloração de todos os valores. Zaratustra anuncia o além-do-homem 
como alguém apto a afirmar a vida sem reservas. Este novo tipo de homem cultiva “valores nobres em toda 

parte, um sentimento de perfeição, um dizer Sim à vida, um triunfante sentimento de bem-estar consigo e com a 

vida” (NIETZSCHE, 2016, p. 68).  Concluindo a segunda dissertação de a Genealogia da moral, Nietzsche 

sinaliza para um tempo vindouro no qual poderá estar esse novo tipo, diferente desse “presente murcho, inseguro 

de si mesmo”: “Ele virá, o homem redentor, o homem do grande amor e do grande desprezo, o espírito criador 

cuja força impulsora afastará sempre de toda transcendência e toda insignificância, cuja solidão será mal 

compreendida pelo povo, como se fosse fuga da realidade - quando será apenas a sua imersão, absorção, 

penetração na realidade, para que, ao retornar: sua redenção dessa realidade: sua redenção da maldição que o 
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Afirmar a vida sem ressalvas, incondicionalmente, dizer sim até mesmo à dor e ao 

sem-sentido da existência, querer o seu eterno retorno. A fórmula para essa plena aceitação da 

vida é, o amor fati, amor ao destino: viver um instante de tal maneira que ele seja digno de ser 

repetido infinita vezes; aceitar a vida como ela se mostra e vivê-la, com alegria, sem o peso do 

castigo eterno. Assim fala uma moral – ou uma ética – que valoriza a vida. Uma vida pródiga, 

abundante, que afirma a si própria em todos os seus eventos, incluindo os mais sombrios: eis 

o pensamento nietzschiano para outra possibilidade de homem, de cultura e de moral – o 

amor fati. Para que possamos vislumbrar a contribuição de Nietzsche à moral, em especial, 

sua proposição positiva acerca da moral que visa estabelecer, convém analisar o papel do 

amor fati no estabelecimento dessa moral afirmadora. 

 

Amor fati e o estabelecimento de uma moral trágica 

 

Em Ecce homo escreve: “Eu prometo uma era trágica: a arte suprema do dizer Sim à 

vida” (NIETZSCHE, 2008, p. 62-63). A suprema afirmação de amor à vida é “o pathos 

afirmativo par excellence, por mim denominado pathos trágico”. (NIETZSCHE, 2008, p. 69). 

Para Nietzsche o amor à vida implica em aceitar tudo o que passou e o que está por vir, ou 

seja, o retorno de todas as coisas. Portanto, na fórmula do amor fati, torna-se possível suportar 

a existência. 

                                                                                                                                                   
ideal existente sobre ela lançou. Esse homem do futuro, que nos salvará não só do ideal vigente, como daquilo 

que dele forçosamente nasceria, do grande nojo, da vontade de nada, do niilismo, esse toque de sino do meio dia 
e da grande decisão, que torna novamente livre a vontade, que devolve a terra sua finalidade e ao homem sua 

esperança, esse anticristão e antiniilista, esse vencedor de Deus e do nada – ele tem que vir um dia” (2013, p. 91-

93).  Em obras posteriores a Assim falava Zaratustra, em que, de novo, usa a expressão espírito livre, Nietzsche 

aponta para uma nova possibilidade de “elevação” do ser humano. No prólogo de Para além do bem e do mal, 

Nietzsche expõe a condição para isto: “a luta contra Platão [...] produziu na Europa uma magnífica tensão no 

espírito, como até então não havia na terra”, isto é, uma crise como nunca antes visto. O ser humano europeu 

procurou eliminar essa tensão, por duas vezes, “a primeira com o jesuitismo, a segunda com a Ilustração 

democrática. Porém, para os espíritos livres, há “toda a necessidade do espírito e toda a tensão do seu arco! E 

talvez a seta, a tarefa e, quem sabe? a meta” (2005, p. 7-8). Tal meta não corresponde a um ideário teleológico; 

nasce de uma tensão, ou melhor, ela se dá em uma tensão. Tensão provocada pela crítica ao platonismo é a 

condição capaz de abrir a possibilidade de uma nova meta para o homem que, no entanto, não se refere a um fim 
determinado. Este objetivo é a superação dos valores que foram considerados supremos para a formação 

humana, ou seja, é a superação da metafísica moralizante e da concepção metafísica da moral. A moral e os 

valores que devem ser suplantados são aqueles que serviram como alicerce para o ser humano – os velhos 

dogmas metafísicos.  A moral que Nietzsche defende não pode ter a si mesma como fim, como imperativo, não 

deve subjugar o ser humano, torná-lo servo. Uma nova moral deve estar a serviço da elevação do ser humano. 

Uma moral dos senhores; trata-se de uma moral afirmativa cujo imperativo é a “auto-afirmação, autoglorificação 

da vida”: que as mais sagradas noções de valor sejam, não só postas em xeque, mas superadas, pois elas 

causaram no homem o instinto de negação, de degeneração 
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Para o filósofo aquele que afirma a sua existência enquanto instrumento da vida, nega 

toda a parafernália metafísica que impultou no ser humano o sentimento de culpa, de má-

consciência, de ressentimento, de servidão e de dívida. Por isso, amor ao destino, amor ao que 

é, aqui e agora, não ao que virá em outra vida ou em outro mundo. É aceitar regresso de todos 

os instantes da vida. É um profundo querer. 

 

Dissestes sim, algum dia, a um prazer? Ó meus amigos, então o dissestes, também, a 

todo o sofrimento. Todas as coisas acham-se encadeadas, entrelaçadas, enlaçadas 

pelo amor – [...] – ó vós, seres eternos, o amais eternamente e para todo o sempre; e 

também vós dizeis ao sofrimento: ‗Passa, momento, mas volta!‘ Pois quer todo o 
prazer – eternidade! (NIETZSCHE, 2018, p. 305-306). 

 

 

Somente o ser o humano que for capaz de amar a vida com suas alegrias e dores, amar 

o instante aspirando o seu retorno, possui a capacidade para uma existência profundamente 

autêntica. Diferentemente da moral dos fracos e doentes, Nietzsche almeja construir uma 

agência positiva, uma moral afirmativa, trágica e nobre. Nesse sentido, seu imoralismo 

configura-se enquanto registro que se opõe a todas as formulações metafísicas que 

predominaram na história do pensamento filosófico. Entretanto, diferentemente dos 

fundamentadores da moral, sua perspectiva não visa a universalidade. Seu imperativo é 

“sejam criadores de valores”. Se faz necessária a auto-superação da moral, tarefa que 

Nietzsche almeja pelo seu Zaratustra “o que precisamente em minha boca, na boca do 

primeiro imoralista, significa o nome Zaratustra [...] a auto-superação do moralista em seu 

contrário — em mim — isto significa em minha boca o nome Zaratustra” (NIETZSCHE, 

2008, p. 103-104).   

Seu imoralismo não admite uma moral nos moldes da metafísica, seu imoralismo nos 

dá indicações de uma moral do futuro, uma moral do tipo nobre, afirmativa. Por isso ele 

escreve em Ecce Homo que nega um tipo de moral (NIETZSCHE, 2008, p. 103-104) que 

alcançou tamanha vigência no ocidente, pois essa moral produziu um tipo de ser humano 

fraco, doente e perigoso. O filósofo faz uma declaração de guerra contra essa moral 

decadente. “Seu negar é uma fórmula para colocar as possibilidades de emergência de uma 

moral muito mais afirmadora do ser humano e da vida” (PASCHOAL, 2009, p. 121). Ou seja, 

uma moral saudável, de energias vitais, uma moral nobre e aristocrática.  

 O nobre é aquele que possui a capacidade de organizar hierarquicamente os seus 

impulsos, que possui uma forte saúde psíquica e autonomia. A nobreza é construída, não é 
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herdada, é fruto de intensa dedicação, esforço, luta e busca por crescimento, autossuperação e 

autodomínio. O nobre é um ser de ação, capaz de dar livre vazão à sua força; na proposta de 

uma moral nobre, é fundamental que o ser humano realize e torne ação todo o seu potencial. 

O nobre não interioriza as energias produzidas por sua raiva e sua indignação, ele exterioriza, 

porque seu empenho está direcionado para o presente, para a ação. Não há remorsos, 

ressentimentos ou sentimentos de culpa.  

 Diferentemente da moral de rebanho em que a ação está impregnada pelo medo, 

ressentimento e culpa, o ser humano nobre age de modo egoísta, espontâneo e livre, a ação 

nasce da certeza que ele tem de si mesmo. Ele possui um ser ativo, afetos propriamente ativos 

que visam à criação, à renovação, à sede de posse, de domínio; renovando seu interior  por 

meio da capacidade de esquecer. “O esquecimento não é só uma via inertiae, como creem os 

supérfluos”, afirma, “antes é um poder ativo, uma faculdade moderadora, à qual devemos 

atribuir tudo quanto nos acontece na vida, tudo quanto absorvemos, se apresenta à nossa 

consciência [...]” (NIETZSCHE, 2013, p. 57-58). Fechar as portas da consciência de quando 

em quando representa, para Nietzsche, a possibilidade de que haja lugar para o novo, para a 

jovialidade. Nesse sentido, esquecer é uma forma de saúde forte, de força, de vitalidade, de 

tranquilidade, de serenidade psíquica. O esquecimento como habilidade desenvolvida pelo 

nobre acarreta a criação de um modo de vida mais saudável e forte.  

O esquecimento, longe de se constituir um simples não lembrar ou uma deficiência da 

memória é, para Nietzsche, uma força ativa e essencial do metabolismo psíquico; “o 

esquecimento é uma força e uma manifestação de robusta saúde”. (NIETZSCHE, 2013, p. 

58). O esquecimento funciona como um aparelho de retenção que filtra tudo aquilo que causa 

perturbações no ser humano e lhe impede a paz interior. Aquele que não o possui é um ser 

humano com sérios problemas no seu “sistema de retenção intelectual”. O animal-humano 

necessita do esquecimento. Nas palavras do filósofo, 

 

[...] eis aqui, repito, o ofício desta faculdade atividade ativa, desta vigilante guarda 

encarregada de manter a ordem psíquica, a tranquilidade, atiqueta. Donde se colige 

que nenhuma felicidade, nenhuma serenidade, nenhuma esperança, nenhum gozo 
presente poderiam existir sem a faculdade do esquecimento. (NIETZSCHE, 2013, p. 

57-58). 

 

 

O esquecimento é, portanto, uma força pulsante que nos possibilita viver o instante e 

se esquecer das experiências passadas, propiciando a abertura para a vivência de novas 
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experiências. O nobre é aquele que possui a capacidade para o esquecimento; essa é a marca 

de sua força e saúde. Ele é capaz de exaurir-se de seus sentimentos na ação, fazendo com que 

sua mente supere, elimine e esqueça o que passou. Uma força plástica que gera a capacidade 

de um agir mais livre e justo. 

 

O ser humano ativo, violento, excessivo, está sempre bem mais próximo da justiça 

que o ser humano reativo; pois ele não necessita em absoluto avaliar seu objeto de 
modo falso e parcial, como faz, como tem que fazer o ser humano reativo. 

Efetivamente por isso o ser humano agressivo, como o mais forte, nobre, corajoso, 

em todas as épocas possuiu o olho mais livre, a consciência melhor: inversamente, já 

se sabe quem carrega na consciência a invenção da “má-consciência” – o homem do 

ressentimento! (NIETZSCHE, 2013, p. 72). 

 

 

 O ser humano nobre ao optar pela exteriorização evita que qualquer sentimento de 

culpa, ressentimento e de vingança afetem a sua convicção, confiança e saúde psicológica. Os 

homens nobres obedecem apenas a si mesmos, são criadores e estabelecem seus próprios 

valores. Seu modo de agir é inovador, não prescrevem valores eternos, imutáveis e 

transcendentes; seu agir livre é supramoral, uma vez que está acima das convenções, costumes 

e tradições. Sua prescrição moral fundamental pode ser vislumbrada aqui: autonomia de 

constituir seus próprios valores. Na moral nobre, o indivíduo é senhor de si mesmo e tem 

autonomia para agir, atribuir valor a si e às demais coisas, como para criar valores.  

 Portanto, diferentemente do ser humano do ressentimento, o nobre não necessita de 

imposições externas que visam a uniformizar o ser humano e o modo como ele deve agir. Ele 

não se prende às amarras sociais, seu caminhar é solitário, singular, árduo e espinhoso. Em 

contraposição ao ser humano do rebanho que visa a coletivização, a supressão da 

particularidade, onde impera o sacrifício da liberdade individual, das suas energias e 

interesses particulares em prol do coletivo, o ser humano nobre se opõe a esse esquema 

utilitarista que coloca o social acima do pessoal. Seu valor é o egoísmo, o querer livre, 

convicto e forte de desfrute da vida. É desse egoísmo que tira a sua força para criar, expandir, 

crescer e elevar-se.  

 O ser humano da nova moral, a do tipo nobre, ciente da sua perspectiva, não visa a 

estabelecer valores universais e absolutos. Sua moral custa a destruição dos valores e 

verdades universais e absolutos. Não há dogmas, nem verdades imutáveis. Muito menos a 

necessidade de um padrão a ser seguido por todos. Nietzsche critica essa pretensão de dizer 

que “‘assim e assim deveria ser o ser humano’” (2017, p. 30). Dado que os seres humanos são 
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diferentes entre si, essa ideia de igualdade é um verdadeiro veneno: “A ‘igualdade das almas 

perante Deus’ – essa fraude, esse pretexto para o rancor de todos espírito baixos – essa ideia 

explosiva terminou por converter-se em revolução, ideia moderna e princípio de decadência 

de toda ordem social – isso é dinamite cristã” (2016, p. 76). Em Zaratustra ele também critica 

essa ideia de igualdade “Porque os seres humanos nãos são iguais: assim fala a justiça” (2018, 

p. 121).  Nietzsche critica essa forma de moral que impõe leis externas à vontade do sujeito. 

Para Nietzsche só há espaço para que o indivíduo exerça livremente suas convicções, valores 

e perspectivas na forma de vida saudável, ou seja, na moral nobre. Somente esta tem 

capacidade de valorar e determinar valores sem qualquer fundamento metafísico.  

Com sua crítica ácida, Nietzsche destrói todos os referenciais absolutos, universais e 

eternos da moral. Contudo, sua análise dos valores não se limita a uma mera constatação ou 

descrição: ele opta pela moral dos fortes, pela moral da vontade de poder11, que valora e emite 

juízos. Para Nietzsche, o ser humano nobre é um imoralista. Não no sentido de total ausência 

de valores, de um niilismo pleno, infrutífero e nocivo. O imoralista, como anteriormente 

discutido, é aquele que nega os valores tradicionais, que se recusa a aceitar os valores 

impostos pela coletividade. Mas ao passo que se liberta, o ser humano nobre vai à busca de 

seus valores. Visando a construir sua autonomia e ser senhor de si mesmo, ele precisa 

designar valores para si. E isso requer liberdade, porquanto o ser humano criador é o ser 

humano livre.  Para tanto, é necessário que o ser humano se liberte, saia da dependência do 

niilismo, para que assim vá construindo seus valores e suas perspectivas. Em uma interessante 

passagem de Assim falava Zaratustra, Nietzsche introduz os discursos “Das três 

metamorfoses que nos possibilitam vislumbrar o processo de libertação do ser humano: 

 

Criar novos valores [...] Para criar para si mesmo a liberdade e dar um sagrado não 

ao dever [...], assumir o direito de novos valores – é o mais formidável dos 

pressupostos, para a suportação e a reverência de um espírito. [...] Sim, é preciso um 

sagrado Sim, meus irmãos, para o jogo da criação: o espírito quer agora a sua 

vontade, aquele que se apartou do mundo quer conquistar agora o seu mundo. 

Nomeei-vos três transformações do espírito: como o espírito tornou-se um camelo, o 
camelo um leão, e o leão, por fim, uma criança (2018, p. 26-27). 

 

 

Nietzsche visa à superação da imposição e cega obediência aos valores, ou seja, do “tu 

deves”, fase do camelo, para o “eu quero”, fase do leão, e por fim, para a fase da criança, ou 

                                                
11 Nietzsche estabelece critérios para analisar os tipos de morais que geram saúde ou decadência, a saber, a 

vontade de poder que visa à intensificação e afirmação da vida. 



 

 

 
31 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

melhor, da criação. Para que o ser humano chegue a esse estado de autonomia e liberdade o 

ser humano da moral nobre passa pela fase do leão, distanciando-se e libertando-se de todos 

os referenciais que outrora nortearam os modos de ser e de agir. Mas é necessário ir além: faz-

se essencialmente importante criar. É a fase da criança, da inocência, do jogo, etc. É por isso 

que o homem nobre é aquele que pode ser capaz de reconstruir um novo modelo, um novo 

conjunto de valores, pois o nobre tem o poder de se colocar “para diante da grande doença, 

que é a má consciência [...] um espírito duramente provado e possuidor da grande saúde” 

(PASCHOAL, 2003, p. 141) e o amor fati. “Somente quem possui a grande saúde pode ter o 

amor fati. Somente esse tipo de homem pode querer a si mesmo e a esse mundo [...]”. Esse 

homem é “a própria afirmação dionisíaca do mundo, e sua moral uma vontade de saúde, de 

vida, [...] o sintoma da ação de uma vontade de poder impregnada por um pathos ativo, a 

alegre mensagem que anuncia aquele tipo destacado de homem” (PASCHOAL, 2003, p. 175). 

Nesse sentido defendemos que a moral nobre é uma proposta que visa a propiciar a 

intensificação da vida, a fortificação da vontade, a elevação e autossuperação. 

Buscamos, portanto, esboçar a relação entre o imoralismo e o projeto 

transvaloração de todos os valores. Para tanto, o pensamento do eterno retorno e o 

amor fati, são essenciais para tal projeto. O imoralismo representa a guerra de 

Nietzsche contra a moral no final de seus escritos. Sua filosofia não possui caráter 

antimoralista, é imoral por negar os valores cristãos, afirmando os valores dos 

antigos gregos pré-socráticos. A vida pode ser justificada em uma via oposta à 

tradição, e por isso imoral, pois é contrário a ela. A existência pode ser justificada 

tragicamente enquanto assentimento da necessidade que é o mundo. O imoralista 

possui a sabedoria necessária, para afirmar a existência e o estabelecimento de uma 

moral trágica.  

Assim, visando a afirmar a vida, Nietzsche destrói nossos ídolos a marteladas, sejam 

nossos conceitos, seja parte da nossa tradição, e, em seguida, constrói novos conceitos. É 

desse modo que nos permite vislumbrar a parte construtiva da sua teoria, a qual nos oferece 

elementos para a compreensão da sua afirmação positiva em torno da moral. Ou seja, 

pergunta-se assim o que motiva diferentes tipos de filosofia moral, e o que incita e caracteriza 

a contribuição de Nietzsche à filosofia moral. 
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Resumo: O artigo discorre sobre a materialização da proteção social básica no município de São Borja, diante de 
seus desafios e possibilidades de intervenção. Tem como objetivo refletir sobre a garantia de direitos sociais 

estabelecidos por meio da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e regulamentados na Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS). Para isso, foi realizada a coleta de dados, onde utilizou-se o método da observação 

participante e a pesquisa bibliográfica, sendo possível assim evidenciar a gestão e os serviços ofertados no 

município para operacionalização de direitos sociais, diante de um contexto de retrocesso nos investimentos 

estatais e na ampliação dos direitos de cidadania.  
 

Palavras-chave: Política de Assistência Social; Sistema Único de Assistência Social; Proteção Social 

Básica. 

 

Introdução 

O presente trabalho analisa o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no 

município de São Borja/RS, o qual divide os serviços em proteção social básica e especial, 

dando ênfase neste artigo a Proteção Social Básica. A proteção social básica é constituída 

pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), distribuído nos bairros: Passo, 

Centro, Paraboi, Leonel Brizola e Arneldo Matter, destacando, assim, o princípio da 

territorialidade que o SUAS indica para organização dos serviços. Salienta-se que, os CRAS 

vêm operacionalizar o Programa de Atenção Integral à Família, (PAIF) sendo esta a principal 

via de entrada para garantia de direitos da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

O artigo visa problematizar a respeito de como a proteção social básica vem sendo 

operacionalizada diante de desafios e possibilidades de intervenção no município de São 

Borja. Para assim, possibilitar a analise da efetivação da Política Nacional de Assistência 

Social no Município de São Borja; Refletir acerca dos desafios do Sistema Único de 
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Assistência Social diante do contexto socioeconómico do município; Evidenciar as 

potencialidades que a proteção social básica possibilita aos usuários;  

  

Percurso Metodológico 

A metodologia é apreendida por Minayo (2007), como sendo o caminho do pensamento 

e a prática exercida na abordagem da realidade. De acordo com a autora, “metodologia é 

muito mais do que técnicas, ela inclui as concepções teóricas da abordagem, articulando-se 

com a teoria, com a realidade empírica e com os pensamentos sobre a realidade” (MINAYO, 

2007, p. 15). 

 A metodologia utilizada para a construção deste resumo é de caráter qualitativo e se 

utiliza do método da Observação Participante,  que possibilita realizar a análise do objeto de 

estudo no do contexto social em que está inserido o pesquisador. Minayo (2004), destaca que 

observação participante é definida como um processo pelo qual se mantêm a presença do 

observador numa situação social com a finalidade de realizar uma investigação científica, na 

qual o observador está em relação face a face com os observados. Ao participar da vida deles 

em seu cenário cultural colhe dados e se torna parte do contexto sob observação, ao mesmo 

tempo modificando e sendo modificado por este; é válido lembrar que este método foi 

escolhido  porque a pesquisadora está inserida no quadro técnico de profissionais do SUAS de 

São Borja. 

 O tipo de pesquisa será qualitativa, uma vez que caracteriza-se como a “tentativa de 

uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentados pelos 

entrevistados” (RICHARDSON, 2008, p.90). Sendo assim, possui caráter subjetivo por meio 

da coleta de dados  narrativos, estudando as particularidades e experiências individuais.  

 

Proteção social básica: desafios e possibilidades 

 A cidade de São Borja possui desenvolvimento econômico centrado nas atividades do 

primeiro setor que não abarca a totalidade do contingente de trabalhadores que ficam à mercê 

do desemprego, da precarização do trabalho e da pobreza que se desdobra em outras situações 

como fome, falta de habitação adequada, adoecimentos decorrentes de desnutrição e falta de 

saneamento básico, dentre outras expressões da questão social. Essas situações são demandas 

de trabalho atendidas pelos profissionais da política de assistência social. 
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De acordo com IBGE dados de 2017, o salário médio mensal da população dos 

trabalhadores do município de São Borja/RS com vínculo empregatício formal, gira em torno 

de 2,2 salários mínimos por mês. O que segundo informações de 2010 correspondem a 37% 

da população com a renda percapta de ½ salário mínimo por mês. (BRASIL, 2019) 

 A política social no atual cenário político e econômico vem operacionalizar os direitos 

sociais, cenário este movimentado por contradições em razão do acirramento do ajuste 

neoliberal do Estado que enxuga os gastos sociais do orçamento público para garantir o 

pagamento dos juros dos credores dos títulos da dívida pública. Pode-se perceber conforme  

Santos (2012) que a banalização da vida humana, o desemprego, violência, bem como a 

violação dos direitos e exploração marcante da força de trabalho caracterizam a vida cotidiana 

no tempo presente, em que assume grande visibilidade social o apelo a valorização da 

individualidade,  

Diante dessas questões, que são vivenciadas pela sociedade o Estado vem compensar, 

em  parte, essas violações com a Política Social. Segundo Pereira (2012), os direitos que as 

políticas públicas atendem, são os direitos sociais que se guiam pelo princípio da igualdade, 

assim a sociedade passa a exigir intervenção ativa do estado, pois com caráter regulador ou 

provedor, é fundamental tornar a Política social um dever do estado e um direito dos 

cidadãos. A conquista de todos esses direitos, bem como a caracterização dos mesmos como 

fundamentais, foi um avanço para a sociedade. Contudo, esse avanço legal se deu em meio de 

um cenário político e econômico de ajuste neoliberal que tencionou o estado a  investimentos 

na área dos direitos sociais, com fins de honrar seus compromissos fiscais com os credores da 

dívida pública. 

 

Percurso histórico da construção da política de Assistencial Social  

Realizando um breve resgate histórico, em 1993 foi promulgada a Lei Orgânica de 

Assistência Social (Lei 8.742), por meio de lutas de segmentos progressistas da sociedade 

civil já em 15 de outubro de 2004, aprovou-se a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), visando  formulação de diretrizes que levassem à operacionalização da legislação 

vigente - LOAS, 1993. 

 A (PNAS) juntamente com as demais políticas públicas permitiu a unificação, avanço e 

aumento dos serviços de assistência social no país, referenciando as diferenças locais. Essa 
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seria uma forma de o estado estar atendendo as pessoas que vivem em situação de 

vulnerabilidade social, por meio desses objetivos: 

 

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, 

especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; contribuir com a 

inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos 

bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbanas e rurais; 
assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 

família, e que garantam a convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2004, p.27). 
 

 

Uma vez que a Política de Assistência Social não é contributiva, ou seja, deve estar 

disponível para quem dela necessitar, tem o dever de promover os mínimos sociais aos 

sujeitos que não os detêm, para que os mesmos tenham condições de manter sua subsistência. 

Para tanto, a assistência oferece programas, projetos e benefícios sociais que pressupostos que 

vão ao encontro, das principais necessidades das pessoas que dela necessitam. E para 

andamento destes a PNAS rege-se pelos seguintes princípios democráticos: 

 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; II Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III – 

Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V – Divulgação 

ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão (BRASIL, 

2004, p. 26). 
 

 

Tais princípios são norteadores para  implementação das políticas sociais. Vale lembrar  

que esses princípios devem se seguidos e respeitados não havendo hierarquia entre os 

mesmos, cada um tem a sua devia importância.  

Logo após em 2005, criou-se, por meio da resolução nº 130 de 15 de julho, a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), que enfatiza a 

gestão da política de assistência social, considerando: 

 

[...] disciplina a operacionalização da gestão da Política de Assistência Social, 

conforme a Constituição Federal de 1988, a LOAS e legislação complementar 

aplicável nos termos da Política Nacional de Assistência Social de 2004, sob a égide 
de construção do SUAS, abordando, dentre outras coisas: a divisão de competências 

e responsabilidades entre as três esferas de governo; os níveis de gestão de cada uma 

dessas esferas; as instâncias que compõem o processo de gestão e controle dessa 
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política e como elas se relacionam; a nova relação com as entidades e organizações 

governamentais e não-governamentais; os principais instrumentos de gestão a serem 

utilizados; e a forma da gestão financeira, que considera os mecanismos de 

transferência, os critérios de partilha e de transferência de recursos (BRASIL, 2005. 

p.18). 
 

 

O Sistema Único de Assistência Social vem como um sistema público não contributivo, 

descentralizado e participativo, que tem por papel a gestão do conteúdo específico da 

Assistência Social no campo da proteção social brasileira (BRASIL, 2005). 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 

2019a) a Proteção Social Básica desenvolve-se na perspectiva da prevenção de situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, o público alvo é a população que vive em situação de 

fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços 

públicos ou fragilização de vínculos afetivos. 

Outros serviços ofertados pela proteção social básica são os benefícios eventuais e os 

Benefícios de Prestação Continuada (BPC), esse que, embora seja um benefício assistencial, é 

prestado pelo INSS. Além disso, busca-se a autonomia das famílias usuárias da Política de 

Assistência Social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do 

trabalho, com o apoio do programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. 

 De acordo com BRASIL (2005), os serviços no CRAS devem ser planejados a partir de 

um diagnóstico realizado no território onde está situado, bem como das famílias que nele 

vivem, para identificar as reais necessidades dos usuários em determinados territórios, o 

CRAS executa o PAIF – Programa de Atenção Integral à Família que tem como finalidade a 

prevenção de situações de risco social para proporcionar o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

O trabalho desenvolvido no município de São Borja pela Secretaria Municipal de 

Assistência social, enfrenta desafios e possibilidades de intervenção assim como os demais 

municípios do país, pois o desgaste financeiro acaba atingindo a prestação de serviços aos 

usuários da política de assistência social. Assim será feita uma sistematização simplificada 

dos principais avanços e também retrocessos no que tange a operacionalização do SUAS. 

Dessa forma, observa-se que os limites a materialização da política de assistência social 

são, em grande parte, decorrentes do ajuste neoliberal que impõe a redução de investimentos 

em políticas públicas. Esse processo se manifesta nos serviços na redução do quadro 
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funcional para desenvolver o trabalho e também em recursos que acaba afetando as atividades 

para desenvolvimento do trabalho, como visitas domiciliares, que muitas vezes não são 

realizadas porque faltam carros, motoristas ou combustível; 

O vínculo do usuário com os serviços na assistência social é produzido a partir de 

necessidades imediatas como fome, desnutrição infantil, falta de moradia em razão de 

enchentes, ou outros agravos e situações. Ou seja, expressões da questão social. Desse modo, 

com a falta de recursos os profissionais não disponibilizam de serviços como aporte 

nutricionais, para atender tais demandas e isso prejudica o vínculo profissional – usuário. 

 As possibilidades perpassam o desvendamento de resistência nas atividades do serviço 

de convivência nos quais os profissionais podem contribuir com a mobilização coletiva dos 

usuários para o exercício da cidadania. Nos termos de Coutinho (2005), a cidadania é 

construída pela luta coletiva dos segmentos marginalizados que tencionam que o Estado insira 

suas demandas na agenda pública. Em situações nas quais os profissionais da assistência 

social são demandados a escolher os mais pobres dentre os pobres para distribuir cestas 

básicas, por exemplo, eles podem devolver essa responsabilidade para os usuários no intuito 

de fomentar processos sociais de organização dos segmentos excluídos da sociedade civil para 

produção de movimentos de resistência às violações de direitos.   

Logo, quando falta recursos assistente social é  tencionado a escolher dentre uma gama 

de cidadãos merecedores, quais os mais necessitados para receber cestas básicas. No entanto, 

o profissional pode devolver essa responsabilidade para os usuários decidir 

democraticamente, no intuito de fomentar processos e organização e participação para o 

exercício da cidadania. Também podem ocorrer pressões decorrentes de interesses eleitores de 

alguns políticos que tencionam para que o assistente social conceda os benefícios para aqueles 

cidadãos que são seus eleitores. Essas situações são entraves para a materialização da política 

de assistência social como direito social e reproduzem a “lógica do favor” na mediação dos 

serviços dessa política.   

A segurança de desenvolvimento de autonomia, visa potencializar a capacidade dos 

indivíduos e famílias fazer suas escolhas, bem como se organizar pela luta por seus direitos, 

pois incentiva a participação cidadã de identificação e fortalecimento de potencialidades 

habilidades, por meio da promoção do acesso a direitos, em especial : saúde, educação entre 

outros; ( BRASIL, 2012). 
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 Diante dos limites de intervenção é válido ressaltar a importância da territorialização 

dos CRAS no município de São Borja, os quais estão situados nas áreas de maior 

vulnerabilidade social, em que o SUAS orienta que seja levado em consideração a realidade 

socioeconômica, cultural,  violência, entre outras demandas, existentes no território.  

 

A territorialização refere à centralidade do território como fator determinante para a 

compreensão das situações de vulnerabilidade e risco sociais, bem como para seu 

enfrentamento. A adoção da perspectiva da territorialização se materializa a partir da 

descentralização da política de assistência social e consequente oferta dos serviços 

socioassistenciais em locais próximos aos seus usuários. Isso aumenta sua eficácia e 

efetividade, criando condições favoráveis à ação de prevenção ou enfrentamento das 

situações de vulnerabilidade e risco social, bem como de identificação e estímulo 

das potencialidades presentes no território ( BRASIL, p. 13, 2009). 
 

 

Ou seja, a territorização é fundamental para delimitar as áreas de atuação, bem como 

quais as políticas públicas têm ou terão mais eficácia naquela área. 

Outro princípio fundamental para fortalecimentos dos serviços é a matricialidade 

sociofamiliar que direciona os serviços na família, pois a partir deste trabalho é possível 

evidenciar os princípios de cidadania e conquista de autonomia dos membros familiares. 

 

A matricialidade sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social 

fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência 

social. A família, segundo a PNAS, é o conjunto de pessoas unidas por laços 
consangüíneos, afetivos e ou de solidariedade, cuja sobrevivência e reprodução 

social pressupõem obrigações recíprocas e o compartilhamento de renda e ou 

dependência econômica ( BRASIL, p. 12, 2009) 
 

 

Outra possibilidade é intervir na prevenção de situações que acarretam violação de 

direitos, afinal a partir dos Serviços de Convivência é possível estabelecer diálogos com os 

usuários, numa aproximação na qual os profissionais apreendem as situações de adoecimento 

mental de mulheres e assim podem trabalhar a prevenção a situações decorrentes do 

sofrimento mental como o suicídio, por exemplo. Também é possível articular as atividades 

da atenção básica em assistência social com o trabalho da atenção básica em saúde 

fortalecendo a intersetorialidade para prevenir situações de violência doméstica e de 

adoecimento físico em mental.  

 Também é válido ressaltar a importância do CRAS como via de acesso para outras 

políticas públicas, pois quando um usuário chega para um atendimento, é possível que sua 
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demanda não seja apenas da proteção social básica do SUAS e sim de outros serviços da rede 

de proteção intersetorial; como exemplo inserção do usuário para os serviços do SUS. 

 

A intersetorialidade se refere à articulação entre setores e saberes, para responder, de 

forma integrada, a um objetivo comum. É uma nova maneira de trabalhar, de 

governar e de construir políticas públicas, que possibilita a superação da 

fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais, para produzir efeitos mais 
significativos na vida da população, respondendo com efetividade a problemas 

sociais complexos ( BRASIL, p. 26, 2009). 
 

 

 O objetivo da articulação intersetorial é proporcionar a melhoria das condições de vida 

das famílias, possibilitando o acesso a serviços, especialmente para os que se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade social. Deve favorecer a troca de experiências e a busca de 

apoio e de soluções para problemas comuns, de maneira a constituir uma rede de proteção 

social. 

  Assim considera-se a Busca Ativa como uma importante ferramenta para 

fortalecimento dos serviços do CRAS, pois promove a inserção do usuário nos serviços 

oferecidos pela PNAS, bem como em outras políticas sociais de acordo com a demanda de 

cada um, facilitando também o diagnóstico da territorialidade de cada CRAS;  

 

A busca ativa refere-se à procura intencional, realizada pela equipe de referência do 

CRAS, das ocorrências que influenciam o modo de vida da população em 

determinado território. Tem como objetivo identificar as situações de 
vulnerabilidade e risco social, ampliar o conhecimento e a compreensão da realidade 

social, para além dos estudos e estatísticas. Contribui para o conhecimento da 

dinâmica do cotidiano das populações (a realidade vivida pela família, sua cultura e 

valores, as relações que estabelece no território e fora dele); os apoios e recursos 

existentes e, seus vínculos sociais. ( BRASIL, p. 29, 2009); 
 

 

 A equipe deve incorporar, no processo de trabalho, as informações originárias da 

busca ativa, utilizando-as para definir ações estratégicas, urgentes, preventivas e de rotina, 

para que, assim, as políticas públicas de rede, sejam de fato efetivadas e capazes de garantir o 

mínimo a população foco. 

 

Considerações Finais  

 O atual cenário socioeconômico acaba diretamente na garantia de direitos e na própria 

operacionalização dos serviços ofertados pelo SUAS, o qual não consegue sanar as demandas 

decorrentes da violência estrutural manifestadas na vida do usuário. Quanto às possibilidades 
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de intervenção o cenário demonstra ações na proteção social básica que se norteiam nos 

princípios da PNAS. Em se tratando de territorialização dos serviços, matricialidade social 

familiar por meio do PAIF e serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, oferta de 

benefícios eventuais mesmo que insuficientes pelas demandas, a mediação para acesso de 

direitos sociais e a prevenção por meio da promoção de espaços democráticos; 

Em um país marcado pela latente desigualdade social, a política de assistência social 

pode assegurar, de forma integral, a promoção e proteção das seguranças que lhe cabe 

afiançar por meio da articulação entre transferência de renda, benefícios e serviços 

assistenciais. Contudo, deve-se fazer os investimentos necessários para chegar à esse objetivo;   

Portanto, com o investimento adequado, aplicado de forma inteligente e correta, isso 

tudo somado a profissionais capacitados, o caminho para o combate às desigualdades, por 

meio de políticas públicas de assistência social, fica muito mais fácil. Também, é válido 

ressaltar que políticas públicas são fundamentais para a amenização de desigualdades sociais,  

visto que o capitalismo sempre as produzem em escalas ampliadas; 

 Dessa forma, o estudo traz subsídios que podem contribuir com a melhoria das ações 

desenvolvidas na Proteção Social Básica, propiciando visibilidade acerca da importância do 

SUAS para o enfrentamento das contradições sociais manifestadas nas necessidades humanas, 

fazendo uma analise do (in)efetivação das políticas públicas aplicadas em tal ambiente para o 

enfretamento da questão social.  
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EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

REFLEXÕES SOBRE A PORNOGRAFIA INFANTIL E A PEDOFILIA  

 
Paula Machado Gouvêa16 

Jorge Alexandre da Silva17 
Jaina Raqueli Pedersen18 

 

Resumo: O artigo apresenta resultados parciais da pesquisa que tem como tema de estudo a pornografia infanto-

juvenil na internet enquanto forma de manifestação da exploração sexual de crianças e adolescentes. Seu 
objetivo consiste em analisar os processos sociais que se articulam na constituição do fenômeno da pornografia 

infanto-juvenil na internet, a fim de explicitar as particularidades desta forma de violação dos direitos de crianças 

e adolescentes. A metodologia utilizada para construção deste trabalho compreende um estudo bibliográfico e 

uma análise documental primária e secundária, com base nas notícias do Portal Digital G1 considerando os 

descritores de pesquisa, “pornografia infantil na internet” e “pedofilia na internet” no período de janeiro a junho 

de 2019. Foram analisadas noventa e seis (96) notícias no descritor “pedofilia na internet” e cento e sete (107) no 

descritor “pornografia infantil na internet”. Em ambos, houve um número mais significativo no mês de março, 

resultante da Operação Nacional Luz na Infância realizada contra o abuso sexual e a exploração sexual de 

crianças e adolescentes. Buscou-se identificar informações sobre as formas de abordagem do crime de 

pornografia infantil; as caraterísticas dos sujeitos envolvidos neste tipo de violência sexual; as caraterísticas das 

vítimas, bem como as finalidades do armazenamento, compartilhamento e comercialização de material com 
conteúdo de pornografia infantil. Destaca-se que os sujeitos acusados ou suspeitos de cometer crimes 

relacionados a pornografia infantil são, na sua maioria, do sexo masculino e, quanto, as vítimas observa-se o 

sexo feminino. 

 

Palavras-chave: Exploração Sexual de crianças e adolescentes; Pornografia infantil; 

Pedofilia. 

 

Introdução 

 

Historicamente crianças e adolescentes não foram entendidos como sujeitos de direito, 

essa perspectiva só foi modificada com a Constituição de 1988 e posteriormente com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 que dispõe sobre a proteção integral à criança 

e ao adolescente. Apesar desses mecanismos de proteção e garantia de direitos, esses 

indivíduos ainda sofrem diversos tipos de violações. Segundo o Sistema de Informação de 

                                                
16 Graduanda do curso de Serviço Social, pela Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Bolsista 

FAPERGS da pesquisa “A pornografia infanto-juvenil na internet enquanto forma de manifestação da 

exploração sexual de crianças e adolescentes: desvendando suas particularidades”. E-mail: 

paulamgouvea10@outlook.com 
17 Professor do Curso de Serviço Social, pela Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Colaborador 

na pesquisa “A pornografia infanto-juvenil na internet enquanto forma de manifestação da exploração sexual de 
crianças e adolescentes: desvendando suas particularidades”. Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho, 

Formação Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina. E-mail: 

jorgealexandre@unipampa.edu.br  
18 Professora do Curso de Serviço Social, pela Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Líder e 

Integrante do Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração/Opressão. 

Coordenadora do projeto de pesquisa “A pornografia infanto-juvenil na internet enquanto forma de manifestação 

da exploração sexual de crianças e adolescentes: desvendando suas particularidades” E-mail: 

jainapedersen@unipampa.edu.br 

mailto:jorgealexandre@unipampa.edu.br
mailto:jainapedersen@unipampa.edu.br
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Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde (SINAN/MS), no ano de 2011 foram 

registrados 39.281 atendimentos na faixa 1 a 19 anos, o que representam 40% do total de 

98.115 atendimentos computados pelo sistema (MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, 

2018).  

No que se refere as violências sofridas por este grupo social é possível visualizar as 

mais diversas formas de violações, conforme o Balanço das Denúncias de Violações de 

Direitos Humanos de 2016, identifica-se que o Disque 100 recebeu um total de 144.580 casos 

de denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Deste total, 54.304 são casos 

de negligência, 33.860 de violência psicológica, 32.040 de violência física, 15.707 de 

violência sexual e 8.669 de outras violações. Ainda é importante destacar que 44% das 

vítimas são meninas e 39% são meninos (BRASIL, 2016). 

O artigo contará com dois itens, no primeiro item que tem como subtítulo “A 

Pornografia infanto-juvenil na internet: problematizações sobre o tema” irá abordar categorias 

importantes para a discussão feita nesta pesquisa, sendo elas: a exploração sexual de crianças 

e adolescentes, a pornografia infantil, a pedofilia e o conceito de pedofilização da autora Jane 

Felipe. Esse primeiro item tem por objetivo contextualizar o leitor a respeito da temática 

abordada. O segundo item tem como subtitulo “As notícias sobre pornografia infantil na 

internet e pedofilia na internet no Portal Digital G1”, onde serão apresentados os resultados 

obtidos do levantamento junto ao Portal Digital G1 a partir dos descritores de pesquisa 

“pornografia infantil na internet” e “pedofilia na internet”. 

 

A Pornografia infanto-juvenil na internet: problematizações sobre o tema 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser compreendida pelo abuso 

sexual ou pela exploração sexual. Sendo a exploração sexual a utilização de crianças e 

adolescentes com fins de lucro, possuindo quatro modalidades: o contexto da prostituição, na 

pornografia, nas redes de tráfico e no turismo com motivação sexual. Conforme a Secretaria 

Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (s/d):  

 
Exploração sexual no contexto da prostituição [...] normalmente envolvendo rede de 

aliciadores, agenciadores, facilitadores e demais pessoas que se beneficiam 
financeiramente da exploração sexual. Mas esse tipo de exploração sexual também 

pode ocorrer sem intermediários. Pornografia infantil: É a produção, reprodução, 

venda, exposição, distribuição, comercialização, aquisição, posse, publicação ou 

divulgação de materiais pornográficos [...] envolvendo crianças e adolescentes. 
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Tráfico para fins de exploração sexual: É a promoção ou facilitação da entrada, saída 

ou deslocamento no território nacional de crianças e adolescentes com o objetivo de 

exercerem a prostituição ou outra forma de exploração sexual. 

Turismo com motivação sexual: É a exploração sexual de crianças e adolescentes 

por visitantes de países estrangeiros ou turistas do próprio país, normalmente com o 

envolvimento, cumplicidade ou omissão de estabelecimentos comerciais de diversos 

tipos. 
 

 

Dar-se-á maior ênfase para a pornografia infanto-juvenil enquanto uma das formas de 

violação de direitos. Em 2017, a Secretaria de Direitos Humanos recebeu e processou 2.598 

denúncias anônimas de Pornografia Infantil envolvendo 1.107 páginas (URLs) distintas (das 

quais 282 foram removidas) escritas em nove idiomas e hospedadas em 594 domínios 

diferentes, de 54 diferentes TLDs e conectados à Internet através de 507 números IPs 

distintos, atribuídos para 23 países em cinco continentes (SAFERNET, 2019). Destaca-se a 

ferramenta da internet como facilitadora do armazenamento e compartilhamento de materiais 

pornográficos infanto-juvenil.  

Diante destes dados percebe-se que com o avanço da internet, novas formas de 

violência contra crianças e adolescentes passam a ser (re)produzidas, como por exemplo 

cyberbullying, pornografia infantil, sexting, entre outras. A internet, assim como pode trazer 

inúmeros benefícios para a sociedade, pode possibilitar inúmeras situações de violação de 

direitos, tem em vista, principalmente os crimes cibernéticos. Como refere Felipe (2006), 

“estamos criando ou reinventando ``novas´´ estratégias de prazer, muitas vezes pautadas pela 

lógica do consumo, onde o sexo é acionado como espetáculo e performance, e a criança 

colocada como possibilidade de experimentação do desejo sexual adulto”. 

Ressalta-se que o crime de pornografia infantil, a partir da Lei nº 11.829, de 25 de 

novembro de 2008 passou a contar com novos artigos que qualificam o enfrentamento desta 

forma de violência, os quais foram incluídos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com o 

objetivo de “[...] aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia 

infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas 

relacionadas à pedofilia na internet” (BRASIL, 2008, s/p). 

Resultante desta Lei são adicionados no Estatuto da Criança e do Adolescente, os 

Artigos 241-B, 241-C, 241-D e 241-E, que carateriza crime a produção, compartilhamento e o 

armazenamento de materias pornograficos que envolvam crianças e adolescentes, conforme o 

Artigo. 241-E dispõe 
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[...] a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer 

situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais 

ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para 

fins primordialmente sexuais. 

 

 

Verifica-se o avanço da legislação, na medida em que esta busca qualificar como 

crime as diversas ações que envolvem a complexidade desta particular forma de violência 

sexual contra crianças e adolescentes. No entanto, sabe-se que apenas o avanço legal não é 

suficiente para enfrentar esse tipo de violência, ou seja, são necessários investimentos nas 

principais instituições públicas que realizam um trabalho de promoção, proteção e defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes. Um exemplo disso é o necessário investimento em 

recursos humanos e materiais nos órgãos da política de segurança pública, que para poder 

desvendar os crimes de pornografia infantil cometidos na internet, especialmente nas camadas 

que não são de domínio público (Deep Web, Dark Web)19, precisam de instrumentos e 

ferramentas de trabalho compatíveis com o grau de desenvolvimento das tecnologias atuais. 

Quando se aborda o tema pornografia infantil é possível observar que muitas vezes o 

mesmo é confundido com a pedofilia. Conforme a Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), pedofilia está nas classificações de transtorno de preferência sexual, sendo a mesma 

classificada no item F65.4 como  “Preferência sexual por crianças, quer se trate de meninos, 

meninas ou de crianças de um ou do outro sexo, geralmente pré-púberes ou no início da 

puberdade”.  Ou seja, a pedofilia é compreendida com uma perspectiva clinica, como doença, 

que está junto com outros transtornos como sadomasoquismo e fetichismo20. 

Mesmo sabendo que a pornografia infantil disponibilizada na internet favorece o seu 

consumo pelos pedófilos, há que se destacar que não são apenas esses sujeitos que acessam o 

                                                
19 “[...] Deep Web, a Dark Web ou Darknet é uma rede fechada, usada para compartilhar conteúdo de forma 

anônima. Seu acesso é permitido mediante o uso de softwares , como o TOR Project, o Freenet e a rede 

I2P(2017) ou outras dezenas de redes secretas e criptografadas” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3º 

Regiao. Escola de Magistrados Investigação e prova nos crimes cibernéticos. São Paulo: EMAG, 2017. 352p. 

(Cadernos de estudos; 1), p.21. 
20F65.0 Fetichismo Utilização de objetos inanimados como estímulo da excitação e da satisfação sexual. 

Numerosos fetiches são prolongamentos do corpo, como por exemplo as vestimentas e os calçados. Outros 

exemplos comuns dizem respeito a uma textura particular como a borracha, o plástico ou o couro. Os objetos 
fetiches variam na sua importância de um indivíduo para o outro. Em certos casos servem simplesmente para 

reforçar a excitação sexual, atingida por condições normais (exemplo: pedir a seu parceiro que vista uma dada 

roupa). 

F65.5 Sadomasoquismo Preferência por um atividade sexual que implica dor, humilhação ou subserviência. Se o 

sujeito prefere ser o objeto de um tal estímulo fala-se de masoquismo; se prefere ser o executante, trata-se de 

sadismo. Comumente o indivíduo obtém a excitação sexual por comportamento tanto sádicos quanto 

masoquistas. MasoquismoSadismo (Classificação Internacional de Doenças, CID-10, ítem F65) 
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referido conteúdo, mas diversos outros sujeitos, de perfis variados, que por diversos motivos 

também desejam vivenciar práticas de satisfação dos desejos sexuais envolvendo crianças e 

adolescentes.  

Dentre os motivos que contribuem para que diversos perfis de sujeitos se aproximem 

de crianças e adolescentes para satisfação dos desejos e necessidades sexuais, Felipe (2006) 

destaca que parte da sociedade vem contribuindo no processo de erotização de crianças, 

evidenciando, por exemplo, o papel da TV. “As meninas, especialmente, procuram imitar 

mulheres adultas muito sensuais e, por vezes, os próprios apresentadores do programa se 

dirigem a elas de modo erotizado, mesmo sendo crianças” (FELIPE, 2006, p. 220) Nesse 

sentido, percebe-se que diversos mecanismos vêm sendo utilizados para moldar o padrão de 

comportamento de mulheres, desde sua infância, que ficam subordinadas a relações de 

coisificação e objetificação.  

Em relação a esses processos Felipe (2006, p. 222) traz o conceito de pedofilização 

com o intuito de “explorar de maneira investigativa a curiosa contradição que se tem 

estabelecido em nossa cultura, a saber: as campanhas de proteção à infância e combate à 

violência e pornografia infantil estão lado a lado com imagens erotizadas das crianças, 

especialmente das meninas”.  

Em relação aos homens há um “discurso muito corrente em torno da ideia de que os 

homens possuem uma sexualidade mais “animalesca”, incontrolável, de certa forma 

insaciável” (FELIPE, 2006), contribuindo para que a referida masculinidade sirva de 

justificativa para casos de estupros. Fica evidente a relação desigual de gênero neste contexto, 

ou seja, a mulher é socialmente ensinada e incentivada a ser aquilo que o homem deseja, 

demostrando uma desigualdade de gênero entre homens e mulheres.  

 

As notícias sobre pornografia infantil na internet e pedofilia na internet no Portal 

Digital G1 

 

Considerando que a violência sexual é um tema retratado quase que diariamente pela 

mídia, apresentam-se nesse item os resultados de uma pesquisa documental realizada em 

notícias veiculadas junto ao Portal Digital G1. Para este levantamento foram considerados os 
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descritores “pornografia infantil na internet” e “pedofilia na internet”21 no período de janeiro a 

junho do ano de 2019. Buscou-se identificar informações sobre as formas de abordagem do 

crime de pornografia infantil; as caraterísticas dos sujeitos envolvidos neste tipo de violência 

sexual; as caraterísticas das vítimas, bem como as finalidades do armazenamento, 

compartilhamento e comercialização de material com conteúdo de pornografia infantil.  

Com base no descritor “pornografia infantil na internet” foi identificado um total de 

cento e sete (107) notícias. Em relação ao segundo descritor, “pedofilia na internet” 

identificou-se noventa e seis (96) notícias. Ao comparar os títulos e conteúdos das notícias 

observou-se que quarenta e três (43) notícias apareciam repetidamente para ambos os 

descritores. Assim, para fins de organização do material mantiveram-se as notícias repetidas 

para o descritor “pedofilia na internet” e retirou-se do outro descritor, que ficou com o total de 

sessenta e quatro (64) notícias.  

Neste item serão destacadas e problematizadas as caraterísticas da abordagem do 

crime de pornografia infantil, as notícias relacionadas a operações policiais e também 

informações sobre os sujeitos envolvidos (vítimas e agressores) nesta forma de manifestação 

da violência sexual. Cabe destacar que março foi o mês de destaque em quantidade de 

notícias, ou seja, trinta e nove (39) para o descritor “pedofilia na internet” e vinte e oito (28) 

para o descritor “pornografia infantil na internet”. Este dado justifica-se por ter ocorrido no 

referido mês uma Operação Nacional denominada Luz na Infância que teve por objetivo 

“identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes 

praticados na internet” (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019). 

Na sequência será apresentado o gráfico 01 com identificação do gênero dos sujeitos 

acusados/suspeitos de compartilhamento e/ou armazenamento de material pornográfico 

infantil a partir do descritor de pesquisa “pornografia infantil na internet”. 

 

 

 

 

 

                                                
21 Delimitou-se a pesquisa para um semestre tendo em vista a grande quantidade de notícias que são veiculadas 

diariamente a cerca da temática estudada. 
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Gráfico 01: Gênero dos suspeitos ou acusados, a partir do descritor pornografia infantil na 

internet 

 
Fonte: Os/as autores/as (2019) 

 

Destaca-se a predominância do gênero masculino em casos e/ou possíveis casos de 

pornografia infantil, representando aproximadamente 83% do total. Em suma, a maioria das 

notícias traz o gênero dos acusados/suspeitos, ou seja, de um total de sessenta e oito (68) 

apenas seis (6) notícias não apresentava o gênero do mesmo. Esse dado vai ao encontro do 

Boletim realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e o Ministério da Saúde (2018) que 

evidenciou a predominância do gênero masculino em casos de violência sexual contra 

crianças e adolescentes. No que diz respeito aos casos que envolveram crianças, “em 81,6%, o 

agressor era do sexo masculino e 37,0% tinham vínculo familiar com a vítima”. Em relação 

aos casos cometidos contra adolescentes, verifica-se que “em 92,4% o agressor era do sexo 

masculino e 38,4% tinham vínculo intrafamiliar”. Esse alto índice do gênero masculino entre 

acusados e culpados por crimes contra crianças e adolescentes representa uma afirmação 

histórica da masculinidade, a qual se pauta na brutalidade e superioridade. De acordo com 

isso, a Secretaria de Vigilância em Saúde e o Ministério da Saúde (2018) apontam ser 

“relevante a promoção de novas formas de masculinidades que superem esse padrão e 

permitam a manifestação de diversas identidades possíveis”.  

No gráfico abaixo apresenta-se o gênero dos suspeitos/acusados nos casos e/ou 

possíveis casos configurados de pedofilia, a partir do descritor “pedofilia na internet”. 
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Gráfico 02: Gênero dos suspeitos ou acusados, a partir do descritor pedofilia na internet 

 
Fonte: Os/as autores/as (2019). 

 

Nota-se no gráfico 02, a incidência do gênero masculino nos sujeitos 

suspeitos/acusados. Neste descritor o gênero feminino foi inexistente, nota-se então que em 

ambos os descritores de pesquisa o gênero masculino se destacou entre os sujeitos. Além 

disso, em ambos os descritores o gênero constava ao longo das notícias, demonstrando um 

interesse das notícias em evidenciar quem são esses sujeitos. 

No decorrer da análise das notícias fica notório o equívoco no entendimento de 

pedofilia, sendo caracterizada como crime pelas notícias. Diferentes comportamentos, como o 

compartilhamento/armazenamento de material pornográfico infantil e o contato de adultos 

com crianças ou adolescentes por meio de redes sociais são imediatamente entendidos como 

pedofilia. Conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), pedofilia é entendida 

como um transtorno de preferência sexual, não sendo possível existir um crime para algo que 

é patológico. Disso resulta o entendimento equivocado de que as práticas criminosas resultam 

de uma patologia. As notícias são responsáveis por moldar a opinião pública de acordo com 

seu viés informacional, portanto, este veículo, por meio de suas notícias e da utilização do 

termo pedofilia e pedófilo pode influenciar para um entendimento equivocado à população.  

É importante destacar que vários crimes de violência sexual contra crianças e 

adolescentes podem ser motivados pela pedofilia, que, como evidenciado anteriormente é uma 

doença de preferência sexual. Nesse sentido, a pedofilia não pode ser entendida ou qualificada 

como crime, embora possa ter relação com os diferentes tipos de violência sexual contra 

crianças e adolescentes, o que demanda diagnóstico clínico para tal. Com isso, ressalta-se que 

nem todo abusador ou explorador sexual de crianças e adolescentes é um pedófilo, visto que 

79%

21%

Perfil dos suspeitos/acusados

Homem

Mulher

Não consta
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existem vários outros processos que permeiam as relações sociais e que contribuem para que 

homens, adultos, vitimizem crianças e adolescentes através da violência sexual.  

O gráfico 03 demostra a idade desses sujeitos resultante das notícias do descritor 

“pornografia infantil na internet”  

Gráfico 03: Idade dos acusados ou suspeitos 

 
Fonte: Os/as autores/as (2019). 

 

O número de notícias que não referem a idade destes sujeitos foi de quarenta e três 

(43), representando um número maior do que aquelas em que constava a idade dos sujeitos. A 

ausência dessa informação pode estar relacionada à sua não divulgação, por parte da polícia, 

aos meios de comunicação. É possível visualizar que as idades com maiores indicativos se 

encontra entre 30 – 39 anos e a menor em idades menores de 18 anos e de 70 – 79 anos. 

No que tange as informações a respeito da profissão destes indivíduos, apresenta-se o 

quadro um (01) com a relação de profissões e a quantidade de sujeitos que correspondem a 

mesma.  
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Quadro 01: Relação das profissões dos sujeitos acusados ou suspeitos do crime de 

pornografia infantil, a partir do descritor pornografia infantil na internet. 

 

PROFISSÃO QUANTIDADE 

Autônomo 2 

Auxiliar de serviços 1 

Cantor 1 

Conselheiro Tutelar 1 

Desempregado 2 

Empresário 1 

Encarregado 1 

Engenheiro mecânico  1 

Frentista 1 

Funcionário 1 

Instrutor de academia 1 

Médico 3 

Padre 1 

Policial 3 

Porteiro 1 

Professor 2 

Psicólogo  1 

Técnico de informática  2 

Não consta 47 
Fonte: Os/as autores/as (2019). 

 

Observa que a categoria “não consta” é o maior indicativo do quadro. Além disso, o 

quadro demonstra a diversidade de profissões bem como o fato de que não há uma profissão 

que significativamente se destaque. Ainda, cabe ressaltar que envolvem profissões com 

diferentes graus de instrução e formação. 

Apesar do indicativo “não consta” ser o maior, pode se entender que as notícias 

tendem a trazer várias informações a respeito destes sujeitos, e, geralmente, esses dados 

(gênero, idade e profissão) se apresentam já no início da notícia ou até mesmo no título, 

demostrando a ênfase que as notícias dão para o perfil desses agressores. 

O gráfico 04 representa o gênero das vítimas com base nas notícias do descritor 

“pedofilia na internet”. 
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Gráfico 04: Gênero das vítimas 

 
Fonte: Os/as autores/as (2019). 

 

Conforme o gráfico 04 demonstra, em aproximadamente 81% das notícias não 

constam informações sobre o gênero das vítimas, embora o gênero feminino seja o mais 

incidente. Os dados demostram uma menor ênfase nas informações relacionadas às vítimas, e 

quando apresenta alguma característica, esta diz respeito ao gênero. Nesse sentido, percebe-se 

que o foco das notícias é evidenciar quem são os sujeitos acusados pelos crimes de 

pornografia infantil ou entendidos como pedófilos. De acordo com dados da Secretaria de 

Vigilância em Saúde e do Ministério da Saúde (2018), é notório o destaque do gênero 

feminino entre as vítimas, como demostra o Boletim: crianças do sexo feminino vítimas de 

violência sexual representam 43.034 (74,2%) e 14.996 (25,8%) são do sexo masculino. 

Quanto as adolescentes do sexo feminino vítimas de violência sexual tem-se um total de 

76.716 (92,4%) e 6.344 (7,6%) correspondem aos adolescentes do sexo masculino. Apesar de 

em ambos haver a predominância do gênero feminino, nota-se que também é presente o 

gênero masculino, desmistificando a ideia de homens apenas como agressores.  

O quadro dois (02) apresenta as operações realizadas contra a pornografia infantil e a 

incidência de notícias sobre as mesmas, considerando o descritor de pesquisa “pornografia 

infantil na internet”. 

 

Quadro 02: Operações policiais contra pornografia infantil na internet. 

81%

15%
4%

Gênero das vítimas

Não consta

Meninas

Meninos

OPERAÇÃO  QUANTIDADE 

Boogeyman 1 

Daruk 1 

Dois Mundos 1 
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Fonte: Os/as autores/as (2019). 

 

 A operação Luz na Infância foi a mais noticiada pelo Portal, considerando 

especialmente a quarta fase do seu desenvolvimento, realizada no mês de março de 2019. De 

acordo com o Ministério da Justiça (2019) a operação foi “[...] deflagrada em 26 estados e no 

Distrito Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e 141 pessoas presas”. 

Notoriamente essa operação foi bem enfatizada pelo Portal, representando um alto índice de 

notícias sobre a operação no mês em que foi deflagrada. Um outro dado obtido, foi o de casos 

noticiados que não foram resultados de uma operação, mas sim, de denúncias a polícia civil 

totalizando oito (08) casos.  

 O mesmo processo foi feito com o descritor “pedofilia na internet”, o qual será 

representado através do quadro três (03).  

 

Quadro 03: Operações policiais contra crimes confundidos por pedofilia. 

OPERAÇÃO QUANTIDADE 

Anjo da Guarda 1 

Atalaia 1 

Daruk 1 

Infância Reavida 1 

Inocência Violada 2 

Luz na Infância 37 

Mil Faces 1 

Moikano 1 

Nêmesis 1 

Paidós 1 

Pega Pega 1 

Proteção Integra 1 

Não consta 36 
Fonte: Os/as autores/as (2019). 

 

 A partir deste descritor nota-se que o índice de “não consta” foi inferior ao relacionado 

a Operação Nacional Luz na Infância. Apesar deste fato, a ausência de informações sobre as 

Download 1 

Guardiões da Infância  1 

Infância Resguardada 1 

Inocência Violada 1 

Luz na Infância 17 

Nêmisis 1 

Salvaguarda 2 

X Mat 1 

Não consta  23 



 

 

 
57 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

operações ainda são altas, fato que pode estar relacionado ao sigilo das operações ou até pelo 

fato dos meios de comunicação não darem muita ênfase e/ou destaque para essa informação. 

Em relação aos casos em que o crime ou suspeita do crime de pornografia infantil ou 

entendido como pedofilia foram denunciados diretamente para a Polícia Civil, teve-se um 

total dez (10) situações.  

 

Considerações Finais  

 

 Com base nas discussões até então realizadas, compreende-se a violência contra 

crianças e adolescentes como um fenômeno muito presente na sociedade atual. A pornografia 

infantil com o mecanismo da internet acaba sendo facilitada e as investigações cada vez mais 

dificultadas. No decorrer da pesquisa fica visível a questão de gênero envolvida em ambos os 

descritores. Historicamente mulheres são tidas como inferiores aos homens e sendo útil 

apenas para satisfações dos mesmos. Essas ideias são perpassadas através de diversos 

mecanismos, como a música, os programas de TV, as revistas, entre outros. Essa problemática 

envolve o modelo de masculinidade presente na sociedade, que entende a mulher como sua 

fonte de satisfação e não como um sujeito de direitos, seja ela uma criança, adolescente ou 

adulta. Foi possível visualizar também o equívoco na categorização de pedófilos pelas 

notícias, configurando diferentes comportamentos e crimes por pedofilia. Essa interpretação 

resulta em muitas problemáticas como na moralização de diagnósticos de pedófilos, perdendo 

o caráter patológico. A utilização do termo pedofilia foi destacado no título das notícias, 

possivelmente por consequência da moralização social que já existe sobre a doença, sendo 

assim, chamaria atenção do leitor.  

Nesse sentido, faz-se necessário o fortalecimento de direitos e da proteção de crianças 

e adolescentes através da articulação entre diferentes segmentos da sociedade e as políticas 

sociais assumirem um papel importante na proteção desses indivíduos. Com isso, nota-se a 

necessidade do entendimento de crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos que 

necessitam de proteção, do Estado, da família e da sociedade civil. Ou seja, é 

responsabilidade de todas essas instâncias a proteção destes indivíduos.  

Diante dos impactos gerados na vida de diversos segmentos da sociedade, dentre eles, 

crianças e adolescentes se torna necessária a prevenção destas formas de violação de direitos 

como a pornografia infantil, não permanecendo apenas na criminalização, mas agindo na 



 

 

 
58 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

prevenção. Essa prevenção se dá através de diálogos de conscientização e sensibilização sobre 

a pornografia infantil para sociedade como um todo, com o intuito de promover a informação 

e futuramente o incentivo a luta contra essa forma de violação. Instituições as escolas, as 

unidades como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que 

atua na perspectiva da proteção e garantia de direitos, o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) que dentre tantos objetivos, a proteção básica, entre outras, seriam as 

responsáveis por estas conversas. Para que estas medidas sejam eficazes é necessário que 

estes profissionais de áreas como Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, entre outros, recebam 

capacitações a respeito da pornografia infantil e outras formas de violações de direitos de 

crianças e adolescentes com objetivo de realizar a prevenção desses crimes.  
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POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL: breves considerações, reflexões 

e proposições 

 

Amanda Cabral Dias22 

 

Resumo: O presente ensaio teórico busca fazer uma breve discussão sobre as políticas sociais e os seus 

rebatimentos à classe trabalhadora, ao mercado e ao Estado brasileiro. Aborda de forma sintética como esta foi 

se constituiu e suas repercussões em meio ao surgimento, avanço e consolidação do capitalismo. Versa ainda 

sobre a desqualificação do que é público, em detrimento do que é privado. Dessa forma busca trazer reflexões, 

proposições no tocante as políticas sociais ao passo de identificar seus limites e possibilidades frente à população 

usuária. E, como caminho para o conhecimento, o artigo ancora suas discussões à luz do método dialético crítico, 

formulado por Marx, no qual tem-se as categorias centrais: totalidade, historicidade, contradição e mediação, 

constitui-se ainda como pesquisa bibliográfica.  

 

Palavras-chave: Políticas Sociais; Estado; Mercado; Classe Trabalhadora. 

 

Introdução 

 

Política Social é um tema bastante relevante e também estudado em outras correntes 

teóricas, em várias áreas do conhecimento, do qual identificam-se várias interpretações sobre 

os seus impactos em todo o corpo social. Essas compreensões diversas se dão pelos diferentes 

atores em cena, onde as políticas sociais estão em constante disputa de interesses e que 

conforme Draibe (1997, p. 14) são entendidas como o “[...] conjunto de programas e ações 

continuadas no tempo, que afetam simultaneamente várias dimensões das condições básicas 

de vida da população.” Para o Serviço Social as políticas sociais tratam-se de frutos, 

conquistas da classe trabalhadora, em prol de melhores condições de vida e seus interesses. 

Assim, a profissão está na mediação entre Estado, burguesia e classe trabalhadora (do qual se 

reconhece e faz parte) no que se refere ao planejamento, implantação e implementação das 

políticas sociais, destinadas à enfrentar as expressões da questão social, porém ainda de forma 

incipiente frente as desigualdades geradas pelo sistema capitalista. Então, esse artigo em meio 

as discussões suscitadas, busca-se explicitar o entendimento de que as políticas sociais servem 

ao capital, mas também à classe trabalhadora, apesar de suas contradições e disparidades. 
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Desenvolvimento 

 

           De acordo com Piana (2009) no contexto mundial a expressão política social 

surgiu no capitalismo em meio a origem e manifestação dos movimentos populares, a partir 

do século XIX, sendo ainda compreendida como estratégia governamental. A Revolução 

Industrial na Inglaterra (entre meados do século XVIII e meados do século XIX) trouxe 

consigo algumas consequências como: o aumento exacerbado da população, o intenso êxodo 

do campo para a cidade, o que fomentou terreno para as primeiras organizações dos/as 

trabalhadores/as. Também o surgimento de sindicatos, de cooperativas, alicerçando uma 

consciência política e social, ao encontro do atendimento de demandas que eram transversais 

à vida daquelas pessoas, pela premissa da proletariedade, isto é, por serem trabalhadores/as. 

Para Piana (2009) o período compreendido entre o século XIX e os anos de 1930 foi 

marcado principalmente pelo liberalismo, do qual o trabalho é visto como mercadoria, como 

tantas outras e pela regulamentação do livre mercado. O Estado liberal caracteriza-se na ótica 

smithiana, pela busca individual do interesse econômico, o que proporcionaria o bem-estar 

coletivo, onde predomina a liberdade, a competitividade e um Estado mínimo, com um papel 

"neutro", de legislador e de somente desenvolver ações complementares, pois para estes as 

políticas sociais estimulariam o ócio, em que a pobreza deveria ser minimizada pela caridade 

privada, sem intervir nas causas da questão social. Foi um período repressivo e com algumas 

parcas mudanças mediante as reinvidicações proletárias. 

 

As políticas sociais se generalizam nesse contexto, compondo o rol de medidas 

anticíclicas do período, e também foram o resultado de um pacto social estabelecido 

nos anos subsequentes com segmentos do movimento operário, sem o qual não 

podem ser compreendidas (BEHRING; BOSCHETTI, 2009, p. 71). 

 

 

Conforme Piana (2009) o keynesianismo (em resposta as crises do capital e as 

revindicações dos/as trabalhadores/as) no período pós 1930 principalmente, é entendido como 

o ideário de um Estado de Bem-Estar Social (que não contemplou o Brasil, nem a américa 

latina) em países da europa e Estados Unidos, que ancorava-se no princípio de pleno emprego 

e menor desigualdade. Tem-se dessa forma uma outra concepção de Estado, em que os 

governos são incubidos pela garantia de um padrão de vida mínimo para todos/as cidadãos/as 

como direito social. O Estado regulamenta a economia de mercado para além de gerar postos 

de trabalho, também a criação de serviços sociais de consumo, como educação, saúde e 
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assistência social visando minimizar a pobreza, ampliando as suas funções econômicas e 

sociais. 

 

[...] é pelo Estado Bem-Estar que o Estado garante ao cidadão a oportunidade de 

acesso gratuito a certos serviços e a prestação de benefícios mínimos para todos. 

Nos Estados Unidos, esses benefícios dependem de critérios rigorosos de pobreza e 

os serviços de saúde não são estatizados, havendo serviços de saúde para os velhos e 

pobres. O “acesso geral” à educação, à saúde e à justiça existente na Europa decorre 

de direitos estabelecidos numa vasta legislação que se justifica em nome da 

cidadania. O cidadão é um sujeito de direitos sociais que tem igualdade de 
tratamento perante as políticas sociais existentes (FALEIROS, 1991, p. 20). 

 

 

As mudanças em decurso no mundo do trabalho, com a crise estrutural de acumulação 

do capital, (permeadas pelas altas taxas de inflação e baixo crescimento econômico) à nível 

mundial na década de 1970 e com o declínio do Estado de Bem-Estar Social transformaram o 

mundo do trabalho, no qual a classe trabalhadora, em destaque na América Latina, viram seus 

direitos ao trabalho e benefícios serem cortados vertiginosamente. Assim, com o desemprego 

estrutural, a dificuldade de entrada e permanência no mercado de trabalho formal, os/as 

trabalhadores/as sem vêem por vezes impelidos/as à precariedade, precarização, ao trabalho 

informal, intermitente, o que corrobora para o aumento do número de usuários/as das políticas 

sociais, em destaque a política de assistência social. 

 

De fato, o chamado “mercado de trabalho” vem sendo radicalmente 

reestruturado – e todas as “inovações” levam à precarização das 

condições de vida da massa dos vendedores de força de trabalho: a 

ordem do capital é hoje, reconhecidamente, a ordem do desemprego e da 

“informalidade” (NETTO, 2012, p. 416). 
 

 

Behring (2008) destaca que os contrastes entre capital e trabalho são permeados pela 

disputa constante, inclusive pela hegemonia política, campo acirrado de conflitos, onde nessa 

esfera têm-se de forma mais nítida o choque de interesses. Um exemplo objetivo dessas 

situações, permeia-se principalmente desde a década de 1990 no Brasil em que a entrada, 

avanço e consolidação do neoliberalismo trouxe consigo os ditames do receituário do 

Consenso de Washington de 1989, com dez regras, preceitos que o país teria que seguir (que 

incluía além de privatização de estatais, também a desregulamentação, isto é, afrouxamento 

das leis econômicas e trabalhistas, redução dos “gastos públicos” dentre outros). Isso ocorreu 

mediante ao cenário de crise do capital (que chegou tardiamente no país) em que preconizou-
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se um cenário deturpador de contrarreformas (pois só beneficiam ao capital) visando barrar os 

avanços sociais há pouco instituídos pela Carta Magna, a Constituição Federal de 1988.  

 
A política social como um componente ou produto, que é, da velha e 

conflituosa relação entre Estado e sociedade, no marco das formações sociais de 

classe (não importam a natureza e a idade que tenham), vai sempre lidar com 

interesses opostos, já que ela resulta da pressão simultânea de sujeitos distintos 

(PEREIRA, 2008, p. 28). 
 

 

Assim as políticas sociais no Brasil filiam-se à matriz residual, que conforme Pereira 

(2013) trata-se de uma forma mínima, focalizada, de proteção social pública frente à realidade 

das pessoas extremamente pobres. Inclusive buscando deslocar do caráter, da concepção, do 

sujeito de direito, como algo construído socialmente, fruto de lutas históricas e não "meras 

concessões" do Estado. Em uma lógica burguesa perversa, que prima pelo atendimento dos 

interesses do mercado, do direito individual, da propriedade privada, em detrimento do social, 

do coletivo, em favor do econômico, no qual reforça-se a meritocracia, ao invés do direito. 

Os/as capitalistas pressionam o Estado para o corte e congelamento dos falaciosamente e 

tendenciosamente chamados "gastos sociais", que impactam nas políticas sociais, como na 

assistência, na saúde, na previdência, na educação, etc,. A fim de que esses recursos sejam 

redirecionados para "investimentos" na economia, inclusive com o pagamento dos juros da 

famigerada "dívida pública", perdoando débitos milionários, "salvando" grandes coorporações 

da falência, absolvendo, incorporando, pendências para a máquina pública quitar. 

 
Por um lado, a ação estatal, as políticas sociais do Estado, orientadas para a 

população mais pobre (cidadão usuário); ações focalizadas, precarizadas, 

regionalizadas e passiveis de clientelismo. Por outro lado, a ação mercantil, 

desenvolvida pela empresa capitalista, dirigida à população consumidora, com 

capacidade de compra (cidadão cliente), tornando os serviços sociais mercadorias 

lucrativas. Finalmente, a ação do chamado “terceiro setor”, ou chamada sociedade 

civil (organizada ou não), orientada para a população não atendida nos casos 

anteriores, desenvolvendo uma intervenção filantrópica. (MONTÃNO, 2012, p. 
274). 
 
 

Dessa maneira as políticas sociais se constituem em um amplo movimento, são 

avanços para a classe trabalhadora, porém instrumento de dominação do Estado capitalista e 

ainda ação e disputa pelo mercado, inclusive permeada pelo terceiro setor. Ressalta-se assim, 

que a partir das políticas sociais os direitos coletivos foram formalizados, ao encontro de sua 

materialização na realidade, no qual sua discussão na contemporaneidade é imprescindível. 

As políticas sociais podem ser entendidas como contenção e cocomitantemente ampliação dos 
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direitos da classe trabalhadora, pois ao passo que visa combater, controlar algumas formas de 

pobreza por exemplo, não é pensada para sua superação, nem das desigualdades inerentes à 

esse sistema social, pois é seletiva, focalizadora, paliativa, onde por vezes os/as usuários/as 

são vistos como objeto de favor, de troca, onde ainda perpetua-se o clientelismo, a benesse. 

 
As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de manutenção da força de 

trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos do bloco no 

poder ou bloco governante, ora como doação das elites dominantes, ora como 

instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão 
(FALEIROS, 1991, p. 8). 

 

 

Nessa organização social, na ordem vigente do capital, o Estado é o principal 

organizador e responsável pelas políticas sociais no país, tendo inclusive como dever 

constitucional assegurar minimamente o acesso da população usuária à educação, à saúde, à 

assistência social, dentre outros. Porém, o capital em meio aos seus interesses mercantis tem 

conseguido cada vez mais espaço para atuar e dessa forma o Estado se “desobrigando" de suas 

funções e responsabilidades perante à sociedade. “A desqualificação do Estado tem sido, 

como é notório, a pedra de toque do privatismo da ideologia neoliberal: a defesa do Estado 

mínimo pretende, fundamentalmente, o Estado máximo para o capital [...]” (NETTO, 2012, p. 

422).  

Da mesma forma, os seus impactos não produzem invariavelmente a 

melhoria das condições humanas, especialmente das camadas mais 
pobres. Para que isso aconteça de alguma forma, há que existir contínuo controle de 

parcelas organizadas da sociedade sobre atos e ações dos governos, bem como sobre 

demandas ou imposições do capital, que também são acatadas e processadas pelo 

Estado (PEREIRA, 2008, p. 28). 
 

 

O capital vem cada vez mais cooptando a sociedade civil para também responder as 

demandas da classe trabalhadora, formando o chamado terceiro setor. Conforme Vieira (2004) 

balizando-se dessa maneira em práticas de eficiência, eficácia, efetividade nos resultados 

(lógica empresarial) no tocante aos programas sociais, com a articulação do Estado e setores 

da sociedade. Assim, retomam-se práticas antigas de benesse, caridade, filantropia, 

voluntariado, recaindo no favor ao invés do direito, “conciliando as classes” como se a 

sociedade fosse um bloco único, harmonioso, sem antagonismos, nem conflitos entre si. 

 

No âmbito da democracia liberal, a desigualdade social, a dominação de uma classe 

social sobre outra pode ser admitida desde que seja 

assegurada a igualdade de cidadania. Como consequência da ordem 

burguesa e do capitalismo, a cidadania revela-se indispensável à 
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continuidade da desigualdade social, e não entra em conflito com ela. A cidadania 

exprime a liberdade humana apenas no sentido de os homens terem direitos e 

estarem protegidos pela lei comum a todos (VIEIRA, 2004, p. 190). 
 

 

Essa igualdade que permeia-se somente pelo campo formal, em que pouco efetiva-se 

na realidade material cotidiana, onde a individualidade burguesa como modo de vida (além de 

modo de produção) é cada vez mais espraiada, no qual os direitos coletivos são cada vez mais 

colocados em xeque e destruídos. As conquistas históricas perdem base, força, legitimidade, 

são questionadas, as políticas sociais são cada vez mais fragmentadas, paliativas, focalizadas, 

destinando-se especialmente à grupos sociais ainda mais empobrecidos, o que restringe-se ao 

caráter econômico, descaracterizando sua função social. 

 
A política social dirigida aos agora qualificados como excluídos se perfila, 

reivindicando-se como inscrita no domínio dos direitos, enquanto especifica do 

tardo-capitalismo: não tem nem mesmo a formal pretensão de erradicar a pobreza, 

mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema, a indigência – conforme seu 

próprio discurso, pretende confrontar-se com a pobreza absoluta (vale dizer, a 

miséria extrema) (NETTO, 2012, p. 428).            
 

 

Os serviços públicos estão sendo cada vez mais desqualificados, sucateados, não 

sendo uma crise, mas um projeto, o que reforça a lógica de que só os serviços privados 

funcionam. Porém, estes serviços estão disponíveis na lógica da mercadoria e não do direito, 

na contramão das conquistas e avanços. Assim, uma política social focalizadora, direcionada a 

uma determinada parcela da população, cria paradigmas, esteriótipos, preconceitos, contra a 

população usuária e interfere no entendimento da sociedade de sua função e relevância, ao 

passo de dissipar o caráter coletivo, algo tão caro e importante das lutas sociais.    

 

Em tese não se pode objetivar ao fato de que se canalizem recursos para os mais 

pobres. No entanto, quando na prática essa política implica numa mercantilização 

dos benefícios sociais, numa capitalização do setor privado, e provoca deterioração e 

desfinanciamento das instituições públicas, passa a ter outro significado (VIEIRA, 

2004, p. 114). 
 

 

A desvalorização das políticas sociais com o caráter público, universal, gratuito e de 

qualidade, abre significante espaço para o mercado, ao encontro do lucro de poucos, do qual 

não questiona a ordem social que é excludente, desigual e inclusive violadora de direitos (do 

qual corrobora também para isso). O caráter de universalidade é muito importante, visto que 

fomenta processualmente uma outra cultura na sociedade, pois assume sua conotação pública, 
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ultrapassando o caráter da extrema pobreza, vulnerabilidade social, mas sim ao encontro da 

viabilização ampla dos direitos sociais.  

 
Os países latino-americanos, particularmente o Brasil, são sociedades injustas que 

por séculos, produzem pobres e indigentes em profusão, mesmo em períodos de 

crescimento econômico continuado – como no período de 1950-1970. E nenhum 

ramo de política isoladamente pode dar conta dessa situação (PEREIRA; STEIN, 

2010, p. 126).  

 

 

Em tempos de capital financeiro, especulativo, fictício, principalmente em países 

considerados de economia subdesenvolvida, periférica, como na América Latina, em destaque 

nessa discussão o Brasil, prioriza-se a política econômica em detrimento das demais políticas 

sociais, visto que para o crescimento econômico as desigualdades são pilares fundamentais. A 

super exploração, precariedade e precarização da força de trabalho são combustíveis para o 

avanço da política neoliberal e seus ditames frente aos anseios, demandas e necessidades da 

classe trabalhadora. Mesmo em meio a esse cenário complexo de perda de direitos, 

retrocessos, as políticas sociais ainda se mostram como uma importante estratégia de inserção 

e acesso à direitos coletivos (mesmo com todas as suas contradições) e que sem as mesmas a 

situação dos/as trabalhadores/as seria ainda mais precária do que é na atual conjuntura. 

 
Nessa dialética, a política social cumpre um papel fundamental e 

estratégico de contribuir para a universalidade das políticas, em seu 
conjunto, dada a sua particularidade genuinamente interdisciplinar e 

intersetorial. É essa peculiaridade que lhe confere possibilidades impares de 

estabelecer interfaces e coalizões com as demais políticas públicas – econômicas e 

sociais -, seja no âmbito da legislação, dos planos governamentais, das instituições 

de bem-estar, ou no terreno da execução de programas, projetos e serviços 

(PEREIRA; STEIN, 2010, p. 126). 
 

  
Por fim, nessa dinâmica que movimenta-se o tempo inteiro, entende-se que as políticas 

sociais são necessárias frente as desigualdades produzidas e inerentes à esse modo de 

produção, devendo assim ser espaços de luta em prol de avanços e contra os retrocessos 

impostos como sendo agenda e interesses da classe trabalhadora, ao encontro principalmente 

da universalidade no acesso coletivo. Onde a agudização da questão social e suas expressões 

no cotidiano, penalizam ainda mais os/as trabalhadores/as, que só tem a sua força de trabalho 

para vender. 
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Considerações Finais  

 

As políticas sociais são utilizadas tanto pelo capital, como pelo trabalho, porém em 

perspectivas e finalidades diferentes. Por isso as mesmas são campos constantes de disputas e 

conflitos, pois o Estado e o capital por vezes se vêem obrigados à "ceder" (para assim buscar 

"manter uma paz, ordem social") em vistas do atendimento de algumas demandas da classe 

trabalhadores. E, os/as trabalhadores/as, por meio do processo de tomada de consciência, suas 

lutas e mobilizações alcançam conquistas fundamentais de direitos sociais. Infelizmente, não 

raro, o que tem ocorrido são políticas sociais paliativas, fragmentadas, focalizadas, o que abre 

precedente para a sua "desimportância" e desqualificação, do qual tem-se a concepção em 

senso comum de que os serviços públicos não funcionam e por isso devem ser substituídos 

pelo privado. Visto que o capital, o mercado, ocupam-se cada vez mais do espaço que deveria 

ser do Estado, que coloca a sua demanda principal, a econômica (o lucro, a mais valia) como 

a pauta da agenda diária.  

A sociedade civil vislumbra-se novamente reassumindo o espaço, que deveria ser 

ocupado pelos serviços públicos e ações ao encontro do caráter emancipatório, retomando 

dessa forma aspectos moralizantes, focalizados, de filantropia, caridade, benesse, com forte 

apelo ao voluntariado e serviços prestados pelo terceiro setor, em detrimento do direito. 

Assim reforça-se estigmas, paradigmas, de que os/as usuários/as das políticas sociais são 

parcelas da sociedade incapazes de dar conta minimamente de suas necessidades, demandas, 

sem questionar a estrutura da sociedade que é desigual. Pois o modo de vida burguês 

(sociabilidade capitalista) pauta-se no individualismo, na meritocracia, na concorrência, em 

que políticas como a de assistência social por exemplo, é vista ainda como onerosa para o 

Estado e como meio de acomodação, ócio, da população usuária.  

Nesse cenário, uma das estratégias permeia-se na luta cotidiana, na consciência, união, 

mobilização e luta da classe trabalhadora, para não perder o que já foi conquistado (resistência 

aos retrocessos) e avanços no campo dos direitos e para além do campo limitado da 

emancipação política, ao encontro da emancipação humana, transitando do classe em si, para 

o classe para si e mais importante, para além de si, em prol de toda uma coletividade. As 

políticas sociais se constituem nessa arena como importantes ferramentas ao encontro da 

melhoria das condições de vida de trabalhadores/as, porém é indispensável lutar pelo acesso 

comum, universal, com integralidade, transversalidade, equidade, justiça, para que dessa 
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forma busque-se alcançar uma sociedade menos desigual para a classe trabalhadora, de onde 

provém a riqueza social. 
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RAP E HIP-HOP: O PAPEL DA ARTE PARA A CRIAÇÃO DE UMA 

CULTURA CONTRA-HEGEMÔNICA NO BRASIL 

  
Tais Tarouco Miranda da Cruz23 

José Wesley Ferreira24 

 

Resumo: O presente artigo visa dialogar sobre a cultura Hip-Hop e a linguagem artística do RAP, dando 

visibilidade para o papel da arte na sociabilidade capitalista. A cultura Hip-Hop teve um longo percurso até 

chegar no Brasil, sendo assim, é necessário fazer um resgate histórico, identificando processos sociais que 
perpassaram o contexto no qual surgiu esse movimento. O Hip-Hop e o RAP exercem um papel social por meio 

da arte, de revelar as mediações que articulam os fenômenos na realidade concreta conectando as partes ao todo 

e os sujeitos ao contexto em que vivem. Entretanto, é necessário pensar de forma crítica essas expressões 

culturais, pois são atravessadas pela lógica mercadológica e, produzina na indústria cultural, que coisifica as 

relações e contribui com a alienação da consciência dos sujeitos em relação a realidade. Apesar disso, a arte pode 

se constituir como um importante instrumento de enfretamento ao sistema, mas não pode ser pensada de forma 

descontextualizada, pois não é consciência dos sujeitos que sozinha vai conduzir a uma transformação social. O 

uso instrumental do Hip-Hop e do RAP pode ser pensado de diferentes formas, imprimindo diferentes direções e 

significados dependendo da intencionalidade do/a profissional, pensar formas críticas de intervenção utilizando a 

arte como instrumental pode colaborar para criação e fortalecimento de uma contra hegemonia, além de trazer a 

tona as demandas das juventudes e do contexto em que estão inseridas. 
 

Palavras-chave: RAP; Hip-Hop; Arte; Juventudes; Capitalismo 

 

Introdução 

O Hip-Hop se constitui como uma cultura, constituída por 5 elementos o DJ, o MC, o 

breaking, o graffiti e o conhecimento. O RAP, é uma forma musical de poesia que utiliza da 

linguagem como forma de expressão. O RAP é a junção do DJ, do MC e do conhecimento. 

Esse movimento tem raízes históricas na diáspora africana, na oralidade. Posteriormente é 

resgatada nas periferias dos centros norte americanos e, apenas depois chega aos centros dos 

países latino-americanos. Atualmente, o Hip-Hop e a linguagem artística do RAP encontram-

se disseminados nos mais variados espaços, refletindo uma visão de mundo da periferia e do 

população negra. 

O movimento sendo constituído pela linguagem artística da música, da dança (o break) 

e da arte plástica (o graffiti) colaboram para que o sujeitos possam visualizar o seu cotidiano 

de forma crítica, atentando para elementos que na vida prática não ganham destaque, mas esse 

aspecto merece uma maior atenção pois a arte é contraditória, ao mesmo tempo em que é 

dimensão da vida humana é atravessado pelo capital e suas necessidades de reprodução social. 
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Nesse sentido, o RAP e o Hip-Hop também são atravessados por processos alienadores e, 

podem reproduzir uma ideologia capitalista, que pode se manifestar em maior ou menor grau. 

Entretanto, pela suspensão do cotidiano ser base nesta cultura e a narrativa ser 

instrumento de expressão, ela se constitui como espaço de vocalização das comunidades, 

colaborando para processos de auto estima, de reconhecimento e consciência, a medida que 

remonta histórias, conta sentimentos que habitualmente não são retratados na  mídia em geral. 

 

Breve histórico do Hip-Hop 

 

O presente estudo se configurou como uma pesquisa qualitativa, pois, compreendemos 

a necessidade de ir além de dados quantificáveis e se aprofundar em aspectos não 

quantificáveis, compreendendo as relações que se dão em sociedade e, por outros aspectos 

situados por Pedro Demo (1998, p. 4) “todo fenômeno qualitativo, pelo fato de ser histórico, 

existe em contexto também material, temporal, espacial. E todo fenômeno histórico 

quantitativo, se envolver o ser humano, também contém a dimensão qualitativa”. A pesquisa 

em questão se classifica como exploratória, por ser um assunto pouco explorado pela ciência 

e, neste sentido, pretende familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido. Os 

materiais foram selecionados de acordo com a aproximação com o tema, portanto, se 

configura como uma análise não probabilística, pois foram selecionados segundo uma 

intencionalidade, neste caso, por conveniência. Foi utilizado também o parâmetro linguístico, 

a fim de utilizarmos apenas produções científicas e musicais em português, assim como, as 

reportagens coletadas também se encontram na língua portuguesa. 

    Os nossos modos de vida são condicionados pelas relações de produção no modo de 

produção capitalista que impõem padrões de produtividade, normatividade e estética que 

correspondem a uma padronização necessária como demanda do capital, reproduzindo valores 

da sociabilidade capitalista. Segundo Fernandes (et al 2016, p. 15-16): “a normatividade e a 

estética sofrem o reflexo direto dessa estrutura social básica”. Essa estrutura material 

condiciona a produção de ideologias produzindo um pensamento fetichizado25. Conforme 

Marx e Engles (2004), a classe que domina a produção material domina a produção de ideias, 

impondo sua ideologia ao conjunto da sociedade. 

                                                
25 “O fetiche tende a eliminar a essência contida no fenômeno”. (SCHERER, 2016, p. 54) 
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Nesse sentido, foi possível afirmar que se idealiza a realidade através de padrões 

normativos e estéticos e, os sujeitos dentro das suas vivências são produzidos e produzem 

essa base ideológica. O real é concebido através de uma lente focalista, não vislumbrando as 

partes como integrantes de uma totalidade articulada como unidade dialética26. É necessário 

superar o pensamento fetichizado, apreendendo as mediações ocultas em um primeiro 

momento entre as partes e o todo. Partindo desse pressuposto, o Hip-Hop e o RAP surgem 

como importantes ferramentas metodológicas, pois são produto da resistência às desigu 

aldades, buscando questionar as injustiças sociais vivenciadas pelos sujeitos da periferia. 

 

O som do hip-hop, em meio a rimas e batidas, denuncia as mais diversas violações 
de direitos humanos. Deste modo, a arte é percebida pelos sentidos, entre cores, 

tons, sons e cenários, ela é vivenciada pelos sujeitos em suas experiências singulares 

e coletivas, convocando pensamentos, sendo o pensamento crítico a tônica da ação. 

E ação pode provocar transformação (SCHERER, 2016, p. 53-54) 
 

 

Para compreender a cultura Hip-Hop é necessária a compreensão de que ela expressa 

uma condição de vida e um modo de vida que envolve visão de mundo e de humanidade. Esta 

cultura possibilita aos sujeitos a superação de níveis de alienação na compreensão da 

realidade, ela possui expressivas origens históricas27 que devemos considerar para sua análise.  

 

A diáspora–palavra de origem grega que significa dispersão –seguia as vontades do 

colonizador. “Assim como o colonizador é tentado a aceitar-se como colonizador, o 

colonizado é obrigado, para viver, a aceitar-se como colonizado” (MEMMI, 2007, p. 

127). O responsável-mor pela violência cometida contra o povo africano, pela 

destruição de identidades. (ARRUDA, 2017, p. 86) 

 

                                                
26 “Não há dicotomia entre indivíduo e sociedade, entre sujeito e objeto, singular e universal. Há uma 

interdependência entre o sujeito e seu contexto natural e social. Existe uma forte conexão entre as partes e o 
todo, ou seja, entre o ser que é uma parte do universo e todo esse conjunto que consolida a vida humana, 

situando-a no universo natural, político, ideológico, cultural, social, econômico e mais uma vez. O ser humano é 

indivisível, constitui-se enquanto tal, na trama das múltiplas relações da sociedade” (FERNANDES, LIPPO, 

2016, p. 33-34) 
27 Na história da humanidade,tivemos várias diásporas, como a judaica, grega, chinesa, africana. Esta última é 

que nos interessa para discutir o berço da cultura hip-hop. [...] Durante os séculos XVI a XIX,milhares de 

africanos foram postos em condições desumanas para fortalecer o sistema escravagista e o mercado do tráfico 
negreiro. A escravidão desenvolveu-se com características próprias em cada sociedade e em cada tempo 

histórico, com concepções definidas sobre quem e como escravizar alguém. Antes das navegações,os oceanos 

davam certa proteção a determinados grupos. Evitavam a invasão, o sequestro,a exploração e o domínio de um 

território sobre o outro. Nessa reflexão, nem todas as invenções humanas contribuíram para o avanço da 

humanidade, e sim para sua autodestruição, dependendo das mãos que manusearam o conhecimento, como foi o 

caso do avião, da pólvora e da lobotomia. No caso da diáspora,o ícone marcante foi o navio –como se pode ver 

no filme Amistad –que se tornou, então, muito mais do que um meio de transporte. Nas palavras de Falcão,do 

grupo O Rappa, “todo camburão tem um pouco de navio negreiro”. (ARRUDA, 2017, p. 85-86) 
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Se por um lado, temos a diáspora como aceitação da imagem imposta como forma de 

sobrevivência, temos também as resistências a este processo, “ao falarmos dos valores 

culturais da África, destacamos a oralidade e a narrativa enquanto modos de preservar os 

ensinamentos e as vivências”. (ARRUDA, 2017, p. 87) “Os griots eram os responsáveis por 

manter essa expressão verbal entre os integrantes de seu grupo. Seu folclore de canções 

faladas deu origem às artes verbais nos Estados Unidos” (National Geographic, 2007. p. 68 

apud ARRUDA, 2017, p. 87). Esse ponto nos liga à questão da cultura hip-hop, pois, é a 

partir da oralidade como forma de preservar a cultura dos povos africanos e manter suas 

identidades frente aos processos de dominação e exploração que surgem as primeiras 

expressões do hip-hop nos Estados Unidos. “Verdadeiramente, a cultura hip-hop se origina a 

partir de um amálgama de culturas africanas que vieram da diáspora –ela se reflete na vida 

urbana dos EUA, particularmente em Nova York” (OSUMARE,2015, p. 70, apud ARRUDA, 

2017, p. 87). Assim que o Hip-Hop surge em Nova York ela assume características próprias 

da vida urbana, refletindo a partir da oralidade demandas concretas da população negra e 

pobre nas periferias28. 

Esse movimento ganhou adesão da periferia29 e passou a refletir representações 

também na mídia, por meio de filmes, que, possibilitaram de certa forma também o acesso 

dos jovens a esta cultura. “Por meio de filmes internacionais,como o Beat Street (1984) e 

Breakin (1984), alguns elementos da cultura hip-hop, em especial o breaking, passaram a ser 

mais difundidos, tornando-se, também, norteadores da cultura no País”  (ARRUDA, 2017, p. 

90). Por meio da difusão da cultura Hip-Hop surgem a participação dos DJ’s30 que junto a 

indústria musical passam a compor o Hip-Hop norte-americano. 

                                                
28 Apesar de ter suas raízes no canto falado africano, o Rap adquiriu formato semelhante ao atual nas periferias 

de Nova Iorque, mediante a ação dos dj´s, mc´s, b. boys e grafiteiros – integrantes do Movimento Hip-Hop. A 

produção musical negra norte-americana dos anos 60 e 70 foi imprescindível para o desenvolvimento do Rap, de 

forma que o soul e o funk exerceram grande influência sobre os rappers, tanto nos EUA, quanto no Brasil 

(Pimentel, 2000). A consolidação do Rap aconteceu como fruto de um momento histórico marcado pelo embate 
entre a segregação racial e o movimento de luta pelos direitos civis dos negros, desencadeado a partir da década 

de 1960 nos EUA e disseminado para vários países do mundo.  (HINKEL; MAHEIRIE, 2007, p. 92) 
29 A palavra periferia pode ser utilizada em diferentes concepções. cada disciplina científica pode lhe atribuir um 

significado próprio. Em termos geográficos, a periferia não será definida pela distância física entre um polo e as 

zonas tributárias, mas antes em termos de acessibilidade. (SANTOS, 20008, p. 290 apud ARRUDA, 2017, p. 56) 
30 No início da cultura hip-hop, era mais comum o uso de pseudônimos. A forma como um rapper, por exemplo, 

se nomeava ou era nomeado tornava-o reconhecido por sua comunidade e seu público. Na atualidade, o uso de 

pseudônimos ainda é comum, mas vários integrantes dessa cultura já utilizam o nome próprio.Para um integrante 

de cultura hip-hop, quando o seu nome (seja próprio ou pseudônimo) é referenciado, isso significa 

reconhecimento e pertencimento à cultura. (ARRUDA, 2017, p. 97) 
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Um ícone relevante para a compreensão do surgimento do Hip-Hop e para entendimento de 

como ele é hoje é o Áfrika Bambaataa. “Áfrika Bambaataa foi responsável pela organização 

de muitos eventos que, consequentemente, uniram o DJ, o MC, o breaking, o graffiti e o 

conhecimento, dando-lhes, então, o nome de hip-hop”.  (ARRUDA, 2017, p. 92) O Hip-Hip 

passa a representar um modo de vida e ganhar uma repercussão internacional, no Brasil, esse 

processo ocorre próxima a redemocratização do país, se consolidando em um momento 

histórico de tensão e reivindicação, assim como, de afirmação de identidades e demandas 

sociais.  Conduzindo a discussão para a realidade social brasileira, a cultura Hip-Hop e o Rap: 

 

contém ampla trajetória,até ser construída aqui, no Brasil, em meados da década de 
1980, momento em que estávamos no término do período ditatorial, no governo do 

general João Baptista de Oliveira Figueiredo,de 1979 a 1985 (ARRUDA, 2017, p. 

95). 

 

 

“A coletânea Hip-Hop Cultura de Rua” foi a primeira lançada no Brasil, em 1988, pela 

gravadora Eldorado e com a produção de Nasi, André Jung, Akira S e Dudu Marote. 

Participaram desse trabalho os rappers/grupos: Thaíde & DjHum, MC Jack, Código 13 e O 

credo”. (ARRUDA, 2017, p. 95). Surgem grupos de rap e rappers precursores no Brasil31, 

principalmente, nas capitais brasileiras, sendo as principais São Paulo e Rio de Janeiro. Na 

atualidade vários rappers brasileiros ganharam visibilidade, destacamos: Djonga, Baco Exu do 

Blues, BK, Hot e Oreia, Clara Lima, Rincon Sapiência, Diomedes Chinaski, MC Sofia, Filipe 

Ret, Akira Presidente, Sain, Froid, Rashid, Emicida, Matuê, Cacife Clandestino, MV Bill, 

DK, Karol Conka, Flora Matos, entre outros. 

 

As potencialidades do Hip-Hop para produção de consciência crítica 

 

Agora que conceituamos a cultura Hip-Hop de forma objetiva, passamos a identificar 

uma potencialidade da presente cultura: o enfrentamento das desigualdades. No caso do Hip-

Hop, o enfrentamento consciente das desigualdades pode se efetivar ou não, por estar inserida 

em uma sociedade que oculta a base material dos processos e dificulta o processo de 

                                                
31 Na década de 80,destacam-se os seguintes grupos/rappers precursores da música rap no País: Pepeu,Thaíde & 

Dj Hum, Ndee Naldinho, Sharylaine, Rosi MC, Região Abissal, entre vários outros.Na década de 90 houve um 

avanço significativo no número de grupos que se destacaram no cenário do rap nacional. Muitos desses artistas 

repercutiram e/ou continuaram seus trabalhos na década de 2000. Muitos desses também continuam produzindo 

arte na atualidade. (ARRUDA, 2017, p. 96-97) 
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desvendamento da realidade. No entanto, o Hip-Hop e o Rap, como expressões de resistência 

desde sua origem revela um potencial questionador e de valorização das identidades em sua 

diversidade.  

 

A arte constitui-se como uma forma de expressão cultural, que tem a capacidade de 

constituir o ser humano em sua totalidade, de modo que a arte desenvolva a 

capacidade de como um ser humano não fragmentado, conectar-se com outros 

homens, em busca de uma consciência não alienada, isto é, formando conceitos 

próprios, que dizem respeito a sua realidade, assim como à sua individualidade 

como ser humano particular (SCHERER, 2013 apud SCHERER, 2016, p. 56) 

 

 

A arte se constitui, portanto, como algo inerente ao ser humano, não apenas a alguns 

eleitos talentosos e, possui uma característica de transcender a lógica padronizadora da 

sociedade. Segundo Scherer (2016, p. 59) “a arte pode possuir uma importante função social 

no enfrentamento dos diversos fetiches presentes e cada vez mais potencializados, no modo 

de produção capitalista, a arte constitui-se como um elemento secundarizado, transformado 

em uma mercadoria”  O autor aponta a arte como contraditória no capitalismo, pois, ainda que 

a arte possua um potencial reflexivo ela é reificada pelo modo de produção. 

 
O hip-hop busca questionar as diversas violações de direitos humanos pela música, 

pela dança e pelo grafite, bem como algumas peças teatrais que buscam, por meio da 

construção de cenas, questionar a realidade vivenciada pelas pessoas em seu 

cotidiano, como fazem as vertentes do Teatro do Oprimido. Nas diversas 
manifestações artísticas, que questionam o cenário atual é que reside a possibilidade 

de fortalecer a resistência, em meio a uma sociabilidade que busca fortalecer essa 

lógica alienante e alienadora. SCHERER, 2016, p. 66) 

 

 

Vislumbrar as barreiras sociais produzidas pelo capitalismo ou pelo “sistema” de 

forma consciênte (forma que geralmente o capitalismo é abordado em letras de rap32) é uma 

forma de denunciá-la. A arte, possui um potencial enquanto dimensão da vida humana de 

ligar os sujeitos ao contexto social no qual ele e outros indivíduos estão inseridos, assim 

como, de suspender o cotidiano e analisá-lo. 

A arte segundo Scherer (2013, p. 16) é “uma dimensão da vida humana com 

possibilidade questionadora, criadora de mecanismos de compreensão e de mudança da 

realidade social”. Pontuado (FRENCH et al, 2004, p. 2) tanto os talentos como a superdotação 

                                                
32 Enquanto o sistema te corrompe pela tela 

O povo assistindo sem comida na panela 

A mãe vivendo triste pois seu filho ta na cela 

O Rio nao é Hollywood que se passa na novela (CLANDESTINO, C..2016) 
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“se desenvolvem por meio da interação entre predisposição genética e uma variedade de 

influências externas, incluindo especialmente a família, professores e colegas e o ambiente 

cultural onde o indivíduo vive”.  Porém, a perspectiva na qual seguimos defende a arte não 

pode ser vista como um talento possuído por poucos mas, poderá ser utilizado por toda a 

sociedade, visto que, ela é inerente ao ser humano, não há pessoa que nasce com um talento 

determinado ou que não possua nenhum . 

 

Marx (2006), se alguém deseja saborear a arte, terá que tornar-se uma pessoa 

artisticamente educada. Contudo, todos os indivíduos têm possibilidade de 

desenvolver-se artisticamente e, assim, utilizar a arte como um instrumento de 

questionamento social, bem como um meio de expressar sentimentos e valores 

humanos” (SCHERER, 2013, p. 78). 

 
 

Portanto, a arte é algo que pode ser aprendida por todos e, instrumentalizada em prol 

da transformação social, porém, segundo (MARX, 2017, p. 113) “a riqueza das sociedades 

onde reina o modo de produção capitalista aparece [erscheint] como uma “enorme coleção de 

mercadorias”, e a mercadoria individual, por sua,vez, aparece como sua forma elementar”. 

Partindo dessa compreensão, a arte, mesmo como uma dimensão humana pode ser 

mercadorizada e, ser tratada como uma mercadoria33, como por exemplo, o acesso a arte é 

categorizado e mercadorizado tanto pelo mercado quanto pela mídia, na manchete de uma 

reportagem do Uol sobre a “Revista CARAS” fala: “Vips curtem estreia de peça de teatro no 

Rio de Janeiro” revelando também relações sociais de status social. 

 
Tal processo de mercadorização é de extrema importância para a manutenção do 

modo de produção capitalista, no qual a mercadoria tem centralidade. A partir da 

mercadoria é que se desenvolve toda a lógica do sistema, uma vez que é a partir da 

sua venda que será gerado o excedente para os donos dos meios de produção. 

(SCHERER, 2013, p. 78). 

 

 

A arte enquanto uma mercadoria, significa que ela vai ter um valor de uso e um valor 

de troca e, nas sociedades capitalistas seu valor de troca34 se sobressai35 sobre o seu valor de 

                                                
33 A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz 

necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza dessas necessidades - se, por exemplo, elas provêm do 

estômago ou da imaginação - não altera em nada a questão. (MARX, 2017, p. 113) 
34 O valor de uma mercadoria está para o valor de qualquer outra mercadoria, assim como, o tempo de trabalho 

necessário para a produção de outra. “Como valores, todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de 

tempo de trabalho cristalizado”.  (MARX, 2017, p. 117) 
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uso36. Nesse sentido, a arte é contraditória,  ao mesmo tempo em que é dimensão da vida 

humana é atravessado pelo capital e suas necessidades de reprodução social. 

 
A arte exerce uma função social, dentro de uma sociedade dominada pelo capital, 

sendo a de mostrar a realidade social em que os indivíduos estão inseridos, como 

objetivo de desencadear movimentos a favor de uma mudança social. (SCHERER, 

2013, p. 75). 

 

 

Enfrentar a desigualdade, nesse sentido, é se defrontar com ela de forma consciente, 

observar como ela se constitui, rompendo com a aparência dos fenômenos. Não sacralizando a 

arte, nem a menosprezando. Uma reportagem da Gazeta Online traz a seguinte afirmação 

“muitos garotos da periferia, com o apoio do rap, têm fugido do crime, da depressão e até da 

morte”. Essa afirmativa sacraliza a arte, porém, a perspectiva que defendemos aqui é de que, 

através da arte é possível reconectar as partes ao todo para uma compreensão crítica da 

realidade, porém, a Questão Social37 enquanto materialmente produzida, não pode ser 

superada a partir da consciência dos sujeitos das opressões imediatamente. Muito boa essa 

reflexão. 

O Hip-Hop e o Rap como conhecemos hoje é uma das múltiplas formas de expressão 

e denúncia das juventudes. Compreendemos aqui as juventudes, no plural, pois possibilita o 

reconhecimento das particularidades dos jovens, visto que, existem diferentes formas de ser 

jovem na sociedade. De acordo com a superestrutura de ideologias e valores morais de 

reprodução do modo de produção capitalista, é criado uma visão social sobre esse segmento, 

correspondendo a uma dualidade, entre o jovem bom e o jovem mau, carregado de 

estereótipos e preconceitos. Nesse sentido, a arte, em especial o Rap e o Hip-Hop, se 

constituem como uma forma de arte capaz de romper com os processos de alienação e 

                                                                                                                                                   
35 Como valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diferente qualidade; como valores de troca, elas 

podem ser apenas de quantidade diferente, sem conter, portanto, nenhum átomo de valor de uso. (MARX, 2017, 

p. 117) 
36 A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Esse seu caráter não depende do fato de a apropriação de 

suas qualidades úteis custar muito ou pouco trabalho aos homens. Na consideração do valor de uso será sempre 

pressuposta por uma determinidade [Bestimmtheit] quantitativa, como uma dúzia de relógios, 1 braça de linho,, 

1 tonelada de ferro etc.  O valor de uso de efetiva apenas no uso e no consumo.Os valores de uso formam o 

conteúdo material [stofflichen Inhalt] da riqueza, qualquer que seja o forma social desta. Eles constituem, ao 

mesmo tempo, os suportes materiais [stofflische Träger] do valor de troca.  (MARX, 2017, p. 114) 
37 Questão Social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 

amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da 

sociedade. (IAMAMOTO, 2001, p. 27) 
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invisibilidade que afetam os indivíduos, criando espaços de vocalização e expressão das 

juventudes a fim de possibilitar uma transformação social. 

 
Nesse contexto em que reina a hegemonia do capital, verifica-se a necessidade de 

criar uma contra-hegemonia, isto é, romper com os processos de alienação através 

de práticas libertadoras, em que os indivíduos possam expressar as suas reais 

necessidades, em que as cenas passivas, conformistas e alienadas sejam 

transformadas em cenas de protagonismo, e as classes dominadas possam ter ciência 

dos processos de dominação. (SCHERER, 2013, p. 70). 

 

Nessa perspectiva, para romper com os processos de alienação impostos pela ordem 

do capital é preciso criar uma contra-hegemonia que faça oposição a forma de pensar da 

superestrutura, fazendo com que os indivíduos possam vislumbrar os processos sociais 

históricos que perpassam suas vidas e as vidas de outrem, assim como, possam a partir da 

criação da contra-hegemonia resistir aos padrões de acumulação impostos frente aos direitos 

sociais negados. 

 

As juventudes vêm se constituindo com um segmento social especialmente afetado 

por diversas expressões da Questão Social. Essas expressões - violência, drogadição, 

pobreza, entre outros - são manifestações vivenciadas pelos indivíduos sociais em 

que suas relações sociais cotidianas, às quais respondem com ações, pensamentos e 

sentimentos (SCHERER, 2013, p. 35). 

 

 

Nos voltamos para o segmento das Juventudes, por ser os jovens e adolescentes os 

mais afetados pela dinâmica capitalista, sendo afetados por diversas expressões da Questão 

Social, que não se manifestam apenas por desigualdade mas por resistência a ela. Como uma 

das formas de criação de contra-hegemonia e de resistência das juventudes elencamos o 

Rap/Hip-Hop, por possuir um papel em fomentar a consciência crítica dos indivíduos.  

Para ilustrar, trazemos um trecho na música “Favale Vive 3” do ano de 2018, cantado 

pelo rapper DK “Tão pedindo intervenção em pleno ano de eleição. Será que tu num entendeu 

como funciona isso até hoje? O exército subindo pra matar dentro da favela. Mas a cocaína 

vem da fazenda dos Senadores”. O rapper nesse trecho, questiona o genocídio nas periferias 

orquestrado pela guerra às drogas e a intervenção militar que foi incentivada por setores da 

população de uma forma mais acentuada no período de eleições presidenciais. Quando DK 

questiona “Será que tu num entendeu como funciona isso até hoje?” chama atenção para 

guerra às drogas como algo que não é enxergado pela população em sua totalidade. No ano de 

2000, o rapper Sabotage lançou a música “Um bom Lugar” que é considerada um marco no 
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Rap brasileiro, um trecho da música fala “Quem tá no erro sabe, Cocaína no avião da FAB”, 

fazendo relação com o tráfico de drogas, em que os sujeitos que estão inseridos da dinâmica 

do comércio ilegal de drogas tem consciência de que, principalmente, as drogas mais caras 

como a cocaína, são livremente transportadas pela Força Aérea Brasileira. 

No dia 26 de junho de 2019, um pouco antes de completar um ano de lançamento da 

música, ocorreu a prisão de um militar brasileiro que transportava 39 quilos de cocaína em um 

avião que integrava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro. “O homem, de 38 anos, um 

sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, e 

estava no grupo de 21 militares, onde Bolsonaro participará da reunião do G-20.” 

(ESTADÃO, 2019). Observa-se assim, como o Rap/Hip-Hop constitui narrativas que compõe 

a vida cotidiana, tendo poder de desalienação quando traz à tona a realidade e também a 

desmistificando, compreendendo que a vivência prática nega a ideologia burguesa. 

 

É certo que a arte é um elemento  da vida humana que tem grandes possibilidades, 

no que diz respeito aos processos de desalienação, bem como as possibilidades 

emancipatórias. Este elemento, entretanto, não resolverá todas as mazelas de uma 

sociedade como um bálsamo “mágico” para enfrentamento das expressões da 

Questão Social, uma vez que tais expressões são frutos de um sistema que se baseia 

na exploração e na desigualdade (SCHERER, 2013, p. 86). 

 

 

Nesse sentido, sacralizar a arte não apenas dificulta o processo de desalienação, mas 

também diminui a reduz possíveis respostas políticas das juventudes, “representa uma 

abordagem que limita e reduz o papel da arte no enfrentamento dos processos de alienação, na 

perspectiva da construção coletiva de projetos societários mais justos e igualitários”. 

(SCHERER, 2013, p. 86). 

As abordagens podem ser realizadas via oficinas de produção das letras de música Rap 

ou/e a partir da reflexão de letras já existentes. O break e o graffiti também constituem 

potencialidades para a intervenção profissionais e, com a mediação de um/a profissional 

oficineiro poderão ser realizadas ações para/com os jovens. As intervenções podem pautar um 

ensino técnico do MC e/ou DJ, desde que, seja impressa uma intencionalidade na abordagem 

em favor da emancipação dos sujeitos. O Hip-Hop possui potencialidades históricas no que 

diz respeito a história das juventudes periféricas e podem ser melhor exploradas. 

Como uma das formas de vocalização desse segmento, em especial as juventudes dos 

setores sociais mais pauperizados, cita-se o Rap e a cultura Hip-Hop. O rap se constitui como 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,militar-de-voo-presidencial-brasileiro-e-preso-com-droga-na-espanha,70002888107
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,militar-de-voo-presidencial-brasileiro-e-preso-com-droga-na-espanha,70002888107
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arte, que por meio da linguagem38 possibilita a expressão dos sujeitos de diferentes formas 

“pois o hip-hop, por meio do rap, é um dos meios de comunicação alternativos mais eficazes 

para o povo pobre em termos de veiculação de suas próprias notícias e histórias” (TERNO 

apud BUZO, 2006 apud MOSSARO, 2008, p. 177). Nesse sentido, resgatar a cultura Hip-

Hop e o Rap se constitui como importante para romper com processos de invisibilidade. 

 

Considerações Finais  

 

Concluímos que a cultura Hip-Hop e a música RAP se constituem como espaço de voz 

e importante instrumento de desalienação, em especial, no segmento das juventudes, pois, em 

meio a rimas e batidas denunciam o preconceito, as violações de direitos e as desigualdades 

vivenciadas. Compreendemos que o RAP/Hip-Hop fazem parte de um complexo maior, a arte 

e, seguindo essa perspectiva, compreendemos a arte como um importante instrumento de 

ampliar a percepção dos sujeitos, ou seja, constituir uma consciência não alienada em uma 

sociedade que reifica os sujeitos que nela vivem. 

Nesse contexto, se faz necessário investir em intervenções críticas e criativas que 

venham dar respostas às demandas das juventudes, visto que, atualmente esse segmento é alvo 

de preconceitos e estigmas que diariamente são retratados nas manchetes das notícias, nos 

jornais, revistas e na televisão. Através da vocalização de suas demandas ou da comunidade, 

denúncias sobre violações de direitos humanos, sobre a política é possível o fortalecimento de 

uma contra hegemonia que venha a negar a ideologia capitalista. 

Portanto, o uso instrumental da arte põe determinações para uma transformação social 

em favor da emancipação dos sujeitos, ainda que inserida na lógica mercadológica do sistema, 

os protagonistas dessa cultura vem construindo estratégias de resistência frente a opressão e 

exploração capitalista. 
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Resumo: É objetivo deste artigo apresentar uma reflexão acerca da assistência técnica e extensão rural no 

contexto socioassistencial da agropecuária familiar. Visando sempre o fortalecimento do negócio rural da 

pequena propriedade o Ministério do Desenvolvimento Agrário, refere-se que as instituições conveniadas ao 

estado devem respeitar as Diretrizes da Política Nacional de Ater. O assistente social, por sua vez, atua como 

agente socioassistencial na construção e implementação de projetos sociais para autonomia e sustentabilidade do 

público atendido.  Dentro dessa política estão associadas as ações voltadas ao desenvolvimento rural, dirigidas à 

agricultura familiar, assentados da reforma agrária, pescadores, comunidades indígenas e quilombolas, 

agroindústrias familiares e cooperativas rurais e urbanas.  

 

Palavras-chave: ações; Aters; política; assistência técnica 

 

Introdução 

 

O trabalho rural é incisivo no desenvolvimento do ser social no campo diante da 

composição familiar e suas necessidades estruturais. Suas transformações são provocadas pela 

conjuntura econômica, social e política. No aspecto político, no contexto do segmento da 

agricultura familiar, a política social expressa-se através de políticas públicas voltadas ao 

setor e determinadas em legislação própria. No Brasil podemos afirmar que uma das 

atividades sociais implementadas é a assistência técnica e a extensão rural, que têm alta 

relevância na disseminação de novas tecnologias produzidas pela pesquisa, e de experiências 

fundamentais para o desenvolvimento rural das atividades sustentáveis da agropecuária deste 

público. Dentro da delimitação deste segmento familiar, a EMATER/RS-ASCAR estabeleceu 

parcerias para fortalecer o setor primário e abrir portas aos serviços de extensão rural nos 

municípios.  
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Entre os atores institucionais a EMATER/RS-ASCAR apoia a organização dos 

produtores para inserir parte da sua produção no mercado institucional. Neste âmbito os 

microssistemas (micro policy systems) envolvem decisões que geralmente não despertam a 

atenção do público. Neles são tomadas decisões baseadas em alta complexidade técnica, 

envolvendo um número bastante reduzido de tomadores de decisão que procuram restringir o 

acesso de outros participantes (CAPELLA e BRASIL, 2015).  

Essa instituição possui as configurações históricas específicas e constituem-se em duas 

instituições de direito privado que atuam conjuntamente por força de Protocolo de 

Operacionalização e conforme os seus estatutos que albergam o Protocolo de 

Operacionalização Conjunta, não se subordinam a procedimentos do direito administrativo 

exigidos no que se refere a contratações seja de empregados seja na aquisição de bens ou 

contratação de serviços destinados à consecução de seus objetivos estatutários e ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais ou conveniadas. Apenas por liberalidade 

administrativa, se utilizam de sua prerrogativa de plena liberdade constitucional, adotando em 

determinadas situações por conveniência e oportunidade, alguns dos dispositivos previstos em 

legislação dirigida aos entes públicos.   

A Embrater foi extinta pelo Decreto nº 99.192, de 15 de março de 1990, no governo 

Collor. Por sua vez em 1955, mediante anseios de associações rurais e comerciais do estado 

do Rio Grande do Sul, tem a criação do terceiro Serviço de Extensão, com a designação de 

Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, – ASCAR, a qual iniciou suas atividades a 

partir de 1965, e em 1980 passou a atuar de forma conjunta com a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS), criada em 1977. A Constituição Federal de 1988 e 

a Lei Agrícola de 1991 estabelecem que a União garanta serviços de ATER pública e gratuita, 

tendo como base a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural de 2004, a qual 

tem como disposição encarregar-se das necessidades dos agricultores familiares. 

Perante o contexto marcado por particularidades que o diferenciam do cenário urbano 

e da perspectiva  desenvolvimentista dos grandes pecuaristas, se faz  necessário a celebração 

de acordos e termos de cooperação são estrategicamente importantes para ampliação das 

ações dessa empresa no meio rural, e consolidação do projeto de desenvolvimento do campo, 

visando sempre o fortalecimento do negócio rural da pequena propriedade. 

De acordo com a Lei 11.326 de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura familiar e empreendimentos Familiares 
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Rurais, considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

A agricultura familiar vem desempenhando um importante papel na sociedade, e 

através do desenvolvimento de Políticas e Programas para promover o desenvolvimento rural 

sustentável, visando o aumento da oferta de alimentos sem o uso de agrotóxicos, visando a 

segurança alimentar, o cuidado com a natureza, concomitante a promoção de bons hábitos 

alimentares. Outro aspecto considerado pela extensão rural é o de agregar valor aos produtos e 

serviços agrícolas e não agrícolas, com objetivo de contribuir com a redução da pobreza e a 

inclusão social. 

Um outro aspecto de grande relevância, que envolve custos diferenciados a 

propriedade rural campesina está ligado aos pequenos volumes de compra ou venda de 

insumos, os quais elevam o custo de aquisição por unidade e incide custos logísticos que são 

pulverizados quando realizadas compras de grande valor. Também é ressaltado que os 

pequenos produtores vendem a produção a preços bem menores que a grande produção em 

virtude do descompasso tecnológico não empregado nem sempre utilizado, e da falta de 

acesso a competividade dos mercados consumidores mais considerável a nível de 

lucratividade.  

Se bem assistidos, os agricultores têm disposições de incorporar a tecnologia moderna 

à produção, e a extensão demonstra-se em alta relevância na difusão da aplicação prática de 

novas formas de criar eficiência na produção agropecuária da pequena propriedade, tendo, 

dessa forma, condições de afirmar todo o seu potencial, e para tanto assume o envolvimento 

de redes de atores institucionais como as prefeituras, as associações de produtores, as 

cooperativas e os governos dos estados e atores privados. Dentro dessa premissa, para agregar 

ações garantindo à população rural o acesso dinamização econômica e social, a entidade há o 

encadeamento de uma equipe multiprofissional, incluindo o assistente social. O trabalho deste 

profissional, dentro da EMATER, está relacionado com as seguintes competências previstas 
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na Lei de Regulamentação (8662/93) no sentido de V - orientar indivíduos grupos de 

diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 

atendimento  e na defesa de seus direitos (BRASIL, Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, art. 2), 

sem desconsiderar o demais que dispõe sobre o exercício profissional, suas competências e 

atribuições privativas. 

Assim, neste artigo apresenta-se às relações entre as entidades representantes do 

governo estadual, EMATER/RS-ASCAR e os seus agentes sociais do serviço oficial de 

extensão rural do Estado. Como principal característica objetiva-se abranger várias redes 

temáticas, e ser capaz de administrar o fortalecimento do desenvolvimento rural dos atores 

sociais de forma participativa e dialógica no processo de implementação de uma dada política 

pública. 

 

O Serviço Social no Cenário Rural 

 

O Serviço Social vem se afirmando como sendo uma profissão que influencia de 

forma a relacionar as problemáticas e particularidades da realidade social, e nessa premissa a 

agricultura deve ser vista de forma multifatorial, visto que apresenta características bem 

peculiares e demarcadas em vista dos aspectos urbanos. A interface do trabalho do assistente 

social com a questão agrária pode ocorrer de maneira direta, a partir de uma política que se 

formate para abranger tal realidade social, contendo orientações que apreenda o território 

camponês e suas relações sócio histórica (SANTOS, 2018, p.9).  Esta necessidade apresenta 

aspectos sociocultural de desenvolvimento rural sustentável e agroambiental, que são 

observados na inserção profissional no âmbito do campo na pequena propriedade.  

Para a consecução dessas práticas sociais requer do assistente social extensionista 

competências teórico-metodológica, ético-política, técnico operativa, a partir da compreensão 

de que o processo de produção se insere nas estruturas institucionais prestadoras de serviços 

sociais. Diante dessa observação, segundo LAVORATTI e COSTA (2016 p.130), o assistente 

social, antes de tudo, precisa acreditar que as pessoas têm potenciais, que estes podem ser 

desenvolvidos através da reflexão sobre sua realidade social e que tudo pode apontar para a 

modificação desta realidade. 

Nos variados programas que os profissionais do Serviço Social executam, podemos 

encontrar diferentes concepções da profissão, que percorrem por diferentes percepções acerca 
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do objeto profissional, de seus objetivos, bem como sobre seu instrumental técnico operativo. 

Os instrumentos de identificação social são construídos para a efetividade profissional que a 

realidade requer de acordo com as estratégias do segmento atendido, podem ser 

constantemente revistos pelos profissionais e a Instituição no sentido de avaliar sua prática e 

de reformular sua intervenção. 

Em correspondência das atribuições e articulações necessárias as atividades são 

requeridas de acordo com as seguintes particularidades, em consonância com as diretrizes do 

programa de ATER, dos componentes da equipe técnica de serviços: 

 

[...] 10. Experiência de trabalho em equipe e em coordenação de grupos técnicos; 11. 
Experiência de trabalho na região e com o público da Reforma Agrária; 12. 

Capacidade de observação da realidade e facilidade de sistematização de 

informações; 13. Experiência na orientação de atividades agrícolas e não agrícolas, 

atendendo à diversificação da produção existente nos assentamentos. (MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Manual Operacional de ATES, 2008, 

p.23-24). 

 

 

No conjunto desta ação profissional institucionalizada, o assistente social estará 

incumbido de somar esforços para implementar projetos na área social, baseados na 

identificação das necessidades individuais e coletivas. Essa proposta deverá promover o 

atendimento e a garantia dos direitos enquanto cidadãos da população usuária dos serviços 

desenvolvidos pela Instituição. E para tanto, além de utilizar conhecimentos próprios da sua 

área técnica de formação, deverá utilizar a metodologia de Extensão Rural para contribuir 

efetivamente no desenvolvimento técnico, econômico e social do produtor rural, da sua 

família, da comunidade, do município e do território onde está inserido. 

Entidades responsáveis pela execução da ATER, como é o caso da Emater/RS 

procuram profissionais em consonância do fortalecimento da agricultura familiar e dos demais 

povos que vivem neste espaço como indígenas, quilombolas, pescadores, assentados e 

reassentados da reforma agrária. Para tanto o profissional, além de observar os critérios de 

contratação relatados em edital, deverá perceber-se da dinamização das economias locais, 

visando a execução de programas integrados de promoção do cidadão campesino. Temos o 

desenvolvimento funcionando com pretensões “biopolíticas” (FOUCAULT, 1999), uma vez 

que mobiliza “tecnologias de poder” que procuram “regular” e “otimizar” a vida, viabilizando 

que as populações tivessem o acesso a “una vida productiva al servicio del capital” (CASTRO 

GÓMEZ, 2007 p. 156). 
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Da maneira que se refere Castro-Gómez (2007 p. 156-157), a abordagem biopolítica 

buscou a manutenção de um “tipo desejado de população” que responde a um “protótipo de 

normalidade”, levando à “exclusão” das populações que não se ajustam à “população 

desejada”. E hoje com as demandas competitivas da produção rural e sua tecnologia o 

segmento campesino familiar fica muito aquém no mercado consumidor, o que demanda 

investimentos específicos institucionalizados, articulação e complementaridade entre a 

política de ambiente e a política de coesão, para aplicações em ações de ATER, respeitando as 

especificidades regionais para promoção da renda dos beneficiários.  

Segundo Arendt (2007 apud RITTER 2014, p.128) em seu lado produtivo, a 

biopolítica não se preocupa apenas em destruir a vida inútil, mas tornar produtiva a vida útil.    

Conforme diretrizes do governo de Luís Inácio Lula da Silva, para o desenvolvimento 

do segmento, foi viabilizado o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para articular 

a responsabilidade pela ATER, como estabeleceu o Decreto nº 4.739, de 13 de junho de 2003. 

Do ponto de vista do cenário das ações de ATERS, sabe-se que apresentam 

especificidades e multiplicidades das diferentes unidades operativas que demonstram 

experiências, consolidando este tipo de arranjo institucional dentro do que assegura o 

processo extensionista do estado. Conforme consta no relatório institucional da 

EMATER/RS-ASCAR RS demonstrado na tabela de ações ATERS 2015-2018, no período, 

foram inscritos 1.780 programas nos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS), 

garantindo à Instituição o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS). E nas demais áreas de atuação é apresentado o funcionamento da instituição e as 

características da política aplicadas a vários tipos de famílias abrangidas pela missão 

institucional da empresa.  

 

Tabela de Ações ATERS 2015-2018 

 

Discriminação Unidade 

de 

Medida 

Quantidade 

2015 2016 2017 2018 

Inscrição de 

Programas 

nos CMAS 

n° 380 442 469 489 

Isenção R$ 43.554.047,05 43.064.579,94 44.048.709,99 47.387.817,78 
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usufruída com 

o CEBAS 

(Anual) 

Total 178.055.154,76 

 2015 2016 2017 2018 

 Famílias Atendimentos 

Efetuados 

Famílias Atendimentos 

Efetuados 

Famílias Atendimentos 

Efetuados 

Famílias Atendimentos 

Efetuados 

Famílias da  

agricultura familiar 

176.262 2.026.974 180.931 2.181.429 193.924 2.313.144 194.381 2.288.585 

Famílias assentadas 6.963 6.854 7.209 6.889 

Famílias indígenas 4.053 3.829 4.115 4.280 

Famílias de pescadores 

artesanais 

3.325 3.633 3.522 3.431 

Famílias de pecuaristas 

familiares 

5.884 6.386 7.126 7.262 

Famílias de quilombolas 2.016 2.152 2.691 2.679 

Famílias de agricultores 

empresariais 

795 814 813 789 

Outras famílias que 

trabalham com 

agricultura, mas têm 

outras profissões 

14.662 17.482 14.049 12.801 

Fonte: Relatório de Resultados das ações de ATERS: gestão 2015 a 2018 (2018, p. 16 e 17).  

 

No período de 2015 a 2018, a nível estadual, segundo relatório institucional da 

EMATER/RS-ASCAR RS as ações da ATERS, executadas pela instituição, em seu caráter 

socioassistencial, orientam-se para privilegiar o acesso aos direitos sociais, econômicos, 

políticos e culturais das famílias/pessoas beneficiárias. Atendendo famílias com a finalidade 

de apresentar propostas técnicas para permitir a legitima articulação política a fim de 

viabilizar o encaminhamento da solução pretendida a pecuaristas familiares, quilombolas, 

indígenas e outros segmentos relacionados com a ação social essa entidade atua em várias 

ações de assistência técnica e extensão rural visando a diversidade de cada segmento rural. 

Segundo RUA;. ROMANINI, (2013 p.11) a análise de implementação deve considerar – além 

da tratabilidade – a capacidade dos dispositivos legais, nesse aspecto a ASCAR possui 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), popularmente chamado de 

“Filantropia”, com duração de três anos e possibilidade de renovação pelo Ministério do 
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Desenvolvimento Social e Agrário por três anos, o que reforça  o caráter social da instituição 

e sua importância estratégica para o Rio Grande do Sul.  

A contribuição estatal passa a ser considerada fundamental através de programas 

implementados que visem o planejamento adequado dos procedimentos a serem adotados. 

Entre estes procedimentos, destaca-se o planejamento das atividades produtivas, cujo objetivo 

é tornar a empresa mais eficiente e competitiva, e a necessária tomada de decisões envolvidas 

nessas atividades (VILCKAS, 2005). 

E nesse âmbito não podemos deixar de relatar a importância dos processos avaliativos 

como ferramentas capazes de auferir visibilidade e capacidade de mensurar o alcance dos 

processos implementados frente às demandas apresentadas na esfera das políticas públicas. 

Na medida em que os profissionais utilizam, criam, adequam às condições existentes, 

transformando-as em meios/instrumentos para a objetivação das intencionalidades, suas ações 

são portadoras de instrumentalidade (GUERRA, 2000). Essa instrumentalidade se apresenta 

como capacidade sócio histórica, na construção dos indicativos teórico-práticos de 

intervenção através do reconhecimento e análise da realidade para perceber as demandas 

concretas apresentadas no atendimento cotidiano. Nesse ponto evidenciamos  Iamamoto 

(2008, p. 208): 

 

Requisita um perfil profissional culto, crítico e capaz de formular, recriar e avaliar 

propostas que apontem para a progressiva democratização das relações sociais. 

Exige-se, para tanto, compromisso ético-político com os valores democráticos e 
competência teórico-metodológica na teoria crítica em sua lógica de explicação da 

vida social. Esses elementos, aliados à pesquisa da realidade, possibilitam decifrar 

situações particulares com que se defronta o assistente social no seu trabalho, de 

modo a conectá-las aos processos sociais macroscópicos que as geram e as 

modificam. Mas, requisita, também, um profissional versado no instrumental técnico 

operativo, capaz de potencializar as ações nos níveis de assessoria, planejamento, 

negociação, pesquisa e ação direta, estimuladora da participação dos sujeitos sociais 

nas decisões que lhes dizem respeito, na defesa de seus direitos e no acesso aos 

meios de exercê-los. 

 

  

A dimensão institucional, a qual o profissional do Serviço Social está inserido, 

apresenta singularidades à prestação de serviços ao elaborar, implantar e implementar padrões 

institucionais de Aters, rotinas e protocolos específicos do segmento agropecuário e social são 

alocados, para normatizar o serviço socio assistencial. Há ações socioeducativas, delimitadas 

pelas relações existentes entre a aplicação técnica e a cultura local. Os projetos são colocados 
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muitas vezes em confronto na trama social, em virtude também pela pouca representatividade 

da sociedade civil organizada.  

A questão social e a participação da sociedade civil são incluídas de formas articuladas 

diante da intervenção do Estado na realização de programas extensionistas. Para tanto, 

pretende-se a análise da relação entre custo e benefício e entre custo e efetividade nas relações 

de um determinado nível da realidade social e a capacidade de transformação do cenário em 

questões objetivas propostas no planejamento das ações técnicas e determinadas de acordo 

com a legislação pertinente. Pois para implementar ações de ATER é necessário fortalecer 

uma política séria e de caráter estrutural, como é a política de reforma agrária, que engloba 

ações econômicas, políticas, administrativas por se constituir em uma política macroestrutural 

(SILVA, 2017, p.4). 

O que se deseja particularizar desde o princípio, é que se concebe uma familiaridade 

direta entre o olhar do Serviço Social para os sujeitos rurais - especialmente para as relações 

com as comunidades representativas da agricultura familiar e dos demais como mulheres 

rurais, indígenas, quilombolas, pescadores, assentados e reassentados da reforma agrária.  

 

PNATER - Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

 

Frente aos desafios impostos pela necessidade de implementar programas de 

promoção de processos estratégicos foi lançada em 2004, a PNATER, que definiu as 

diretrizes para a elaboração do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PRONATER), com primeira versão publicada em 1 de março de 2005. Após esse 

lançamento, o governo federal, por meio do DATER/MDA, passou a estimular os estados a 

elaborarem programas estaduais de ATER. Considerando elementos como gênero, geração e 

etnia e o papel das organizações governamentais e não governamentais capacidade 

operacional e a adequação entre o dimensionamento da equipe técnica e de apoio em relação 

ao trabalho a ser realizado, área de abrangência e número de beneficiários a serem atendidos. 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Pronater é o instrumento 

orientador do processo de implementação da Pnater e estabelece as diretrizes e metas para os 

serviços públicos de Ater no País. É coordenado pelo Dater e elaborado, anualmente, para 

cada Plano Safra da Agricultura Familiar com base nas políticas da SAF, nos Programas 

Estaduais de Ater e nas demandas da agricultura familiar. 
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A Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) foi criada 

pela Lei 13.601, de 1º de janeiro de 2011. Entre as atribuições está o compromisso de 

formular, coordenar e executar políticas e diretrizes de desenvolvimento rural, com ações 

dirigidas à Agricultura Familiar, assentados da Reforma Agrária, pescadores, comunidades 

indígenas e quilombolas, agroindústrias familiares e cooperativas rurais e urbanas. Para 

solicitar o credenciamento com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, através desta 

secretaria, as entidades ou redes de Ater devem ter as certidões necessárias, plano de trabalho 

e seguir a INSTRUÇÃO NORMATIVA CAGE Nº 06, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.  

As entidades extensionistas, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

conveniadas ao estado devem respeitar as Diretrizes da Política Nacional de Ater que visa:  

 

 · Apoiar ações múltiplas e articuladas de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, que viabilizem o desenvolvimento econômico 

equitativo e solidário, nas comunidades e territórios rurais, levando 

em conta a dimensão ambiental.  

· Garantir a oferta permanente e contínua de serviços de Ater, que 

sejam presentes e atuantes em todas as regiões rurais brasileiras, de 

modo a atender a demanda de todos os agricultores familiares do país. 

 · Apoiar ações destinadas à qualificação e aumento da produção 

agropecuária, pesqueira e extrativista, com ênfase à produção de 

alimentos básicos. 

 · Assegurar que as ações de Ater contemplem todas as fases das 

atividades econômicas, da produção à comercialização e 

abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias 

produtivas. 
 

 

Esse apoio tem o objetivo de contemplar aspectos técnicos e educacionais, de forma a 

modificar hábitos as famílias que não abrangem a correta aplicação dos parâmetros mais 

efetivos nas atividades rurais. Amplia-se as atividades fins, que são atendidas em aspectos 

puramente técnicos, ao mesmo tempo há consideração pelo meio ambiente e sua necessidade 

de preservação ambiental. Há comunicação nos aspectos técnico, econômico e social, de 

forma a contribuir com esses aspectos relacionados, no intuito de mudar a realidade produtiva 

e econômica dos agricultores beneficiados.  

As Diretrizes da Política Nacional de Ater também visam: 
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 · Privilegiar os Conselhos como fóruns ativos e corresponsáveis pela gestão da 

Política Nacional de Ater, no âmbito municipal, estadual e federal, de modo a 

fortalecer a participação dos beneficiários, e de outros representantes da sociedade 

civil, na qualificação das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural.  

 · Desenvolver ações de capacitação de membros de Conselhos ou Câmaras 

Técnicas de Ater (ou similares), apoiando e incentivando a formação e qualificação 

dos conselheiros.  

· Promover uma relação de participação e gestão compartilhada, pautada na 

corresponsabilidade entre todos os agentes do processo de desenvolvimento, 

estabelecendo interações efetivas e permanentes com as comunidades rurais. 

 
 

Essas diretrizes promovem a organização da comunidade dos agricultores familiares 

para participarem em Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, bem 

como desenvolvem ações para incluir representantes da sociedade civil nas entidades de 

classe e sindical. Esses aspectos são observados para que tenham força política mais 

expressiva da categoria e possam participar da gestão como forma de intervenção pública 

voltada ao desenvolvimento regional da agropecuária familiar e também procuram aspectos 

para:  

 

 · Desenvolver ações que levem à conservação e recuperação dos recursos naturais 

dos agros ecossistemas e à proteção dos ecossistemas e da biodiversidade.  

· Viabilizar serviços de Ater que promovam parcerias entre instituições federais, 

estaduais, municipais, organizações não-governamentais e organizações de 

agricultores familiares e demais públicos anteriormente citados, estimulando a 

elaboração de planos de desenvolvimento municipal, territorial e/ou regional, assim 

como a formação de redes solidárias de cooperação interinstitucional. 

 · Estimular a participação da Ater nos processos de geração de tecnologias e 

inovações organizacionais, em relação sistêmica com instituições de ensino e de 
pesquisa, de modo a proporcionar um processo permanente e sustentável de 

fortalecimento da agricultura familiar.  

· Orientar estratégias que permitam a construção e valorização de mercados locais e 

a inserção não subordinada dos agricultores e demais públicos da extensão no 

mercado globalizado, visando gerar novas fontes de renda.  

 

 

Com a intenção de promover a Política Pública referenciada nesse artigo  relaciona-se 

como instituições ou organizações de Ater aquelas que tenham como objetivo primordial de 

suas atuações a associação do trabalho técnico e educativo continuado com os agricultores 

familiares e demais públicos da extensão, e de forma articulada com organizações 

governamentais e não governamentais como é o caso das instituições públicas estatais de Ater 

como a EMATER/RS-ASCAR RS/ASCAR, que em consonância com as diretrizes de política 

nacional procura conjuntamente: 
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· Garantir que os planos e programas de Ater, adaptados aos diferentes territórios e 

realidades regionais, sejam construídos a partir do reconhecimento das diversidades 

e especificidades étnicas, de raça, de gênero, de geração e das condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais presentes nos agros ecossistemas.  

· Viabilizar ações de Ater dirigidas especificamente para a capacitação e orientação 

da juventude rural, visando estimular a sua permanência na produção familiar, de 

modo a assegurar o processo de sucessão.  

· Apoiar ações específicas voltadas à construção da equidade social e valorização da 

cidadania, visando à superação da discriminação, da opressão e da exclusão de 

categorias sociais, tais como as mulheres trabalhadoras rurais, os quilombolas e os 

indígenas. 
 

 

No âmbito municipal e estadual, de acordo com as premissas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (2004), para a implementação da Política Nacional de Ater, as 

instituições deverão buscar articulação com as orientações dos Conselhos Estaduais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável ou Câmaras Técnicas Estaduais de Ater de dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável ou Câmaras Técnicas Municipais de Ater 

(ou similares), que devem ser, preferentemente, deliberativos e paritários, contando com a 

participação dos setores estatais, de representação dos agricultores e da sociedade civil 

organizada. 

 

Considerações Finais 

 

Em suma, pode-se concluir que as relações sociais estabelecidas pela assistência 

técnica e seus atores internaliza valores campesinos e concepções de território, produz e 

intercambia conhecimentos e práticas frutos da sociedade. Na contemporaneidade, frente aos 

novos desafios das expressões da questão social no espaço rural, o Serviço Social, que tem na 

questão social as bases para sua intervenção profissional, deve levar em consideração as 

particularidades no qual se insere, não apenas para ampliar os seus estudos sobre a questão 

agrária e o espaço rural, mas principalmente, para que os assistentes sociais que interferem 

cotidianamente nas relações sociais, possam contribuir para o acesso dos agricultores 

familiares às políticas públicas voltadas para o campo. Desta forma, compreendesse que os 

programas de ATER são uns dos mecanismos estatais de enfrentamento de algumas 

expressões da questão social no meio rural, em especial, no que se refere a dinamização 

econômica e social dos territórios rurais sejam assentamentos, sejam comunidades e 

municípios rurais. 
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O trabalho do assistente social, em suas aplicações práticas dentro das pequenas 

propriedades familiares, está sendo encarada como valor estratégico e  fundamental na 

atuação do estado, atuando na incorporação, em sua forma de ação e intervenção, uma 

abordagem holística e um enfoque sistêmico, articulando o local, a comunidade e/ou 

território, e toma diferentes rumos e sobre os dilemas de uma dada realidade, visto que o 

público atendido tem em suas formas de associação a manutenção do agronegócio familiar.  
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DIÁLOGOS INTERSETORIAIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 
 

Monique Soares Vieira43 

Renata Gomes da Costa44 

Vanessa Vieira da Silva45 

 

Resumo: O presente artigo intenciona refletir sobre a atuação das políticas de Saúde e Assistência Social na 

Rede de Proteção às crianças e adolescentes em situação de violência, com vistas a contribuir para o 

fortalecimento do debate acerca da intersetorialidade, enquanto estratégia primordial para a garantia de um 

atendimento integralizador. A pesquisa teórica que subsidiou as reflexões desse trabalho fora construída a partir 

de uma análise bibliográfica e documental dos instrumentos dispostos pela Política de Saúde e de Assistência 

Social, no que tange o atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias que encontram-se em situação de 

violência. Desse modo, a efetividade da intersetorialidade requer a ultrapassagem da lógica do mero 

“encaminhamento”, construindo uma práxis com qualidade técnica, metodológica e ética que vise à edificação 

de um atendimento que promova os direitos da infância e adolescência desde o acolhimento até o desligamento 

desses sujeitos dos serviços e assim superando ações fragmentadas, imediatistas e não protetoras. 

 

Palavras-chave: Política de Assistência Social, Política de Saúde, Intersetorialidade, Criança 

e Adolescente, Violência.  

  

Introdução 

O presente artigo versa sobre a intersetorialidade entre as políticas sociais como 

estratégia efetiva para a não revitimização das crianças e adolescentes em situação de 

violência. Discorre-se sobre a importância da construção de ações estratégicas que visem um 

atendimento integral, apreendendo as particularidades envoltas nessa forma de violação aos 

direitos humanos da população infanto-juvenil. 

A fragmentação das políticas públicas, além de fortalecer as hierarquias e os poderes 

políticos, acarreta na fragilização e, consequentemente, na revitimização das crianças e 

adolescentes. As políticas públicas, em seu modus operandi, privilegiam a centralização de 

ações e informações, não ampliando seu olhar para a complexidade da violência na vida das 

crianças e adolescentes. A fragmentação da atenção obstaculiza o acesso aos direitos, pois 
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focaliza-se em ações paliativas e pontuais, não conseguindo concretizar ações conjuntas para 

a construção de redes municipais. 

Salienta-se, que é imprescindível para o enfrentamento da violência e dos aspectos que 

permeiam seu acometimento (culturais, psicológicos, sociais, econômicos e históricos) a 

oferta de serviços e de políticas públicas capazes de romper com os contextos elucidados pelo 

acesso limitado ou nulo ao direito à educação, à saúde, à cultura, ao consumo, ao mundo do 

trabalho aos seus responsáveis. Enfim, romper com a negação do atendimento de suas 

necessidades básicas como vem acontecendo no Brasil pela fragilidade de uma rede de 

proteção aos direitos da infância e adolescência. 

 O Poder Público deve, portanto, atuar, essencialmente, para a ampliação das redes de 

enfrentamento, para a construção de estratégias que rompam com estes ciclos de 

vulnerabilidades e riscos, nos quais se encontram as crianças, adolescentes e suas famílias, 

tais processos excludentes atuam como instrumentos propulsores para o acometimento da 

violência. 

A atuação das políticas de Assistência Social e Saúde na Rede de Proteção deve ser 

constituída por ações integradas e intersetoriais, comprometidas ética e politicamente com o 

enfrentamento e superação da violência contra crianças e adolescentes. Notoriamente, todo 

esse processo de mudança não depende somente dos/as profissionais, mas sim de todos os 

sujeitos que atuam na rede de proteção e, tal movimento exige urgentemente a ruptura com 

concepções conservadoras e particularistas. 

 

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: Perspectivas de intervenção 

das Políticas de Assistência Social e Saúde 

 

As discussões deste item possuem a intencionalidade de percorrer o atual desenho que 

o eixo atendimento consubstanciado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e das diversas normativas, resoluções e protocolos de atendimento construídos pela 

Política de Saúde. 

A tarefa de romper com um modelo centralizador e não participativo, ainda 

profundamente enraizado nas práticas políticas locais, constitui-se ainda um dos grandes 

desafios para a concretização do Estatuto da Criança e do Adolescente. A luta contemporânea 
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pelos direitos da infância e juventude para o reconhecimento de sua emancipação do caráter 

menorista46 e respeito à sua condição peculiar de desenvolvimento deve ter como prisma a 

proteção e materialização dos três eixos básicos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD): 

promoção, controle social e defesa. 

 

Art. 6º O eixo da defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes caracteriza-

se pela garantia do acesso à justiça, ou seja, pelo recurso às instâncias públicas e 

mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, gerais e especiais, da 

infância e da adolescência, para assegurar a impositividade deles e sua exigibilidade, 
em concreto. Art. 14 O eixo estratégico da promoção dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes operacionaliza-se através do desenvolvimento da "política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente", prevista no artigo 86 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que integra o âmbito maior da política de 

promoção e proteção dos direitos humanos. § 1º Essa política especializada de 

promoção da efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes 

desenvolve-se, estrategicamente, de maneira transversal e intersetorial [...] Art. 21 O 

controle das ações públicas de promoção e defesa dos direitos humanos da criança e 

do adolescente se fará através das instâncias públicas colegiadas próprias, onde se 

assegure a paridade da participação de órgãos governamentais e de entidades sociais 

[..] Parágrafo Único. O controle social é exercido soberanamente pela sociedade 

civil, através das suas organizações e articulações representativas (BRASIL, 2006, 
p.11).  

 

 

Diante desse cenário, o enfrentamento às expressões de violência contra crianças e 

adolescentes necessita, além da busca pela efetivação das legislações vigentes, a 

problematização das ações desenvolvidas, bem como o desvendamento das relações que se 

estabelecem entre os sujeitos responsáveis pela gestão, execução e controle das políticas 

públicas. Importante, ainda ressaltar que a Constituição Federal de 1988, prevê em seu artigo 

227, que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à saúde, à vida, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

                                                
46 Para Martins (2009, p.197), no Brasil, as ações públicas voltadas à infância jamais se orientaram por 

princípios de justiça, sendo revisitadas por contradições e peculiaridades históricas, na qual a diferenciação entre 

o "menor" e a "criança" pode-se constituir um exemplo ímpar. Segundo essa tradição, “o conceito jurídico 

‘menor’ passou a designar toda a infância pobre, entendida como potencialmente perigosa e que deveria ser 

contida. Essa classificação opunha-se ao conceito de criança, pelo qual era definido, aqueles que viviam em 

famílias burguesas”. 
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Portanto, a CF/88 traz a responsabilidade do Estado, sociedade e família proteger, 

garantir e cuidar das crianças/adolescentes, no entanto, a realidade da materialização dessa 

proteção ainda é um horizonte a ser alcançado por meio das lutas sociais. Promulgado em 

1990, a Lei 8.069, institui o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), asseverando que:   

 

Art. 5 Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.  

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e 

adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 

localidade, sem prejuízo de outras providências legais.  

 

 

O expressivo crescimento de situações de violência, envolvendo crianças e 

adolescentes, exige dos mecanismos protetivos, dentre eles o Estado e a sociedade, um novo 

direcionamento de suas ações, na perspectiva de integrar as políticas públicas e desenvolver 

metodologias adequadas, diante à multidimensionalidade da violência.  

 

No Brasil, a elevada frequência de diversas formas de violência contra crianças e 

adolescentes vem provocando uma reação na rede de serviços de atendimento 

destinada a essa faixa etária. O fato já é visível em alguns modelos de ação em rede 

que vêm se destacando em promover: integração de diferentes atores/instituições; 

maior capilaridade das ações de atenção e prevenção; atenção integral dos casos, 

evitando a duplicidade de ações; e o aprimoramento do diagnóstico de cada 

realidade local. (MOTTI; SANTOS, 2009, p.250). 
 

 

Estas ações devem pautar-se não somente ao atendimento às crianças e adolescentes 

vítimas, mas balizar a prevenção à reincidência, permeando estudos aprofundados das 

determinações sociais, culturais e econômicas que contribuem para o acometimento desta 

violência na sociedade brasileira. A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno 

transversal, não acomete somente às populações mais vulneráveis, estando presente, em todas 

as classes sociais, ainda que com maior incidência na primeira devido à suscetibilidade às 

situações de violação de direitos. Nesse sentido, as políticas sociais devem estar voltadas para 

o fortalecimento da família na sua função protetiva. A Política de Assistência Social (2004, 

p.16) tem como primazia, em suas ações, a “atenção às famílias, e seus membros, a partir do 

seu território de vivência, com prioridade àqueles com registros de fragilidade e presença de 

vitimizações entre seus membros”.  
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A Política de Assistência Social (PAS) realiza-se de forma integrada às políticas 

setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais. Assim atenção socioassistencial, 

acontece por meio do provimento de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 

social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; 

contribuindo dessa forma, com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana 

e rural; assegurando que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 

família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. 

Entre os serviços ofertados pela PAS, no âmbito da proteção social especial de média 

complexidade, encontra-se o CREAS47 que abrange atendimentos sistemáticos, em que as 

famílias recebem acompanhamento para que as situações de vulnerabilidades e riscos, 

decorridas de violações de direitos, sejam superadas, resgatando junto à essas famílias sua 

capacidade protetiva. A constituição desses serviços pressupõe a organização interdisciplinar 

das equipes, para a apreensão da complexidade das expressões de violência e com isso prover 

ações profissionais qualificadas. Nessa direção: 

 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus-tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 

substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, 

situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que requerem 

acompanhamento individual, e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da 

mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que 

assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada 

(BRASIL, 2004, p.39). 
 

 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) define e organiza os elementos 

essenciais e imprescindíveis à execução da Política de Assistência Social possibilitando a 

normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e 

resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial. Portanto, a gestão das ações 

na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e 

participativo. O SUAS possui caráter não-contributivo, descentralizado e participativo, 

                                                
47 De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2004), os serviços que compõem a ação do CREAS, 

são: Serviço de Orientação e Apoio Sociofamiliar; Plantão Social; Abordagem de Rua; Cuidado no Domicílio; 

Serviços de Habilitação e Reabilitação na comunidade de pessoas com deficiência e Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto (Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade Assistida) (BRASIL, 2004). 
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destinado à gestão da assistência social, através da integração das ações dos entes públicos 

que são a União, Estados, Municípios e Distrito Federal e das entidades privadas de 

assistência social. Os serviços socioassistenciais são de suma importância para o 

enfrentamento da violência.  

A Proteção Social Básica consiste basicamente no atendimento continuado à famílias, 

com a finalidade de fortalecer os vínculos familiares, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da mesma e prevenir o acometimento da violência no interior das relações 

familiares. Já a Proteção Social Especial de Média Complexidade, contribui para a construção 

de vínculos familiares e proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações 

de risco pessoal e social, por violação de direitos. Por fim, a Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade oferta serviços de acolhimento de indivíduos ou famílias, quando já houve 

violação de direitos e a fragilidade dos vínculos familiares exacerba-se, tendo no afastamento 

da criança e adolescente da família uma estratégia de proteção de seus direitos fundamentais 

(BRASIL, 2004). 

Nesse sentido, ressalta-se que a violência conforme Vazquez (2011), é uma construção 

social que se desenvolve a partir das relações interpessoais dos sujeitos em sociedade, não é 

natural, não é da condição humana, mas sim fruto do movimento da realidade e das condições 

sociais, culturais, econômicas de um dado contexto histórico. Em situações de violência 

intrafamiliar, as crianças não possuem maturidade (biológica, social e psicológica) para 

identificarem as suas manifestações bem como para romperem com o ciclo de violência. 

Assim, os processos interventivos dos/as profissionais que compõem a rede de 

proteção, devem primar pela realização de um acolhimento e escuta humanizados, livre de 

preconceitos e julgamentos morais, evitando-se que o processo de atendimento institucional 

transforma-se em revitimização, culpabilização e descrédito dos relatos e experiências 

vivenciadas pelas crianças, adolescentes e suas famílias. 

No que tange a atenção a população infanto-juvenil, a Política de Saúde vem no 

decorrer das últimas décadas construindo diversos instrumentos que viabilizam um 

atendimento integral às crianças e adolescentes em situação de violência, em suas diversas 

expressões (sexual, física, psicológica, abandono e negligência). A Portaria nº 1968/2001, 

sobre a Notificação de Maus-Tratos Contra Criança e Adolescentes pelos Profissionais de 

Saúde, é um exemplo, pois visa aos profissionais da saúde usar a notificação como uma fonte 

de proteção dos sujeitos e prevenção à violência, possibilitando ainda a construção de 
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estatísticas e dados sobre a violência contra crianças e adolescentes, contribuindo 

incisivamente para a formulação de políticas sociais públicas para o enfrentamento a esse 

fenômeno.  

 

Essa notificação é uma medida importante para a proteção da criança ou do 

adolescente. Em geral, o que se evidencia nesses casos é a necessidade de 

intervenção para resgatar o papel dos pais ou responsáveis, garantindo a segurança 

da criança ou do adolescente (BRASIL, 2002, p.30).  

 

 

Outra estratégia de atendimento humanizado à população infanto-juvenil pela Política 

de Saúde é a Portaria nº 687/2006, que institui a Política Nacional de Promoção da Saúde. 

Esse documento é instrumento que possibilita realizar ações que alcancem o aperfeiçoamento 

do cuidado da saúde das famílias. Propõe-se que os municípios se organizem de modo a 

articular a rede de saúde com as redes de assistência social, educação, Conselhos Tutelares, 

entre outros. Desse modo, a política visa promover: 

  

[...] a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 

seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, 

habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais 

(BRASIL,2006, p.30).   

 

 

Destaca-se também, a Portaria nº 648/2006 da Política Nacional de Atenção Básica. 

Esta política ressalta o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade, 

prevenindo agravos, abrangendo a promoção e a proteção da saúde em razão da oferta de um 

conjunto de ações individuais e coletivos. Vale salientar que, foi revogada a Portaria nº 

648/2006, abrindo espaço para a Portaria nº 2488/2011. Muitas das características da nº 

648/2006 mantiveram-se e consolidando-se “as mudanças que ocorreram desde então, como 

os NASF, as equipes de Saúde da Família ribeirinhas, o Programa Saúde na Escola, e a 

recente flexibilização da carga horária médica nas equipes de Saúde da Família".  

Portanto, é significativo para o rompimento do ciclo da violência, que o trabalho dos 

profissionais seja intersetorial, pois só assim serão construídos espaços comunicativos que 

permitam a discussão de casos e objetivos para tal, a fim de encontrar possibilidades para o 

enfrentamento da violência. Ações como a realização de grupos no âmbito dos CRAS (Centro 

de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social), unidades de saúde e escolas são estratégias para inserir os jovens nas 

discussões sobre a violência e formas para o seu enfrentamento, uma vez que tais instituições 
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encontram-se constituídas em territórios que possibilitam uma maior proximidade da 

comunidade com os espaços para a discussão. 

 A participação dos jovens nos espaços de construção, monitoramento e avaliação das 

ações de enfrentamento viabiliza a eles exercerem sua cidadania, serem estimulados a pensar 

a realidade e propor alternativas para sua mudança, desenvolvendo seu potencial criativo e 

oportunizando a participação na vida política. 

Ressalta-se que a superação do modelo restrito ao caráter punitivo, que reforça e 

legitima os processos de exclusão, estigma e julgamento moral dos/as autores/as de violência, 

desenha-se a partir da atenção do poder público para a disponibilidade de atendimentos 

qualificados. Estes atendimentos devem possibilitar a ressocialização dos agentes causadores 

da violência, evitando, assim, a reincidência dos casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. O atendimento especializado, que atinja os impactos esperados na vida dos 

usuários das políticas e serviços públicos, atrela-se fundamentalmente, à intersetorialidade das 

ações como estratégia mister, para a garantia da integralidade da atenção. 

 

CONSTRUINDO AÇÕES INTEGRALIZADAS ENTRE AS POLÍTICAS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE 

PROTEÇÃO 

 

Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, a criança e o 

adolescente passam a gozar dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. São os 

alvos da proteção integral, cabendo à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder 

público, com absoluta prioridade, assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Não sendo apenas 

uma lei, mas tratando-se de um pacto nacional em defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Para a efetividade desses direitos que estão regulamentados pela legislação, é 

imprescindível a intersetorialidade das políticas públicas e ações governamentais, bem como 

um campo de interação entre as ações desenvolvidas pelos Conselhos Tutelares, pelos 

Conselhos de Direitos e pelas demais instituições e sujeitos sociais que compõem a rede de 
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proteção dos direitos da criança e do adolescente, sinalizando nesse horizonte uma tarefa 

complexa de todo o sistema de garantia de direitos. 

A rede de proteção, em seu objetivo mais abrangente, está prevista pelo ECA, 

constituindo um método indispensável na construção do conceito de Proteção Integral. 

Segundo Bonassa (2005) a constituição de uma rede de proteção integral é um processo lento, 

participativo, democrático, negociado e não impositivo. A constituição da rede acontece como 

composição coletiva e concordância consciente a um projeto de ação em comum.  

Além disso, o ECA prevê ainda o compartilhamento de informações e de poder, sendo 

que as ações não são executadas por obrigação, mas sim por convicção. São definidos 

mecanismos de tomada de decisão e formação de consensos. Também são elaboradas normas, 

de forma participativa, que deverão ser respeitadas por todos. De acordo com Oliveira et al. 

(2006, p.144), 

 

[...] a concepção de rede permite que novos parceiros se agreguem, ampliando o 
espectro inicial de instituições e, portanto, de alternativas de intervenção. Por isso, 

ampliar parceiros, envolver instituições governamentais e não-governamentais e a 

comunidade são diretrizes que norteiam a rede de proteção. Como partícipe de uma 

rede, cada um tem o seu papel. Isso implica em mudanças de postura e prática de 

não envolvimento e de passar o problema adiante, tanto nos serviços como na 

própria comunidade. 

 

 

A intersetorialidade compreende a articulação entre as políticas públicas por meio do 

desenvolvimento de ações conjuntas destinadas a proteção, defesa e promoção dos direitos 

das crianças e adolescentes, ou seja, diz respeito à articulação entre as instituições da rede de 

proteção abrangendo uma amplitude de metodologias de trabalho e intervenções, 

investimentos na qualificação da equipe técnica, em políticas de cuidado da saúde mental dos 

profissionais, ampliação do investimento público nas ações de enfrentamento às múltiplas 

expressões da violência que assolam cotidianamente as crianças, adolescentes e suas famílias. 

Aquino (2004, p.238) afirma que a expressão “Sistema de Garantia de Direitos” 

demonstra a inviabilidade “de se considerar isoladamente a atuação de quaisquer dos 

componentes do conjunto, já que seus papéis e atribuições estão entrelaçados e apenas 

ganham efetividade se conduzidos de maneira integrada”. Assim, a intersetorialidade deve ser 

apreendida, enquanto, um princípio que orienta a prática de construção da rede de proteção, 

que visa ser um sistema de garantia de direitos. 
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De acordo com a Resolução n° 113, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CONANDA) de 2006, o Sistema: 

 

[...] articular-se-á com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas 

públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, 

segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e promoção da 

igualdade e valorização da diversidade (Art.1, § 1º, CONANDA, 2006). 

  

 

Portanto, o Sistema é um composto articulado de pessoas e instituições que atuam para 

garantir os direitos do segmento infanto-juvenil. Este eixo refere-se ao artigo 86 do ECA - a 

política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Segundo a Resolução 113/06 

do CONANDA: 

 

[...] essa política especializada de promoção da efetivação dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes desenvolve-se, estrategicamente, de maneira transversal e 

intersetorial, articulando todas as políticas públicas (infra-estruturantes, 
institucionais, econômicas e sociais) e integrando suas ações, em favor da garantia 

integral dos direitos de crianças e adolescentes. (Art. 14, § 1º, CONANDA, 2006). 

 

 

Dessa forma a concepção da rede de proteção dá ênfase à integralidade e 

intersetorialidade, envolvendo todas as instituições que desenvolvem atividades com crianças 

e adolescentes e suas famílias. Motti e Santos (2008), analisando a rede de proteção voltada 

para o atendimento de crianças e adolescentes vitimizados, especialmente a violência sexual, 

discorrem sobre a operacionalização, o alcance e a magnitude que as redes de proteção devem 

objetivar. 

 No que se refere a operacionalização as redes de proteção, essas se estruturam e se 

organizam a partir de múltiplos níveis de operacionalização e devem contar com equipes 

multiprofissionais e interinstitucionais, atuando nas seguintes áreas: 

 

Notificação: procedimento básico para a identificação do tipo de violência. 
Possibilita o planejamento das políticas de ação e intervenção;  

Diagnóstico: caracteriza a natureza da violência, verificando a gravidade e o risco de 

quem está submetido a esta situação. Norteia as medidas mais adequadas de 

intervenção nos planos social, jurídico, psicológico e/ou médico; 

Intervenção: deve ser planejada, tomando as medidas cabíveis mediante a gravidade 

de cada caso. Áreas de intervenção: saúde (física e mental), social e jurídica; 

 Formação: é de grande importância para a melhoria da qualidade do atendimento. A 

formação, contínua, pode ser feita por meio de cursos, seminários, supervisões, etc.; 

Pesquisa: é importante para construir estatísticas e teorias confiáveis, que vão 

subsidiar o planejamento das ações de intervenção (políticas públicas);  
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Prevenção: é a estratégia privilegiada para combater a (re) produção da violência 

contra crianças, adolescentes e mulheres. (MOTTI & SANTOS, 2008, p. 107). 

 

 

Também afirmam Motti e Santos (2008), que as redes de proteção devem proporcionar 

o conhecimento crescente, através de estudos e pesquisas do fenômeno da violência (locais de 

ocorrência, perfil dos envolvidos, tipos de violência, características, etc.); mapeamento e 

organização dos serviços, das ações, dos programas e projetos por níveis de complexidade; 

fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos; construção de fluxos: de denúncia e 

notificação, de atendimento e de defesa e responsabilização; integração dos programas, 

projetos, serviços e ações que direta e indiretamente tem relação com o enfrentamento à 

violência; atenção e Proteção Integral; construção e implantação de instrumentais comuns 

para o atendimento, encaminhamento e acompanhamento dos casos (fichas, banco de dados e 

informações); produção de materiais informativos para mobilizar e articular a comunidade 

local no enfrentamento das violações dos direitos de crianças e de adolescentes e materiais 

formativos para os profissionais e operadores da rede de proteção social; e melhoria no fluxo 

de comunicação.  

Nota-se também, que a política pública tem uma rede própria de instituições. Exemplo 

disto é a Política de Assistência Social que dispõe de um complexo de entidades estatais e 

filantrópicas que prestam serviços na área de forma paralela as demais políticas e muitas 

vezes atendendo aos mesmos usuários, sem ter esse conhecimento.  

Esta forma de gestão da política pública, conforme Bourguignon (2001) gera 

fragmentação da atenção às necessidades sociais; paralelismo de ações; centralização das 

decisões, informações e recursos; rigidez quanto às normas, regras, critérios e 

desenvolvimento dos programas sociais; divergências quanto aos objetivos e papel de cada 

área, unidade, instituição ou serviço participante da rede; fortalecimento de hierarquias e 

poderes políticos/decisórios e fragilização do usuário – sujeito do conjunto das atenções na 

área social. 

Logo, se torna perceptível a importância de ações que visem a intersetorialidade entre 

os setores das políticas públicas. Para pensar a intersetorialidade é de extrema importância à 

gestão social: “Gestão do social é, em realidade, a gestão das demandas e necessidades dos 

cidadãos. A política social, os programas sociais, os projetos são canais e respostas a estas 

necessidades e demandas” (CARVALHO, 1999, p. 19). O conhecimento da realidade e de 

suas particularidades, possibilita a criação de projetos e programas que visem à garantia dos 
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direitos das crianças e adolescentes a partir das peculiaridades que cada território apresenta, 

contribuindo para a edificação de estratégias efetivas e capazes de enfrentar o fenômeno da 

violência. 

 Dessa maneira, a rede de proteção age na área da criança e do adolescente como: 

 

[...] conjunto integrado de instituições governamentais, não governamentais e 

informais, ações, informações, profissionais, serviços e programas que priorizem o 
atendimento integral à criança e adolescente na realidade local de forma 

descentralizada e participativa. (HOFFMANN et al., 2000, p. 06). 

 

 

 O fortalecimento da intersetorialidade entre as principais políticas sociais do SGD, 

responsáveis pelo atendimento às crianças e adolescentes (Assistência Social, Educação e 

Saúde) é uma estratégia mediata para romper-se com a pseudo-aparência construída por 

alguns/algumas profissionais que não denunciam a violência sexual por não conseguirem 

visualizar, ou mesmo, desconhecem a atenção que é prestada pela rede de proteção às crianças 

e adolescentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das reflexões expostas neste artigo, reitera-se que a integralidade do 

atendimento à violência infanto-juvenil, por meio da intersetorialidade, visa transformar 

práticas desconexas em processos interventivos integralizados e concretos em que se 

estabelecem relações sócio-institucionais comprometidas com a proteção dos direitos das 

crianças e adolescentes. Portanto, para a efetivação da integralidade deve-se reconhecer que 

“a complexidade da realidade social exige um olhar que não se esgota no âmbito de uma 

única política social” (JUNQUEIRA, 2004, p.25). 

Propor e construir ações integradas entre as políticas sociais requer a responsabilidade 

dos serviços, o engajamento dos/as profissionais no compartilhamento de informações, na 

humanização do atendimento, a elaboração e discussão de fluxos e protocolos de 

atendimentos que visem superar a burocratização e a fragmentação das ações. Por isso, é 

imperativo que a Política de Saúde participe ativamente das mobilizações realizadas pela 

Assistência Social, interagindo com a população, contribuindo para o trabalho em rede e 

auxiliando a construção de uma política de atendimento integral. 
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A materialização da intersetorialidade entre as políticas de Assistência Social e Saúde 

bem como das demais instituições que compõem a rede de proteção na busca pela 

integralidade no atendimento as múltiplas expressões de violência contra crianças e 

adolescentes exige o planejamento coletivo das ações que permeiam os processos 

interventivos e de constituição do direcionamento da proteção, promoção e defesa dos direitos 

dessa população. Será somente por meio do fortalecimento político e ético das ações que o 

horizonte da integralidade se constituirá, enquanto uma realidade possível de se tornar 

concreta no cotidiano das crianças e adolescentes brasileiros. 
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ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS E SAÚDE DO TRABALHO  PERSPECTIVA 

DA DIGNIDADE HUMANA  E DOS REFLEXOS AO TRABALHADOR  

 

Fernanda Cristina Foss De Zorzi48,  

Angela Quintanilha Gomes49 

 

Resumo: Estudar Organizações Internacionais ligadas à saúde do trabalho foi um desafio proposto para 
conhecimento de como estas formam acordos de cooperação internacional e desenvolvem suas relações através 

do planejamento para o desenvolvimento das populações do mundo. Evidenciando assim a governança global em 

termos de cooperação entre Organizações, Governo, Instituições e pessoas representadas pelas suas entidades 

específicas como os trabalhadores. Este estudo tem como objetivo conhecer o contexto das Organizações 

Internacionais ligado à saúde do trabalhador, especificamente, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS). Aborda o 

conhecimento acerca das Organizações Internacionais ligadas à saúde dentro de um contexto de saúde do 
trabalhador e de Relações Internacionais. Consideramos importante conhecer a história destas instituições 

internacionais ligadas à saúde e também o reflexo  destas à saúde do trabalhador no Brasil, país membro destas 

organizações. Estudo descritivo com abordagem qualitativa caracterizado como revisão bibliográfica e 

documental. Como resultado pode-se dizer que o objetivo proposto no decorrer do texto foi alcançado partindo 

de uma busca histórica e após a relação e reflexo destas organizações dentro da saúde do trabalhador e no Brasil. 

 

Palavras-chave: trabalhador, saúde, Organizaçõesm, Relações Internacionais 

 

Contextualizando o estudo  

 A saúde do trabalhador perpassa fronteiras temporais e territoriais há muitos anos. 

Assunto relevante de saúde pública frente a situações de acidentes, mortes, doenças 

profissionais e ocupacionais desencadeadas pelo ambiente do trabalho. O contexto acima é 

relatado no texto de ILO (2005) apud OMS (2010) enfatizando que a cada ano, 

aproximadamente, dois milhões de pessoas perdem suas vidas, resultados de acidentes de 

trabalho e ou doenças provocadas por este, aproximadamente 268 milhões de acidentes não 

fatais deixam trabalhadores em afastamento do ambiente ocupacional, pelo menos três dias. 

Além do ônus global provocado pelas doenças, principalmente, causados por estados 

depressivos provocados pelo trabalho.  
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Cabe aqui evidenciar o conceito de trabalho decente que rege o trabalho da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) , com atributos de respeito aos direitos fundamentais do 

trabalhador permitindo uma vida digna a este e sua família, suprindo necessidades básicas 

como: alimentação, habitação, saúde, seguridade social e educação. Deve garantir direito de 

associação e sindical, de negociação coletiva, erradicar o trabalho escravo e infantil e suas 

formas de discriminação e preconceito (BRASIL, 2006). No mesmo documento citado a 

pouco, encontramos o texto a seguir: “Enfim, trabalho decente é emprego de qualidade com 

proteção social, respeito aos direitos fundamentais do trabalhador e diálogo social” (BRASIL, 

2006, p. 10). 

Outro conceito enfatizado é o diálogo social  descrito como a relação da participação dos 

trabalhadores, dos empregadores e  dos governos (tripartite) nas decisões acerca do trabalho e 

locais em que estes acontecem. Abrangendo ações como  as  negociações, e  troca de  

conhecimento pertinente a políticas econômicas, do trabalho e sociais, também se assemelha à 

participação social dando voz à  sociedade (OIT, 2013). 

Um estudo realizado através do Ministério do Trabalho e Emprego sobre trabalho decente 

nas Américas (2006) apresenta a realidade do trabalho  no Brasil: altas  taxas de trabalhadores 

sem carteira assinada, ou contrato que lhe garanta a seguridade. Restringindo acesso a direitos 

como seguro desemprego ou auxílio doença, diminuindo assim a proteção social ao 

trabalhador. Aproximando o tema abordado com as Relações Internacionais, através de 

possíveis acordos de cooperação entre Estados, e também da governança territorial gerada 

pelos respectivos acordos resultando na solidificação de direitos ao trabalhador (saúde), com 

reflexo na formulação de políticas públicas sociais.  A saúde do trabalhador tem 

fundamentação na Declaração dos Direitos Humanos, elaborados e aprovados pela ONU em 

1948 como segue no texto abaixo: 

 

Todo ser  humano,  como  membro  da sociedade, tem direito à segurança social, à 

realização  pelo  esforço  nacional,  pela cooperação internacional e de acordo com a 

organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 1. 

Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2.   Todo ser 

humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 

3.   Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e 

satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência  compatível  

com  a  dignidade humana  e  a  que  se  acrescentarão,  se necessário, outros meios 

de proteção social. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de  
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar [...] (ONU, 2009, p. 12). 
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 Quanto às políticas públicas SECCHI (2015) afirma que estas são diretrizes criadas para 

resolver problemas públicos, reflexos da atividade ou passividade de alguém e que possuem 

como elementos fundamentais a intencionalidade pública e resposta a um problema 

coletivamente relevante. Neste caso o problema público seria a precarização do trabalho com 

reflexo na saúde do trabalhador. 

JACKSON E SORENSEN (2007), referem que para entender Relações Internacionais é 

necessário conhecer a vida dentro do Estado, afirmam que há cinco valores básicos que os 

Estados devem defender: segurança, ordem, justiça, liberdade e bem-estar. Os autores 

acrescentam que as pessoas ou populações do planeta estão divididas em territórios (Nações/ 

Estados) com sociedades políticas diferentes, e que apesar destes serem independentes e 

soberanos, não estão isolados, necessitam relacionar-se e influenciam um no outro e as 

pessoas que neles vivem.  

  Para a realização deste estudo foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica e 

documental, através da busca de textos produzidos por diversos autores, e o método histórico, 

para investigar acontecimentos, processos e instituições passados e compreender sua 

influência na sociedade hoje, também o método dialético, usando uma das quatro leis da 

dialética: tudo se relaciona (MARCONI E LAKATOS, 2010). O trabalho aqui apresentado 

está organizado através de um breve histórico das organizações internacionais citadas 

anteriormente, posteriormente abordando a relação destas com a saúde do trabalhador e o 

reflexo gerado no Brasil. Por fim, as considerações finais. 

 

Das Organizações Internacionais: breve histórico 

 

Para falar das organizações internacionais primeiramente abordaremos a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919, junto com o Tratado de Versalhes, com a 

convicção de que a paz no mundo só pode acontecer se amparada na justiça social. Possui 

estrutura tripartite; única agência com esta estrutura do Sistema das Nações Unidas: com 

representantes de governos (Estados), de organizações de empregadores e de trabalhadores.  

(OIT, 2006) 

 

Organização de carácter universal, a OIT tem as suas origens na matriz social da 

Europa e da América do Norte do século XIX. Estas regiões assistiram ao 
nascimento da Revolução Industrial, que gerou um extraordinário desenvolvimento 

económico, muitas vezes à custa de um sofrimento humano intolerável e graves 
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problemas sociais. A ideia de uma legislação internacional do trabalho surgiu logo 

no início do século XIX em resposta às preocupações de ordem moral e económica 

associadas ao custo humano da Revolução Industrial. Alguns industriais notáveis, 

entre os quais Robert Owen e Daniel Le Grand, apoiaram a ideia de uma legislação 

progressista no domínio social e laboral. No final do século XIX, os sindicatos 

começaram a desempenhar um papel decisivo nos países industrializados, 

reivindicando direitos democráticos e condições de vida dignas para os 

trabalhadores (OIT, 2006, p. 4). 

 

 

Quanto ao Tratado de Versalhes este aconteceu em Paris, em janeiro de 1919,  através 

da Conferência pela Paz. Colocou fim na primeira guerra mundial, criando a Liga das Nações 

com o objetivo de “tornar o mundo mais seguro para a democracia”. O  Brasil participou da 

primeira guerra mundial e também da primeira Conferência pela Paz sendo signatário do 

Tratado, membro da Liga das Nações, com intenção de ocupar uma vaga em seu Conselho de 

Segurança, a qual foi negada. (CARNEIRO, 2010 - grifo do autor) 

Responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho 

através de Convenções e Recomendações, as quais quando ratificadas por decisão soberana de 

um país passam a compor o ordenamento jurídico deste. O Brasil participou da Conferência 

Internacional do Trabalho já na sua primeira reunião e é um dos membros fundadores da OIT. 

A Conferência Internacional do Trabalho acontece em Genebra, em junho, anualmente, com a 

participação de  seus 177 Estados - Membros  (OIT, 2006). 

Tal Organização desenvolveu um sistema de normas internacionais e recomendações 

que abrangem conteúdos referentes ao trabalho. As primeiras  assumem forma de Convenção 

que são tratados  internacionais sujeitos a  validação nos Estados - Membros, já as segundas  

influenciam na definição e ou formulação de políticas e ações nacionais pertinentes ao 

trabalho. As Convenções e Recomendações possuem intenção de mudar as condições do 

trabalho no mundo. Na Conferência Internacional do Trabalho em 1998 a OIT  formula e 

passa a utilizar a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho, os quais 

são: o respeito à liberdade sindical, o reconhecimento do direito de negociação coletiva, a 

eliminação de todas as formas de trabalho forçado, e a abolição do trabalho infantil e a 

eliminação da discriminação nas formas de trabalho.  

  Já em 2008 durante a 97ª Conferência Internacional do Trabalho, os representantes de 

governos, dos empregadores e  dos trabalhadores, oficializam um importante  documento da 

OIT: a  Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Equitativa. Onde entre muitos 

fatores considerados relevantes quanto ao trabalho e a justiça social um deles é o 
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reconhecimento da necessidade de condições de trabalho que protejam a saúde dos 

trabalhadores  (OIT, 2008). 

Outra organização aqui estudada e relacionada à saúde, principalmente à saúde do 

trabalhador é a Organização Mundial da Saúde - OMS. Fundada em 1948, agência das  

Nações Unidas com finalidade de abordar aspectos relacionados à saúde global. No momento 

de sua fundação 26 membros das Nações Unidas tiveram seus estatutos de saúde ratificados. 

Os estatutos da OMS tiveram sua aprovação em 1946 durante Conferência Internacional da 

saúde em Nova York.  

O objetivo principal da OMS é garantir o nível mais elevado de saúde para todas as 

pessoas. Onde através da sua Constituição conceitua a saúde como estado de completo bem - 

estar físico, mental e social e não apenas a ausência da doença. Ainda, na respectiva 

Constituição atribui aos governos dos Estados a responsabilidade pela saúde de sua 

população, afirmando que esta só pode ser desenvolvida mediante a adoção de condições 

sanitárias e sociais adequadas (OMS, 2014). Quanto ao conceito de saúde SCLIAR (2007, p. 

30) faz uma análise à qual pode ser observada no texto abaixo: 

 

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou 

seja: saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá  da  

época,  do  lugar,  da  classe  social.  Dependerá  de  valores individuais, dependerá 

de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo, aliás, pode ser dito das 

doenças[...]. 

 

 

Possui uma força de trabalho de aproximadamente 8.500 pessoas, peritos em saúde 

pública, entre eles epidemiologistas, cientistas, gestores, administradores entre outros que 

trabalham para a Organização em 147 agências nos países, ou seja, 150 nacionalidades. Sua 

sede é localizada em Genebra, Suíça. Os escritórios regionais estão localizados em países da 

América,  entre eles no Brasil, na África, no Sudeste da Ásia, Europa,  no Mediterrâneo 

Oriental e no Pacífico Ocidental (OMS, 2006; Ferreira et al, 2014).   

A OMS possui funções como: formular agenda de pesquisa em saúde, estabelecer normas 

e padrões, articular opções políticas baseadas em evidências, fornecer  apoio  técnico  aos 

países, monitorar e avaliar as tendências de saúde. Estabelecer  e  manter colaboração efetiva 

com as Nações Unidas, com organismos especializados, com administrações sanitárias 

governamentais,  com  grupos  profissionais  e  com  outras organizações que se julgue 

apropriado; fornecer ajuda e assistência técnica apropriada e, em caso de urgência, a ajuda 
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necessária, a pedido dos Governos ou com o consentimento destes, estimular  e  aperfeiçoar  

os  trabalhos  para  eliminar  doenças epidêmicas,  endêmicas  e  outras  (FERREIRA et al, 

2014). 

Os autores acima acrescentam que em colaboração com os países membros  a OMS deve 

atuar na orientação de melhoria no saneamento, na saúde familiar,  na  capacitação  de 

trabalhadores  na  área  de  saúde,  no  fortalecimento  dos  serviços  médicos,  na formulação 

de políticas de medicamentos e pesquisa biomédica; e principalmente, na luta contra as 

doenças epidêmicas e endêmicas.  

A cooperação com outras organizações também faz parte do trabalho da OMS e de seus 

Estados - Membros, sendo alguns organismos das Nações Unidas, algumas organizações não 

governamentais, centros de colaboração e pesquisa e o setor privado. Afirma que: “Sólo si 

encontramos nuevas formas de trabajar y establecemos asociaciones innovadoras 

conseguiremos que cambien las cosas y alcanzaremos nuestros objetivos (OMS, 2006, p. 2). 

A Organização Pan - Americana de Saúde (OPAS) também referenciada neste estudo foi 

criada em 1902 por Ministros da Saúde de 11 países reunidos em Washington. Na Primeira 

Convenção Sanitária internacional das Repúblicas Americanas, com o objetivo de eliminar a 

epidemia de febre amarela que se espalhava pela America criando o Escritório Sanitário 

Internacional.  Formaria a Organização Sanitária Pan - Americana, em 1947, após a criação da 

OMS, e em 1958 ficaria em definitivo a Organização Pan - Americana da Saúde. Com 

participação essencial na elaboração de instituições relevantes de saúde, inclusive na inovação 

de saúde ambiental, alavancando atribuições além do combate a doenças transmissíveis, mas 

gerenciando ações e esforços pela promoção de políticas de saúde no continente americano. 

(OPAS, 2015). 

O documento acima referenciado acrescenta que a OPAS é a representante da OMS  nas  

Américas, trabalha satisfazendo a procura  crescente  de cooperação técnica na área da saúde  

consolidando um modelo que  busca alcançar resultados e enfrentar desafios. Afirma a cada 

ano sua vocação em favor da saúde pública, com a finalidade da promoção e equidade em 

saúde, no combate às doenças, na melhoria da qualidade e expectativa de vida dos povos da 

America. O texto abaixo acrescenta um pouco mais sobre esta Instituição: 

 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) é não só o mais antigo  organismo  

de  cooperação  na  área  de  saúde,  mas  também  uma  das  primeiras instituições 
de cooperação internacional. A saúde foi o setor de atividade  em que as 
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controvertidas idéias sobre pan-americanismo  puderam, de algum modo, se 

expressar (LIMA, 2002, p. 25). 

 

 

A OPAS possui 38 Estados - Membros, um deles o Brasil, sua governança acontece 

através de sua sede em Washington e escritórios em diversos países, três centros 

especializados, sendo dois deles no Brasil. Os órgãos diretores são: a Conferência  Sanitária  

Pan-Americana,  o Conselho Diretor e o Comitê Executivo. Sendo a Conferência a autoridade 

suprema  da Organização,  se  reúne  a  cada  cinco  anos, determinando as políticas da OPAS, 

estimulando intercâmbio de  informações   em  saúde  pública, aprovando orçamento, 

orientando estratégicas e prioridades programáticas. A Repartição Sanitária Pan-Americana é 

responsável pela aplicação das normas aprovadas  (OPAS, 2015). 

Possível verificar no texto abaixo retirado do portfólio OPAS (2015, p. 8)  apresentando  a 

referencia ao trabalho de cooperação entre os Estados - Membros e o reflexo deste na 

América: 

 

O  trabalho  cooperativo  e  articulado  entre os  diversos  Estados-Membros  

também  facilitou  o  acesso  a  medicamentos  essenciais  por arte  da  população  

mais  necessitada,  a  redução  de  doenças  transmissíveis  e  das  taxas  de 

mortalidade  infantil,  assim  como  o  desenvolvimento  de  projetos  de  promoção  

de  estilos saudáveis  de  vida  e  de  saneamento  ambiental. Resultado: melhor 

qualidade e maior expectativa de vida. 
 

 

Quando se fala em governança de territórios principalmente entre Nações membros e 

cooperados da OPAS, da OMS ou da OIT abordados acima, nos remetemos ao conceito que o 

texto abaixo aborda: 

 

As práticas de governança territorial correspondem às relações de cooperação e 

parceria entre atores públicos, semipúblicos, sociais e empresariais, através de 

diferentes arranjos cooperativos, aqui denominados arranjos cooperativos 

institucionais, uns deles, liderados por atores estatais, e abrangendo, basicamente, o 

campo das políticas públicas, e outros arranjos cooperativos  organizacionais,  

tratando-se  de  iniciativas  articuladas  por  atores semi públicos, sociais ou 

empresariais, com a participação e/ou apoio estatal. Estes processos ocorrem na 

instância público-privada. Portanto, governança territorial são ações e relações de 

poder que ocorrem nesta instância, diferenciando-se das ações exclusivamente 
estatais ou empresariais (DALLABRIDA  2015, p. 309). 

 

 

Na busca pelo conhecimento das Organizações internacionais ligadas à saúde e ao 

desenvolvimento de condições dignas e de qualidade de vida, percebemos que nas três  

organizações analisadas, respectivamente, há governança para desenvolvimento territorial e 
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de políticas públicas voltadas à saúde e justiça social. Em cooperação entre Estados (Nações) 

que são membros destas, e que validam  em seus países as normas, programas, ações, projetos 

e convenções formuladas, tornando-as  possíveis de desenvolver e refletindo assim à 

população sob responsabilidade de tais países, como exemplo a da saúde do trabalhador. 

Acontecendo a Governança, há necessidade de refletir se tais políticas e ações estão próximas 

à realidade ou contexto do trabalho dos indivíduos,  para que se possa chegar ao 

desenvolvimento da dignidade humana, aspecto que deve ser intrínseco a toda pessoa 

(SARLET, 2007), e principalmente pensado pelos governantes. 

 

Relação com a saúde do trabalhador e o reflexo no Brasil  

Ao abordarmos a relação das Organizações estudadas acima com a saúde do trabalhador e 

possíveis reflexos desta relação principalmente no Brasil, não podemos deixar de abranger 

preceitos e efeitos da globalização a qual afeta a todos no mundo, com tecnologias, políticas 

de maior abertura, inter-relação de negócios, comércio, de fronteira, investimentos, 

organização e produção em grande escala e na interação social e política entre pessoas. 

 Essas relações produzem pontos positivos como a interconexão entre pessoas e lugares, a 

visão de interdependência,  e a possibilidade de uma governança global que possa beneficiar a 

todos. Mas também nos traz condições e resultados negativos partindo da falta de governança 

global voltado para o desenvolvimento social, econômico de populações desfavorecidas, o 

que resulta em desigualdades socioeconômicas entre nações. Muitas pessoas (homens e 

mulheres) não conseguem satisfazer a necessidade de um trabalho decente e seguro sem 

exploração e precarização, impossibilitando a garantia uma condição de vida digna  

(BRASIL, 2005). O texto abaixo complementa: 

 

Outro aspecto importante para a promoção do trabalho decente é a harmonização das 

políticas econômicas e sociais, com adequada integração dos objetivos das mesmas. 

O progresso social não deve ser visto como uma conseqüência natural e a posteriori 

do desenvolvimento econômico, mas sim como dois lados da mesma moeda ou 

então como objetivos complementares e sinérgicos entre si. Como colocado 
anteriormente, um dos objetivos centrais das políticas econômicas deve ser a 

geração de trabalho decente, que se constitui em uma importante ponte entre o 

desenvolvimento econômico e o social (BRASIL, 2006, p.24). 

 

 

Deste modo, quando pensamos em saúde do trabalhador é possível afirmar que é 

preocupação de muitos profissionais no mundo, fugindo da esfera de indivíduo ou família  



 

 

 
117 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

mas também se volta para a produtividade, competição e sustento de empresas e 

comunidades, também para o desenvolvimento socioeconômico de Estado e regionalizado 

(OMS, 2010). 

Segundo documento da OIT (2006) a relação desta com a saúde do trabalhador existe  

desde sua criação pois, surge evidenciando argumentos humanitários, políticos e econômicos. 

Os argumentos humanitários dizem respeito às condições miseráveis de trabalho que muitos 

trabalhadores estavam inseridos explorados, sem qualquer condição de saúde, refletindo na 

vida familiar e no desenvolvimento, preocupação clara evidenciado na Constituição da OIT. 

Outro argumento, político,  se as condições de vida dos trabalhadores não melhorassem 

poderia haver mobilizações sociais, incitando revoluções. O terceiro argumento tem ligação 

com fatores econômicos, referente à reforma social e os custos de produção, adotando um 

regime de trabalho humano, enfatizando que: “a não adopção por uma nação de um regime de 

trabalho realmente humano é um obstáculo para os esforços das outras nações que ensejam 

melhorar a condição dos trabalhadores nos seus próprios países” ( p. 4 )  (grifo nosso). 

Sua relação e contribuição  como reflexo no Brasil acontece na  criação de normas 

internacionais do trabalho através de convenções e acordos firmados entre os Estados- 

Membros, e validados nos mesmos. O texto abaixo  fala sobre as normas internacionais: 

 

As normas internacionais do trabalho constituem um dos meios de ação da OIT ao 

serviço  da   justiça   social.   Nesse  sentido,   uma   das   funções   da   OIT   é   a   

criação   ou estabelecimento   de   normas   internacionais   do   trabalho,   sob   a   
forma   de   convenções   e recomendações, elaboradas no seio da conferência 

internacional do trabalho. Vale ressaltar que 184 Convenções e 192 Recomendações 

foram adotadas, desde 1919, pela OIT. Elas abrangem todas as questões que surgem 

no mundo do trabalho e servem de guia às ações nacionais  (ALVARENGA 2007, P. 

11).  

 

 

No Brasil  o reflexo da relação entre a OIT e a saúde do trabalhador está nas várias 

convenções ratificadas pelo Brasil.  Outra contribuição da OIT através das convenções  é  

criação das Normas Regulamentadoras do trabalho (NRs) como destacado no texto que 

segue: 

 

A Portaria MTb no 3.214 (BRASIL, 1978), composta de 28 Normas 

Regulamentadoras, conhecidas como NRs – uma delas revogada em 2008 –, que 

vêm tendo a redação modificada periodicamente, visando atender ao que 

recomendam as convenções da OIT. As revisões permanentes buscam adequar as 

exigências legais às mudanças ocorridas no mundo do trabalho, principalmente no 

que se refere aos novos riscos ocupacionais e às medidas de controle, e são 
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realizadas pelo próprio MTE, inclusive, por delegação de competência pela 

Secretaria de Inspeção do Trabalho  (IPEA, 2011, p. 35). 

 

 

O texto abaixo evidencia um trecho do discurso de Wagner Souza diretor de Relações 

Internacionais da Social Democracia Sindical -SDS durante a 96° Conferência 

Internacional do Trabalho, com o tema desenvolvendo um trabalho decente e o 

desenvolvimento sustentável, 2007, onde refere que a pobreza só pode ser vencida se as 

pessoas obtiverem acesso ao trabalho decente: 

 

O papel da OIT é fundamental para lutar contra a pobreza e a miséria, ao promover a 

justiça social e favorecer a criação de trabalho decente. Com o advento de uma nova 

realidade na economia, na política e no trabalho no mundo inteiro, surgiu uma voz 

mais forte e mais unida em nível mundial, destinada a abordar o desafio da 

globalização com energia e esperanças renovadas[...] Queremos concluir indicando 

que não há governo nem empresa sem trabalho, nem tampouco estes podem existir 

sem o trabalhador  (BRASIL, 2007, p. 13-14). 

 

 

Já a OMS possui relação com a saúde do trabalhador através da sua finalidade 

principal que é desenvolver o mais alto nível de saúde em todas as populações do mundo 

(OMS, 2014). E através dos seus programas referentes à Saúde Ocupacional (programa este 

evidenciado no site oficial da OMS), inclusive abordando várias pesquisas, normas e 

estatísticas referentes à saúde do trabalhador e as abordagens da mesma, inclusive 

evidenciando o documento: Plano de ação mundial: saúde dos trabalhadores (2008- 2017) 

durante a  60° Assembléia Mundial da Saúde em. 2007. Trecho do plano enfatiza sua 

importância (grifo nosso): 

 

Os trabalhadores constituem a metade da população do mundo e são os maiores 

contribuinte ao desenvolvimento econômico e social. Sua saúde não está 

condicionada somente  pelos perigos no lugar de trabalho  mas também por fatores 

sociais e individuais e pelo acesso aos serviços de saúde (OMS, 2007. p.5) traduzido 

pelos autores. 
 

 

 Também no ano de 2007 durante Assembléia Mundial de Saúde da OMS foi aprovado 

o Plano de Ação Global (PAG) utilizando como referência a  Estratégia Mundial de Saúde 

Ocupacional para Todos da Assembléia Mundial da Saúde de 1996.  Outra relação 

importante com a saúde do trabalhador tem como resultado a Declaração Stresa de 2006 

sobre a Saúde dos trabalhadores,  acontecimento que evidencia a promoção da segurança e 

saúde no trabalho através da Convenção da OIT 187 de 2006. Ainda tem relação com a Carta 
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de Bankok que aborda a proposta de promoção da saúde em um mundo  globalizado (OMS, 

2010) grifo nosso.   

O Plano de Ação Global - PAG estabelece cinco objetivos:  elaborar e implementar 

instrumentos de políticas e normas para a saúde dos trabalhadores; proteger e promover a 

saúde no ambiente de trabalho; promover o desempenho e o acesso aos serviços de saúde 

ocupacional; fornecer  e  divulgar  evidências,  objetivando  a ação e a prática e incorporar a 

saúde dos trabalhadores em outras políticas (OMS, 2010). 

O PAG é precedente da criação  do Plano Nacional da Saúde Segurança no Trabalho -  

PLANSAT como reflexo  no Brasil da OIT e a sua relação com a saúde do trabalhador. Este 

plano  construído de forma tripartite (governo, empregar e trabalhador) aborda oito objetivos 

a serem desenvolvidos e executado: inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no Sistema 

Nacional de Promoção e Proteção da Segurança e Saúde no Trabalho (SST), harmonização da 

legislação trabalhista, sanitária, previdenciária e outras que se relacionem com SST, 

Integração das ações governamentais de SST, adoção de medidas especiais para atividades 

laborais submetidas a alto risco de doenças e acidentes de trabalho, estruturação de uma rede 

integrada de informações em SST, implementação de sistemas de gestão de SST nos setores 

público e privado, capacitação e educação continuada em SST  e criação de uma agenda 

integrada de estudos e pesquisas em SST  (BRASIL, 2012).  

Cabe enfatizar que a OIT e a OMS possuem um acordo de cooperação entre as duas 

organizações com a finalidade de cumprimento dos objetivos a que se propõe dentro da 

estrutura da Carta das Nações Unidas onde concordam em atuar em estreita colaboração e 

assessoria sobre os assuntos de interesse comum (OMS, 2014). 

Quanto a OPAS e a relação com a saúde do trabalhador,  atua em sistema de 

cooperação através de programas também instituídos pela OMS, em sua página oficial na 

internet é possível encontrar normas, programas e publicações referentes à saúde do 

trabalhador. Diretamente como reflexo no Brasil,  em 1998 foi publicado livro sobre a Saúde 

no Brasil (BRASIL, 1998) apresentando um retrato da organização da política de saúde no 

país e seus resultados. Mais tarde gerou apoio para a construção de documento sobre Doenças 

do trabalho- Manual de procedimentos para os serviços de saúde, BRASIL (2001); também a 

construção em parceria do manual sobre os indicadores de saúde no Brasil, entre eles 

indicadores demográficos, sócio-econômicos e morbimortalidade (entre os indicadores há a 
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presença de índices e prevalência, de acidentes de trabalho) além de financiamento de 

programas e ações de saúde. 

Esta Organização contribui através de cooperação com a formulação de políticas como 

a Política Nacional de Saúde do trabalhador em 2004. A  Renast (Referência Nacional em 

Saúde do Trabalhador) deste surge então de forma regionalizada o Cerest (Centro regional em 

saúde do trabalhador – com atendimento especializado para reabilitação ao trabalhador e 

formação continuada de profissionais da saúde.Mais atual temos então como reflexo a criação 

em 2011 da Política Nacional de Saúde e Segurança no trabalho através do Decreto 7.602  e a 

Portaria 1823 de 2012 que cria a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e trabalhadora. 

(BRASIL, 2011, 2012) Estas contribuições podem ser respondidas no texto abaixo: 

 

A OPAS/OMS  adota  estratégias de  cooperação  técnica  catalisadoras  das 

necessidades,  problemas  e  aspirações  de saúde  da  população,  apoiando  a  

atuação das  esferas  federal,  estadual  e  municipal  do governo  no  

desenvolvimento  sanitário.  Assim, visa  a  contribuir  não  somente  para  o  

controle de doenças e promoção de estilos de vida, mas também  para  a  promoção  

do  bem-estar  da população e principalmente dos trabalhadores  (OPAS, 2015, p. 4). 

 
 

O  Brasil  faz parte da  OPAS  desde 1902,  a qual também acompanha todos os 

contextos e regimes de governo do país: Primeira República, Nova República, Estado Novo, 

período Democrático, Ditadura Militar e  Democracia. Além das mudanças socioeconômicas 

vividos pelo país inclusive em se tratando das políticas de saúde durante estes períodos.  

Atualmente a representação  da  OPAS/OMS no  Brasil, atua na soma de esforços das  

prioridades  de saúde do Estado e da sociedade brasileira. Taís prioridades também são 

definidas de forma  global,  pela Assembléia Mundial da Saúde,   de forma regional, pela 

Agenda de Saúde das Américas 2008-2017, aprovada pelos governos dos países americanos, 

no  Plano  Estratégico  da  OPAS  2014-2019  e nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio relacionados à saúde e sua integração na Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 

(OPAS, 2015; LIMA, 2002).  

Desta forma, a OPAS/OMS tem relacionamento direto com o Ministério  da  Saúde 

(secretarias  estaduais  e  municipais  de  saúde, agências internacionais e órgãos 

governamentais e não governamentais, além de instituições de ensino e pesquisa em saúde). 

Com  cooperação  técnica a ser instituída entre 2015-2019 pretende cumprir objetivos 

estratégicos quanto ao direito  universal à  saúde  por  meio  do  Sistema  Único  de  Saúde 

(SUS) amparado pela Constituição Federal brasileira de 1988 e criado pela lei 8080 em 1990. 
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Apresenta nove estratégicas que buscam resultados da cooperação entre Brasil/OPAS/OMS, 

apresentados no texto abaixo:  

 

Promoção da intersetorialidade e atenção aos determinantes sociais da saúde. 

Ampliação do acesso e cobertura universal, com equidade e qualidade. 

Desenvolvimento da capacidade nacional de governança e gestão do sistema único 

de saúde. Desenvolvimento das capacidades humanas em saúde para responder às 

necessidades do SUS.  Produção de evidências oportunas e úteis para a tomada de 

decisão em saúde. Fortalecimento da pesquisa, inovação e incorporação de 

tecnologias em saúde. Contribuição para o processo de gestão participativa na saúde. 
Prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis e promoção da saúde. 

Controle e eliminação de doenças transmissíveis, com ênfase nas negligenciadas 

(OPAS, 2015, p 32). 

 

 

Consideramos importante listar algumas das normas internacionais que interferem no 

desenvolvimento de políticas sociais em muitos países principalmente nos Estados- Membros 

das Organizações estudadas até aqui e principalmente no Brasil: Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), Constituição da OIT (1919), Convenções e Recomendações da OIT 

(Convenção 155, 161 e 187), Congresso Mundial sobre Saúde e Segurança no trabalho 

(2008),  Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma Globalização Justa (2008), 

Comitê Misto OIT/OMS sobre Saúde no Trabalho (1995), Constituição da OMS (1948), 

Estratégia Global da OMS sobre a Saúde no Trabalho para Todos (1994-2000) (OIT, 2009). 

Estes acordos deveriam resultar nas relações internacionais através de cooperação 

entre nações e povos, nos processos governança territorial e também global voltados ao 

planejamento e desenvolvimento de ações e políticas sociais e econômicas entre governo, 

sociedade, instituições públicas e privadas que se apreximenm das realidades dos trabalhos 

em contexto de mundo e local, especificamente no Brasil. 

 Pois, em contraponto aos reflexos de tais instituições descritos e que nos paterem mais 

corporativas e teóricas, como exemplo, trazemos dados do Anuário de Acidentes de Trabalho  

do ano de 2017: com 594.405 acidentes de trabalho, destes 450.614 com Comunicação de 

Acidente do Trabalho (CAT)  registradas e 98.791 acidentes sem CAT registradas. Os dados 

são alarmantes frente ao uso do conceito do trabalho decente e diálogo social o que 

caracterizam um trabalho destas instituições de forma mais teórica e que deveriam ser 

concretizados em ações que realmente cuidem dos trabalhadores (BRASIL, 2018).  
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Considerações finais 

 

Com o desenvolvimento deste estudo foi possível aprofundar conhecimento quanto as 

Organizações Internacionais voltadas à saúde- OIT, OMS e OPAS, principalmente no que se 

refere à sua história e finalidade de existência. Percebe-se  nas três Organizações estudadas o 

foco nos direitos humanos e no desenvolvimento de pessoas e territórios através de políticas 

sociais e econômicas para garantir qualidade de vida traduzida em vida digna e condições de 

trabalho decente nele incluso a saúde do trabalhador. Além da contribuição no processo de 

relação e interrelação entre as Organizações através da participação dos Estados- Membros 

em termos de cooperação, através de convenções e normas internacionais instituídas e 

validadas em cada Estado.  

 Quanto à relação com a saúde do trabalhador, as três Organizações possuem ligação 

direta pois,  são instituições que procuram desenvolver políticas de saúde e consequentemente 

a saúde do trabalhador deve estar inserida neste contexto. Para  resultar em locais de trabalho 

saudáveis e qualidade de vida ao trabalhador sem acidentes, mortes ou doenças incapacitantes 

gerando desenvolvimento sustentável e trabalho decente. Porém se olharmos no contexto da 

realidade falta a questão prática ou técnica que é o desenvolver as ações, diretrizes, normas e 

convenção elaoradas para que a promoção  da saúde e prevenção da doença aconteçam de 

forma efetiva assim como auxiliem na mudança de contexto scioeconômico do trabalhador. 

Os reflexos dos acordos gerados pelas Organizações de forma individual e através das 

relações internacionais que instituem são diversos, refletindo e consolidando políticas sociais 

como o acesso universal e igualitário à saúde e às políticas públicas voltadas especificamente 

à saúde do trabalhador e a formação dos profissionais da saúde para atenção aos usuários 

dentre estes os trabalhadores. Outro reflexo versa sobre o conhecimento, ou seja, através de 

estudos e pesquisas, disponíveis  através dos centros de informações, gerando dados e nos 

aproximando das realidades vividas em nosso território assim como em outras Nações.  

Porém, assunto a ser destacado neste momento apesar de todas as contribuições  e 

esforços das Instituições  é a  continuidade da precarização do trabalho, ou a falta do trabalho 

decente, gerando desemprego, informalidade, falta de segurança, ambiente de trabalho 

insalubre e falta de serviço de saúde organizado ao trabalhador, no mundo e no Brasil. Tais 

situações reflexos muitas vezes das políticas econômicas e sociais dos países. Um exemplo 

aqui no Brasil é a Reforma Trabalhista realizada em 2017 que flexibiliza relações de trabalho 
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(Empregador/Empregado), e que por mais que existam acordos internacionais, convenções  e 

normas validadas nos países membros,  há um grande caminho a percorrer,  no interesse em 

mudar indicadores negativos com políticas que realmente sejam efetivadas na mudança de 

contexto.  

Assim, consideramos importante a continuidade deste estudo, aprofundando 

conhecimento principalmente relacionado ao desenvolvimento das políticas públicas de saúde  

no Brasil como o estudo dos termos de  cooperação das Organizações de Saúde, 

principalmente a OPAS  localizada no continente das Américas. 
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A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

Graciele Pereira Souza50 

Vinicius Piccin Dalbianco51 

 

Resumo: No presente trabalho buscou-se investigar como as Politicas Públicas são efetivadas na Atenção 

Básica, pontuando que os grupos configuram se como uma das atribuições dos profissionais da estratégia de 

saúde da família. Através do método de revisão teórica sobre o trabalho com grupos na unidade básica de saúde. 

Definimos trabalho de equipe em saúde como uma rede de relações com o território vinculado, os individuos que 

o compõe, e a unidade básica de saúde. Abordamos conceitos Grupos Operativos, os quais podem auxiliar os 

profissionais de saúde a se questionar, praticar a atuar como tal. As tarefas na equipe podem ser visíveis e 

invisíveis, que se transformam e que necessitam serem planejadas e sabidas por seus integrantes. Este trabalho 

propõe o uso do tricô e da mandala como instrumentos operacionais para a efetivação dos grupos, promovendo a 

interação social, intermediando e instigando as potencialidades do grupo com vistas à atenção integral do sujeito-
coletivo e a promoção da saúde culminando em individuos protagonistas de seu autocuidado. Conclui se que o 

tema pode ser esmiuçado em outros encontros, nos vários formatos de grupos operativos, integrando atenção 

básica e a comunidade, partindo da óptica que seus benefícios podem ser potencializados como concentração, 

poder de escolha, alívio do estresse, da ansiedade entre outras patologias tão presentes nos dias atuais, onde cada 

vez mais nos deparamos com pessoas emocionalmente instáveis e dependentes de remédios. 

 

Palavras-chave: Processos grupais; Grupo operativo; A Mandala; Atenção Básica Saúde; 

Sistema Único de Saúde; 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme a politica nacional de atenção básica, a atenção primária a saúde é a porta 

de acesso ao SUS, caracterizada pelo conjunto de ações individuais e coletivas, abarcam a 

promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a 

manutenção da saúde com o escopo ampliar a atenção global que atua imediatamente na 

situação de saúde e na independência dos usuários. A atenção básica busca realizar a atenção 

integral, considerando o sujeito em suas particularidades e inserção sociocultural, norteada 

pelo principio da universalidade, acessibilidade, vínculo, cuidado continuado, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social. 

Conforme livro 34 Cadernos da Atenção Básica, a Política Nacional de Atenção 

Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da 

Atenção Básica. A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de outras estratégias de 
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51 Professor da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui. Pesquisa sobre políticas educacionais, Educação 
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organização da atenção básica deverão seguir as diretrizes da Atenção Básica e do SUS 

configurando processo progressivo e singular que considera e inclui as especificidades locais 

e regionais.   

Na Atenção Primária à Saúde o trabalhar com grupos é efetivar uma das relevantes 

atribuições da equipe, uma vez que a dinâmica do grupo estimula e enriquece a troca de 

vivências, para além do exercício construtivo em saúde. Tendo em vista a sua magnitude em 

nossa prática de trabalho diária. Além disso, este trabalho tem por objetivo investigar como a 

diretriz das politicas publica são efetivadas nas estratégias de saúde da família vinculadas 

atenção básica através dos grupos operativos. Conforme a Politica Nacional de Atenção 

Básica, capitulo I, 4.2 do processo de trabalho das equipes de atenção básica: 

III - Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento 

ou a persistência de doenças e danos evitáveis;  

IV - Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação 

de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da 

assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências;  

O grupo de atenção básica é um conjunto de pessoas que operam, estruturam na 

medida em que se relacionam em torno de um objetivo em comum. Segundo Pichon-Rivière 

(1991), o grupo operativo assemelha-se ao funcionamento do grupo familiar (como também 

propõe Zimerman, 2000) e pode ser definido como um “conjunto de pessoas reunidas por 

constantes de tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe, 

implícita ou explicitamente, uma tarefa que constitui sua finalidade” (p. 157). 

ECRO, para a teoria pichoniana, é o Esquema Conceitual Referencial e Operativo do 

grupo. Constitui-se de um conjunto de noções, regras, acordos, conceitos gerais, que permite 

ao grupo aproximar-se de um objeto, de algo que está explorando e conhecendo, uma espécie 

de baliza de referência conceitual e operativa. 

Conforme a Politica Nacional de Atenção Básica, capitulo I, 4.2 do processo de 

trabalho das equipes de atenção básica:  

V - Prover atenção integral, contínua e organizada à população adstrita;  

VI - Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais do 

território (salões comunitários, escolas, creches, praças etc.) e em outros espaços que 

comportem a ação planejada;  
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VII - Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por 

qualidade de vida pelos usuários; 

As práticas de atendimento ainda estão centradas no atendimento e procedimentos 

individualizados, ora por falta de treinamento dos profissionais, e participação dos usuários 

nesses espaços coletivos quando é ofertado. O conceito de grupo não é somente agrupar 

pessoas em uma sala, vai, além disso, faz se necessário objetivo, finalidade que pode ser 

preventivo, educativo, terapêutico, operativo e de acompanhamento, sua estrutura pode ser 

grupos abertos/ fechados, misto/ delimitado, levando em conta o conteúdo emergente, esses 

grupos possuem quatro formas de atuação que são ensino-aprendizagem, institucionais, 

comunitários e terapêuticos. 

Na dinâmica do processo grupal, Pichon-Rivière (1998) estabelece cinco papéis que 

constituem um grupo: líder de mudança; líder de resistência; bode expiatório; representantes 

do silêncio; porta-voz. 

* O líder de mudança é aquele que leva adiante o objetivo, enfrenta as dificuldades e 

busca soluções. 

* O líder de resistencia, aquele que freia o progresso do grupo. 

São necessários para o equilíbrio do grupo, o líder de mudança e o líder de resistência. 

* O Bode expiatório livra o grupo dos acontecimentos que causam ansiedade, medo, 

desconforto. 

* O Representante do silêncio é aquele que assume a dificuldade dos demais, fazendo 

com que os outros sintam necessidade de falar. 

* O Porta-Voz, expressa e verbaliza os conflitos quen estão latentes no grupo. Os 

grupos na atenção básica possuem uma característica marcante que é a troca de experiências, 

produzindo um lugar onde as pessoas podem dialogar sobre suas vivências, ansiedade, 

adoecimento, das condições de vida, aprender com os demais e criar novas formas de encarar 

o seu dia a dia, aumentando o grau de autonomia e do autocuidado, esse arranjo permite o 

fortalecimento do vínculo e a melhora na qualidade de vida, as Mandalas podem corroborar 

para esta interação em grupo. 

Mandalas são desenhos que causam fascínio e trazem benefícios para a mente. Deriva 

do sânscrito e significa círculo. Desenhar em círculos é muito antigo. As primeiras foram 

encontradas no Tibete, no ano VII a.c e hoje está espalhada pelo mundo todo. Normalmente 
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usada como forma de concentração durante a meditação e em rituais religiosos. 

Universalmente é o símbolo da integração e harmonia. Desde os primórdios da história da 

humanidade, o homem utiliza de desenhos, símbolos com cor e forma estes acompanham a 

evolução da humanidade, e nos dias atuais são utilizados como representação e são utilizados 

das mais variadas formas, para externar felicidade, e tristeza.  Nas diversas religiões 

existentes, como forma de equilíbrio, autoconhecimento e até mesmo cura física e espiritual, 

tanto coletivo quanto individual, e este desenho denominado Mandala tão antigo quanto à 

existência humana, vem despertando interesse por suas aplicações e revelado uma infinita 

possibilidade de uso seja na criação, na pintura podendo ser analisado minuciosamente, visto 

que na teoria junguiana a Mandala representa o Self (eu), exteriorizado de diversas formas, 

seja, na forma de desenho, de pintura entre outros, no processo de individuação favorecendo 

assim, a concentração, a relação do eu com o outro, a reorganização inspirando o autocontrole 

e serenidade para enfrentar os problemas cotidianos. 

Na Psicologia Carl Gustav Jung estudou em profundidade a simbologia das Mandalas. 

Jung as relacionou a simbologia universal do círculo e da representação simbólica da psique, 

com as funções de conservação da ordem psíquica, tomada de consciência, integridade e 

criação. 

Neste sentido, este trabalho buscou investigar através da revisão bibliográfica e 

participando in loco como as Políticas Públicas são efetivadas na Atenção Básica, pontuando 

que os grupos configuram se como uma das atribuições dos profissionais da estratégia de 

saúde da família, visto que, é um método eficaz para formar redes, vínculos entre 

profissionais e usuários, estimular o cuidado na sua integralidade. 

 

GRUPOS OPERATIVOS NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

         O trabalho em grupo na unidade de saúde foi planejado em conjunto, na reunião de 

equipe, dos profissionais da estratégia de saúde vila nova, os profissionais sentiram a 

necessidade expandir o atendimento, visando dialogar com as usuárias que estão passando 

pelo período gestacional, elas tinham dúvidas em comum, inseguranças e incertezas diante 

dessa nova situação em que estão vivendo, quais são os seus direitos, enquanto usuárias do 

sistema único de saúde. Os convites foram feitos pelas agentes de saúde, na sala de espera e 

nas consultas na unidade de saúde. As doações dos materiais como linhas e agulhas foram 
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feita pela nutricionista, contamos ainda com uma professora voluntária moradora no território 

e quando a mesma não pode comparecer as agentes de saúde que conduzem o grupo.  

         Os encontros são semanalmente com duração de três horas, nesses encontros além de 

tecerem são abordados assuntos inerentes ao período gravídico, com participação de 

profissionais de outros setores da saúde como hospital. O número de participantes não é 

estático, podendo chegar novas integrantes a cada encontro, pois, os assuntos começam e 

encerram se no mesmo encontro, existindo necessidade aborda se o assunto novamente, de 

outra forma, jeito, método.  

Trabalhar com grupos na atenção primária em saúde é superar a visão dualista do 

individuo, implantar um modelo dinâmico, não reducionista, complexo, ou seja, orientação 

como novas práticas na área de saúde. Partindo do pressuposto que toda pessoa tem 

experiência de vida, conhecimentos adquiridos previamente, participando dos grupos com 

técnicos podem ampliar seus conhecimentos e transmitir aos seus familiares. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS GRUPOS OPERATIVOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE 

SAÚDE 

 

       O papel que o indivíduo desempenha no grupo geralmente é o mesmo evidenciado na sua 

vida de forma geral: seja na escola, no trabalho, na família, numa festa, etc. Nesse sentido, 

Zimerman (2000) e Pichon-Rivière (1991) apontam que, muitas vezes, esses papéis são 

rígidos e estereotipados, funcionando, portanto, de forma patológica. 

De forma geral, na Atenção Básica, um grupo dito fechado pode possuir: 

a) um limite de participantes; 

  b) um limite de encontros;  

c) determinados usuários com indicação clínica para o grupo;  

d) os mesmos participantes do início ao término do processo grupal, ou novo 

participante, mas com indicação, continuidade e frequência de participação;  

e) a programação determinada do início ao fim para determinadas pessoas; 

f) uma proposta terapêutica definida para determinadas pessoas participantes/ 

convocadas;  

g) o acompanhamento de casos mais graves ou de maior vulnerabilidade, com 

continuidade ao longo do tempo, coesão grupal, criação de vínculo e suporte emocional entre 

as pessoas; 
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h) início e fim para capacitação dos participantes. 

i) Exemplo de grupo fechado: grupos terapêuticos em saúde mental e de planejamento 

familiar para laqueadura/ vasectomia, pois iniciam com pessoas definidas. Para pessoas novas 

há que se ter novo contrato, e é preciso o seguimento para concluir o tratamento/orientação. 

Por grupo aberto, podemos definir aquele grupo da Atenção Básica: 

a) com uma temática aberta aos interessados, com uma divulgação geral na unidade de 

saúde; 

b) que os pacientes são convidados e não obrigados a comparecer; 

c) não exige uma frequência de participação; 

d) os participantes variam - não é o mesmo grupo de pessoas em todos os encontros; 

e) que os usuários podem convidar seus conhecidos e familiares a participarem. 

Com o foco em distanciar olhar da doença para o cuidado, suavização, ressignificação 

do sofrimento e para o desenvolvimento de novo modo social, grupal e individual, apontando 

para a produção positiva de saúde. Conforme (ROSSI, 2005) alguns indicadores podem ser 

observados como:  

a) o desenvolvimento de novos modos de grupalidade; incentivar a participação dos 

indivíduos nas decisões do grande grupo, almejando benefícios que ultrapassem seus desejos 

pessoais e aumentem a autonomia do grupo. 

b) a valorização da criatividade, exercitando o pensamento diferente e ou divergente 

no convívio social através dos afazeres simbólicos e abstratos; 

c) a utilização do tempo livre; o tempo da distração, divertimento, repouso; 

d) o desenvolvimento de uma consciência social, que exponha de forma critica os 

problemas. 

 

O INSTRUMENTO MANDALA NOS GRUPOS OPERATIVOS 

 

           Mandala segundo dicionário, Mandala é um substantivo masculino; para a 

filosofia/religião, diagrama composto de formas geométricas concêntricas, utilizado no 

hinduísmo, no budismo, nas práticas psicofísicas da ioga e no tantrismo como objeto 

ritualístico e ponto focal para meditação. Do ponto de vista religioso, o Mandala é 

considerado uma representação do ser humano e do universo; em sua forma menos elaborada, 

é denominado iantra. Para psicologia, segundo a teoria Junguiana, círculo mágico que 
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representa simbolicamente a luta pela unidade total do eu. Palavra com origem etimológica 

Sânscrita, Mandala 'círculo', ou seja, 'linha fechada em círculo que simboliza o universo' 

Círculo mágico ou concentração de energia, universalmente é o símbolo da integração e da 

harmonia, são usadas como instrumentos de concentração e para atingir estados superiores de 

meditação (sobretudo no Tibete e no budismo japonês). O Mandala, cujo termo sânscrito 

significa “círculo” ou “completude”, é um yantra circular que simboliza o Universo. 

Representa também a procura pela paz interior, a qual é retratada pelos padrões entrelaçados e 

que têm como finalidade a própria orientação do pensamento. Isso porque o seu formato 

auxilia a meditação. 

Mandala vem do sânscrito, e seu registro e datado no século VIII a.c, cuja origem é 

observada no Tibete. Desde então vem sendo utilizada nos santuários de todas as civilizações 

e épocas, amplamente utilizadas nos templos. Para o Budismo, bem como qualquer vertente 

desta religião, é considerado símbolo espiritual e sagrado, já no Judaísmo a Mandala é 

representada pela Estrela de Davi. Utilizada no cristianismo como elemento de decoração 

arquitetônica podendo ainda hoje ser encontrada em vários templos sagrados, utilizavam a 

geometria sangrada na construção das edificações em forma de rosáceas. Na prática chinesa 

antiga o Feng Shui utiliza se das leis da astronomia (céu) e da geografia (terra) como forma de 

energizar, o baguá – mapa octógono dividido em nove partes que representam o centro das 

energias dos cômodos e das residências, e influenciam a vida. Representado pelo bem e o mal, 

onde yin representa o mal e yang o bem, duas energias opostas que se complementam. A rosa 

dos ventos utilizada na civilização ocidental por, entenderem que sua energia está centrada na 

indicação de caminhos certos. 

           Mandalas estão presentes em várias civilizações e sua utilização é amplamente 

difundida, uma forma bem brasileira de usar o Mandala é nas catedrais brasileiras a cúpula ou 

centro é normalmente em formato circular onde todas as extremidades convergem para o 

centro. Nas tribos indígenas as organizações das tendas eram e em algumas aldeias são até 

hoje dispostas em formato circular com as portas viradas para o centro, e ao centro a fogueira 

onde seus habitantes se reúnem ao redor para meditar, conversar, aquecer se traçar estratégias 

de caça, dançar etc.  

É crescente na sociedade atual a falta de interação social corpo a corpo, seja em 

atividades do dia a dia, seja no trabalho, estudo, devido o aumento do acesso às tecnologias os 

indivíduos passam mais tempo teclando em seus celulares, computadores, jogando on-line e 
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até mesmo assistindo series na televisão que o convívio social acabou ficou em segundo 

plano.  Porém o ser humano necessita interagir com o outro, mesmo que essa interação seja 

muitas vezes conflituosa, perceber que o outro é carregado de singularidades, 

particularidades, a exposição a outro ponto de vista, maneira de ser, agir e pensar muito 

significativo. Muitas vezes passamos a olhar determinada situação de outra óptica, a 

utilização da Mandala pode tornar esse momento de interação prazerosa, pois ela representa o 

todo e cada um pode expressar se a sua maneira.                                                                                       

Muito utilizado para fins terapêuticos (ressocialização de pessoas institucionalizadas, 

na educação ambiental, autismo, depressão, ansiedade) auxiliando assim nas mazelas da 

sociedade como um todo dentro das mais diversas civilizações, tanto como aperfeiçoamento 

existencial na condição de ser humano complexo que somos. Para Jung “As Mandalas 

simbolizam um refúgio seguro da reconciliação interior e da totalidade”. Caracterizado assim 

pelo desenvolvimento da criatividade do ‘despertar’, de senso criativo e desenvolvimento 

critico se adquiri com o tempo, melhora no humor, movimentações positivas, despertar da 

consciência, o eu interior estando bem tudo flui positivamente, pessoas desconectadas consigo 

mesmas veem o lado negativo em todas as situações, a organização da mente e emoções são 

primordiais, através da percepção do consciente/inconsciente, aumento concentração, foco, 

interiorizando apenas as informações de qualidade, autoconhecimento mental e espiritual 

florescem minimizando as angústias, desiquilíbrios, auxiliando os indivíduos a mudar a forma 

de ver e viver a vida. “O campo de força de uma Mandala modifica a energia em vários 

níveis. Ele estimula a mente a equilibrar as emoções e ativa os processos físicos ajudando a 

restabelecer sua função plena. A Mandala é uma fonte de cura” (Fioravante, 2002, p. 8). No 

entanto, seu uso em um trabalho terapêutico não precisa necessariamente estar ligado à 

doença ou a um distúrbio psicológico particular. 

Como diz Pichon-Rivière: “pode-se falar em grupo quando um conjunto de pessoas 

movidas por necessidades semelhantes se reúnem em torno de uma tarefa específica. No 

cumprimento e desenvolvimento das tarefas, deixam de ser um amontoado de indivíduos para 

cada um assumir-se enquanto participante de um grupo, com um objetivo único”.  
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FIGURA 1 – Mandala Integração 

 

Conforme figura 1- Mandala da Integração, mostra trabalho do Mandala executado e 

finalizado, a mesma foi apresentada em folha A3, somente com traços para ser colorida, 

estimulando a autonomia, onde os participantes puderam ser coautores, colorindo de forma 

espontânea de acordo com suas energias, com vibrações e ou inspirações momentâneas neste 

momento de interação social no âmbito da coletividade. Em grupo podem conectar consigo 

mesmas tendo como facilitadora da expressão interior o Mandala. O tema Mandala é 

observado nas obras básicas e complementares de Jung (1875-1961). Nesse sentido, o 

fundador da psicologia analítica recorreu à imagem do Mandala para designar uma 

representação simbólica da psique. Na figura - 01 pode ser observada a organização da mesa 

com toalha amarela por ser uma cor inspiradora que desperta a criatividade, estimula 

atividades mentais e o raciocínio, a cor vermelha presente na cadeira, estimula o sistema 

nervoso, a circulação sanguínea, dá energia ao corpo e eleva a autoestima, já o verde presente 

nos porta lápis, cor da esperança, vitalidade, liberdade, nos semáforos essa cor indica para 

seguimos enfrente, acalma trazendo equilíbrio ao corpo e a mente, relacionada também ao 

crescimento a renovação a plenitude neste ambiente. 

 O Mandala foi colorido em grupo, após abordagem direta e objetiva, estas foram 

convidadas a colorir, o desenho foi apresentado apenas com traços de forma proposital, 

objetivo de proporcionar um momento de conhecimento, interação social, reflexão, exercitar a 

autonomia deixando assim sua marca pessoal através da escolha das cores com as quais 
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coloriram, neste momento que estiveram ali puderam conectar consigo mesmas, conversar e 

expor seus sentimentos, tendo como facilitadora da expressão interior o Mandala. 

  

Figura 2- Grupo Operativo Método Mandala       Figura 3- Mandala Sustentável 

A oficina de Mandalas recicláveis ocorreu no grupo de mulheres conforme figura 2, foi 

explicado através de conversa o conceito do Mandala, origem e sua utilização, a oficina foi executada 

em três manhas com duração de três horas, a proposta era utilizar materiais sustentáveis como mostra 

a figura-3, feita com tampa de cartão, folhas de revista, e tinta para colorir. O grupo de mulheres com 

esse método dos Mandalas o resultado foi uma maior integração entre as participantes, e das 

participantes com a instrutora, já que no primeiro contato estavam quietas, participaram atentamente, 

porém, não interagiam. Os fatos marcantes foram a cooperação, ajudavam uma as outras, 

emprestavam materias, e o sorriso estampado no rosto ao concluírem seus Mandalas. 

EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE GESTANTES ATRAVÉS DO INSTRUMENTO: 

TRICÔ 

O tricô surgiu no grupo de gestantes como instrumento para efetivar de fato a política 

pública da clinica ampliada aos usuários do sistema único de saúde, o grupo de gestantes está 

em andamento, com encontro semanal com assuntos pré-definidos em conjunto com as 

gestantes, partindo das necessidades levantadas por elas nos encontros anteriores. A equipe de 

Estratégia Saúde da Família 02, Vila Nova de Itaqui-RS, através do projeto “Tricô do Bem”, 

desafia as gestantes a tecerem roupas para seus bebês, com o cunho da promoção de educação 

em saúde, fortalecendo o vínculo entre gestantes do território com os profissionais. 

 Os convites foram realizados nas visitas domiciliares e na recepção quando das 

consultas de pré-natal. Usando linhas para tricô de cores variadas e agulhas recebidas em 

doações, o grupo conta com: instrutora voluntária, que mora no território assistido pelo 
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ESF:02, e profissionais da saúde como enfermeira, técnica em enfermagem, nutricionista, 

agentes comunitário de saúde, que por vezes dão prosseguimento ao grupo mostrando 

comprometimento com as usuárias e com o trabalho desenvolvido São abordados temas 

inerentes à gestação através da conversa enquanto tecem.  

No primeiro encontro, notamos o entusiasmo e satisfação das mesmas. Foi organizada 

uma exposição com as peças confeccionadas pelo grupo de gestantes, “Tricô do Bem” na 

unidade de saúde, nesse evento as peças foram expostas em um varal no jardim em frente à 

unidade, foi servido lanche composto por frios, bolos e chás, enquanto brincadeiras eram 

realizadas, perguntas com temas abordados nos grupos anteriores como primeiro banho, 

consultas pré- natal, exames, mas, principalmente sobre amamentação já que esse evento foi 

realizado no mês  agosto alusivo a conscientização da amamentação “Agosto Dourado” 

aquelas que acertaram as perguntas ganharam brindes.  

                    

Figura1- Visita domiciliar ao recém-nascido.                                        Figura 2- Visita da puérpera/ bebê ao grupo de gestante: Tricô do Bem. 

A equipe estratégia de saúde da Vila Nova na visita domiciliar, conforme figura-1, 

orienta a puérpera sobre a importância dos primeiros cuidados com o bebê, exames e revisão 

de ambos puérpera/bebê. Como demostrado na figura-2, o vínculo criado é vivenciado pela 

equipe quando da visita da puérpera /bebê vestindo as roupinhas tecidas em grupo a alegria 

toma conta do grupo de gestantes quando recebem visita do recém-chegado.  

Resultado alcançado com êxito, pois, as puérperas retornam para sanar suas dúvidas e 

questionamentos, compartilham fotos dos bebes com a equipe, dessa forma podemos 

acompanhar de perto e com um vínculo muito forte, já que esse vínculo foi construído aos 

poucos, em várias tardes tricotando na companhia das pessoas que se preocupam em 
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proporcionar um bem estar que vai além de um encontro, com conhecimento para que possam 

fazer suas escolhas como cidadãs conscientes.  

 Os grupos operativos corroboram para efetivação das politicas públicas, estimulando 

o autocuidado e a promoção da saúde, resultando em usuários com conhecimento e 

protagonistas da sua história.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este trabalho é realizado na unidade básica de saúde, com gestantes que realizam o 

pré-natal na Estratégia de Saúde da Família, trabalhar com grupos é gratificante serve para 

ampliar os conhecimentos, fortalecer os vínculos, através da interação, analisando que os 

seres humanos são seres sociais aptos a viverem e conviverem em sociedade, por mais que 

existam sentimentos contrários de repulsa e medo por estamos diante do desconhecido é a 

partir das interações entre indivíduos, objeto e meio onde estão localizados ou expostos que 

ocorrem as trocas de experiências, nessas relações que constrói, desconstrói, reconstrói, 

resinificando seus conhecimentos, aprimoram e os modificam, visto que são expostos a novos 

pontos de vista, formas de agir e pensar nos moldamos ou refutamos tais conhecimentos, essa 

inquietação , indignação é o que ajuda a evoluirmos enquanto seres humanos, termos a 

sabedoria de nos colocarmos no lugar do outro, analisando o fato de estar com outro por um  

momento, tecendo a roupinha que seus filho irá usar,  torna esse momento prazeroso, cheio de 

significados, de ajuda mútua, sem cobrança e imposições. Estar na Estratégia de Saúde da 

Família remete estar/ pertencer ao território e no convívio que nele existe, para o grupo não é 

diferente.  

            O grupo é uma forma para olhar as relações e os modos de viver. Ver a pessoa na sua 

singularidade e o coletivo, como também a forma que o indivíduo procede em coletivo, pode 

auxiliar no processo de tratamento e acompanhamento do sujeito, aqui se configura a clínica 

ampliada o cuidado na sua integralidade e não fragmentado. 
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SERVIÇO SOCIAL E FORMAÇÃO: reflexões sobre os fundamentos da profissão 
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RESUMO: O presente estudo é fruto das discussões construídas durante os componentes curriculares Trabalho 

e Questão Social e Introdução ao Serviço Social no primeiro semestre do ano de 2019.  O objetivo central deste 

estudo é aprofundar o debate sobre os fundamentos da formação do Serviço Social com ênfase no debate de 
algumas categorias centrais como: Trabalho, Questão Social, Serviço Social, Capitalismo e Luta de Classes. Para 

elaboração deste estudo foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo tendo como base os textos de 

referências dos planos de ensino dos componentes curriculares. Observar os fundamentos da profissão requer 

apreender as categorias fundantes da formação e exercício profissional, o que convoca a observar as 

transformações societárias e a compreensão da produção e reprodução das relações sociais no modo de produção 

capitalista.  

 

Palavras-chave: Trabalho, Questão Social, Serviço Social.   

 

Introdução 

 

A discussão sobre os fundamentos do Serviço Social demanda no processo de 

formação a apreensão da gênese da profissão e sua (re)formulação histórica. É objeto da 

formação profissional o estudo e entendimento da Questão Social, como fundamento para a 

existência da profissão e sua atuação profissional. Outras categorias são fundamentos da 

apreensão da profissão enquanto categorias que explicam a realidade social a partir da leitura 

crítica marxista, perspectiva teórica da profissão no Brasil. Logo, o estudo da dimensão do 

Trabalho, Questão Social, Serviço Social, Capitalismo e a Luta de Classes são elementos 

fundamentais para apreensão da profissão.  

Este artigo é fruto dos estudos realizados no âmbito da academia, que tem 

oportunizado acumular algumas reflexões e conhecimentos sobre o tema em destaque. Logo, 

deve advertir-se que se trata de uma revisão teórica que tem aproximado as autoras sobre o 

assunto dos fundamentos do Serviço Social. A partir das aproximações sucessivas, foi 

possível identificar que os fundamentos da profissão, perpassam os diferentes componentes 

curriculares a fim de complementar o processo formativo. É relevante para a área profissional 
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resgatar e solidificar os fundamentos nas reflexões acadêmicas e pesquisas, a fim de 

desenvolver estudos e ampliar o escopo de produção a cerca a temática, tendo em vista, a 

complexidade das dimensões dos fundamentos profissionais.  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os processos de constituição do modo 

de produção capitalista, em que estamos inseridos atualmente. Através dos conceitos passados 

em sala de aula nos componentes curriculares de: Introdução ao Serviço Social e Trabalho e 

Questão Social – eixo dos fundamentos da profissão. 

Para desenvolvimento deste artigo, o conteúdo foi organizado através de um 

levantamento bibliográfico sobre o tema de estudo, tendo como base os textos dos autores 

José Paulo Netto, Ana Maria Estevão, Karl Marx e Engels e Lessa e Tonet. Buscamos 

apresentar os principais fatores da constituição do modo de produção capitalista. Enfocando 

nos temas trabalho, questão social, serviço social, resistência e luta de classes.  

Em coerência com a área profissional o estudo está embasado pelo método dialético 

crítico, é de natureza qualitativa de caráter exploratório. O texto foi desenvolvido com base na 

análise de conteúdo e se desdobra sobre a compreensão dos fundamentos da formação 

profissional em Serviço Social.  

Apresentamos neste estudo a origem do trabalho e as consequências dessa 

transformação na natureza e na organização social, passando por longas transformações 

históricas, até chegar no modo de produção capitalista, e é nesse cenário que se inicia a 

trajetória do Serviço Social. O percurso do serviço social ao longo do século XX vai passar 

por diversas influências nos seus conceitos e métodos de trabalho, passando por uma fase de 

questionamento na sua forma de trabalho a partir da compreensão da Questão Social como 

objeto da profissão na década de 1970 na realidade social brasileira. 

 

Trabalho e relações sociais 

 

O trabalho, enquanto categoria ontológica, surgiu através da necessidade de o homem 

transformar a natureza, para satisfação de suas necessidades. Primeiramente o indivíduo vai 

projetar na sua consciência aquilo que ele pretende colocar em prática. Após escolher a 

melhor alternativa para executar a prévia ideação (consciência), o indivíduo vai objetivar, ou 

seja, concretizar / construir materialmente a prévia ideação. Com essa transformação de uma 

pequena parte da natureza para atender uma necessidade (objetivação), o indivíduo também 
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vai transformar a si mesmo, pois, vai ser adquirido um novo conhecimento e com aquela 

construção que antes não existia. (LESSA; TONET, 2011). 

O Trabalho é uma categoria central na vida do homem. Sempre existiu e sempre vai 

existir, já que é uma condição inerente ao ser humano. Entendem-se por trabalho todas as 

atividades executadas pelo homem, para sua manutenção e sobrevivência.  A categoria 

trabalho nasce do processo de que participam o homem e a natureza, onde o homem a partir 

de sua ação impulsiona, regula seu intercâmbio com a natureza. “Ele, o trabalho, é em sua 

natureza uma inter-relação entre homem (sociedade) e natureza”. (LUKÁCS, 1980, apud 

ANTUNES, 2001, p.136). 

O trabalho humano constitui na base de toda a vida social. O homem, a partir do 

impulso de suas necessidades vitais, se apropria da natureza e produz bens necessários para a 

sua manutenção, o que lhe dará condições de existir e reproduzir. Problematizar o trabalho 

implica conceber uma reflexão teórica sobre sua origem e existência, enquanto categoria 

central na vida do homem, sabendo que o trabalho é uma relação de troca orgânica. Isso quer 

dizer que, somente o pensamento humano, por meio do trabalho, é capaz de reorganizar as 

propriedades inerentes à natureza, de formas distintas, sempre conferindo uma nova 

objetividade, até então não existente, inicialmente entre o homem e a natureza, e não da 

espécie humana entre si. (HOLANDA, 2002). 

Para Lessa e Tonet (2011) todo ato de trabalho possui uma dimensão social, sua 

consequência influencia não apenas na vida do indivíduo, mas em toda a sociedade. 

 
Dizíamos que todo ato de trabalho possui uma dimensão social. Em primeiro lugar, 

porque ele é também o resultado da história passada, é expressão do 

desenvolvimento anterior de toda a sociedade. Em segundo lugar, porque o novo 
objeto promove alterações na situação histórica concreta em que vive toda a 

sociedade; abre novas possibilidades e gera novas necessidades que conduzirão ao 

desenvolvimento futuro. Em terceiro lugar, porque os novos conhecimentos 

adquiridos se generalizam em duas dimensões: tornam-se aplicáveis às situações 

mais diversas e transformam-se em patrimônio genérico de toda a humanidade na 

medida em que todos os indivíduos passam a compartilhar dos mesmos (LESSA; 

TONET, 2011, p.25-26). 

 

 

Sendo assim, as experiencias adquiridas na construção da matéria podem ser uteis para 

a construção de outras coisas com finalidades distintas. Tal conversão contribui para o 

desenvolvimento social pois o conhecimento de um caso particular evolui para possibilidades 

mais amplas, ou seja, o processo do trabalho convertido em mercadoria onde a sociedade 
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como um todo é beneficiada, gerando assim novos contextos históricos e novas relações 

sociais. (LESSA; TONET, 2011). 

A construção de uma nova matéria só se tornou possível devido a saída da sociedade 

do seu estado primitivo, a partir da sua evolução, e com uma nova ferramenta abre espaço 

para novas possiblidades de construções. As experiências adquiridas nas construções dessas 

matérias podem ser úteis para a construção de outras coisas com distintas finalidades que 

podem contribuir para o desenvolvimento social, ou seja, a evolução de um conhecimento de 

um caso particular para um benefício da sociedade como um todo. (LESSA; TONET, 2011). 

Como consequência gerada com a criação de objetos, a sociedade passou por diversas 

evoluções, como desenvolvemos a seguir. A sociedade primitiva era caracterizada pela 

organização social básica, como a coleta de alimentos e os pequenos bandos migratórios. Com 

a descoberta da agricultura e a pecuária, ocorreu o excedente de produção, consequentemente, 

começou a exploração do homem pelo homem, a existência de uma classe dominante e uma 

classe dominada. (LESSA; TONET). 

Posteriormente a sociedade passou pelo trajeto do modo de produção asiático 

(primeiras sociedades baseadas na exploração do homem pelo homem), até chegar no 

escravismo, que, na qual, terminou com a revolta dos escravos mediante a suas condições de 

vida e trabalho. Mas tal revolta não resultou em uma alteração revolucionária no meio social.  

Com a crise do escravismo, o sistema feudal foi se instalando e tinha como 

característica a produção autossuficiente nos feudos com base no trabalho dos servos. Já como 

o servo ficava com uma pequena parte da produção, o interesse sob aquela produção 

aumentava, então, passaram a desenvolver novas ferramentas e técnicas de trabalho para 

aumentar e melhorar as suas produções, até que esse aumento resultou no aumento 

populacional, até que se desencadeou a crise do feudalismo. (LESSA; TONET, 2011). 

Antes no feudalismo os indivíduos eram ligados pelos feudos onde habitavam. A sua 

identidade social é um exemplo, pois seus sobrenomes eram dados de acordo com o seu feudo 

e sua localização, não sendo reconhecido fora, pois fora dos seus feudos eles não existiam, 

mas com o surgimento do capitalismo isso muda, pois essa conexão indivíduo-sociedade é 

rompida, sendo a vida social predominada pela propriedade privada e o entendimento da 

existência pessoal passa a deixar de ser conexão com a vida coletiva, mas passa a ser um 

banal enriquecimento privado. Com isso o dinheiro passa a ter uma medida e um critério de 

avaliação dos aspectos da vida humana. As relações econômicas de mercado passaram a ser 
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uma luta pela riqueza, pois os indivíduos passaram a ver os outros como inimigos (LESSA; 

TONET, 2011). 

Com a nova sociedade os indivíduos puderam se desenvolver, assim tendo uma 

evolução, pois a sociedade precisa do indivíduo e o indivíduo precisa da sociedade, cada 

indivíduo tem uma necessidade individual, mas também uma necessidade coletiva que devem 

ser atendidas. Esta necessidade coletiva que surge uma sociedade na qual as necessidades 

humanas são subordinadas ao processo de acumulação do capital burguês. Isso fez com que o 

indivíduo perdesse a noção de como seria a dimensão genérica, social, sendo a acumulação do 

capital o mais importante. 

 Essas contradições atingiram um novo patamar, gerando uma potencialização das 

forças produtivas, abrindo oportunidades, que antes nem se imaginava que poderia acontecer, 

tanto para a sociedade quanto para o indivíduo. Não sendo um meio que é aproveitado por 

todos os indivíduos, mas sim para aquelas classes dominantes (burgueses), pois para um 

indivíduo enriquecer e, para que acontecesse eles devem explorar o trabalho, fazendo com que 

as outros indivíduos vendessem sua força de trabalho para essa classe dominante. Para que 

essa sociedade capitalista o dia-dia era uma disputa para os indivíduos, com essas disputas e 

para que não haja uma desorganização surge a democracia. (LESSA; TONET, 2011). 

A democracia se caracteriza pela visão que todos os homens são iguais, 

desconsiderando a diferenças dos indivíduos. Isso significa que para a ordem política 

burguesa a classe dominante e os operários são iguais. Mas como, na realidade, a classe 

dominante (burgueses) é mais poderosa do que a classe operária, a igualdade política afirmada 

que a democracia significa, a liberdade para o capital explorar a força de trabalho, não 

garantindo a igualdade, mas o contrário, reproduzindo o abismo de desigualdades sociais nas 

classes. (LESSA; TONET, 2011). 

 

Breve Trajetória do Serviço Social 

 

Foi durante o cenário de fortalecimento do modo de produção capitalista e crescimento 

das cidades industriais, e no pós segunda guerra mundial, em decorrência das demandas de 

reorganização do contexto social que nasce o Serviço Social. Iniciou sem carácter 
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profissional, mas como contribuição voluntária realizadas por mulheres religiosas55 da classe 

burguesa.  A partir do surgimento da sociedade capitalista, o Estado e a igreja vão dividir 

papéis. Enquanto a igreja ficou com a função de cuidar do indivíduo, porém, tratando-o como 

o culpado da sua situação, o Estado só intervia impondo a paz política, como, por exemplo, 

através do policiamento. (ESTEVÃO, 2008). 

Nesse contexto as questões entendidas como em descompasso do conjunto de valores 

socialmente instituídos pela ordem hegemônica, são vistos como caso de polícia, ou como 

demandas para intervenção numa perspectiva de ajustamento, o Serviço Social tinha neste 

período socio histórico a responsabilidade de trabalhar no amparo aos necessitados, e em 

processos conservadores e de ajustamento da conduta dos grupos atendidos por esta profissão, 

que ainda atuava sob uma perspectiva de voluntariado e aos poucos foi se profissionalizando.  

Ainda no início do século XX, a assistente social norte-americana Mary Richmond, 

teve a sensibilidade de começar a pensar e escrever o que é Serviço Social e de como ele 

deveria ser exercido. Para Richmond o Serviço Social não podia ser basear em princípios e 

valores da religião ou da boa vontade de alguém, a profissão implicava em trabalhar a 

personalidade das pessoas e seu meio familiar e social - família, escola, amigos, emprego etc. 

(ESTÊVÃO, 2008). 

Mary Richmond teve um grande mérito ao dar seriedade à profissão de assistente 

social, porém, a sua análise não tinha o capitalismo como foco, o indivíduo ainda era o centro. 

Ou seja, os estudos de Richmond foi um avanço para a sua época, mas ainda não tinham 

enfoque na luta de classes. 

Esta perspectiva é uma realidade para o Serviço Social em países europeus e na 

realidade e latino-americana. Só mais tarde, em meados de 1930 vai se instituir a primeira 

escola de Serviço Social no Brasil. A questão social passou a ser o centro da agenda pública, o 

Estado passou a aumentar a sua atuação na área social, em decorrência do tensionamento das 

lutas sociais e trabalhistas. 

                                                
55 Uma das formas de mostrar a relevância do estudo da religião no Serviço Social é demostrar que sua presença 
é um elemento importante, não apenas no Brasil, mas em todos os países onde a profissão se estabeleceu, 

enquanto tal. As experiências americana, européia, latino-americana, asiática e africana registram a religião, 

como um elemento que marca a história da profissão nestes locais. A marca religiosa da profissão, expressa, 

principalmente, nos impulsos iniciais de criação de escolas e centros de estudos profissionalizantes específicos, 

para o desenvolvimento qualificado da assistência social, esteve associada, ao longo da história, a dois outros 

importantes fatores: o primeiro, a evidente dificuldade de estabelecer seu expertise profissional; o segundo, a 

dificuldade para se estabelecer fronteiras entre o trabalho assistencial voluntário e o profissional. (SIMÕES, 

2003, p. 2). 
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Os assistentes sociais da metade da década de 1960, os chamados geração 65, enfim, 

descobriram a luta de classes, através dos seus questionamentos sobre a neutralidade dos 

técnicos e dos métodos importados dos países desenvolvidos, durante o período de 

desenvolvimento no Brasil. A geração 65 começou a lutar por um serviço social com métodos 

e técnicas mais de acordo com a realidade que estavam inseridos. Os assistentes deixam de 

falar em pobre, carente e passa a falar sobre mudanças de estrutura, trabalhadores e crítica a 

neutralidade. Mas só se passou a se ter um questionamento e preocupação maior sobre a 

questão social a partir da década de 1970. (ESTEVÃO, 2008). 

 

Origem da Questão Social 

 

A questão social se deu através do grande desenvolvimento industrial, que gerou um 

grande excedente produtivo. O desemprego na agricultura aumentava cada vez mais, fazendo 

com que a população rural migrasse para as cidades em busca de sustento, e com a ampliação 

da produção industrial, e alargamento do modelo de produção vigente, gerou a expansão das 

áreas urbanas, no entanto essa expansão não foi acompanhada de condições dignas de vida. 

As cidades cresceram de forma desordenada, sem acesso á condições de moradia ou 

saneamento, o que acarretou entre outras questões em processos de adoecimento, 

pauperização em torno das áreas industriais.  

Na busca de adquirir cada vez mais lucratividade e poder, a sociedade burguesa, ou, os 

detentores dos meios de produção, investiam em tecnologia, ampliando a qualidade das 

máquinas, com o intuito de depender cada vez menos da força de trabalho. Com isso, houve 

um grande o desemprego, e os que ainda possuíam emprego, se submetiam às, mas condições 

de trabalho, como por exemplo, o aumento da jornada de trabalho, para aumentar a 

produtividade em menos tempo. Porém, mesmo com o aumento da jornada de trabalho, o 

trabalhador ainda recebia somente pela sua força de trabalho, gerando assim, a mais valia. 

(NETTO, 2008.) 

Através do grande processo de reprodução e acumulação em excesso, também gerou 

uma acumulação de miséria, e é daí que surge a Questão Social. Revelando as contradições 

das relações sociais entre o capital e o trabalho, refletindo consequências, como desigualdade 

sociais, políticas, culturais e principalmente econômicas através dessa sociedade capitalista. 

Tais desigualdades geradas pelo conflito entre capital e trabalho, vai gerar uma resistência por 
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parte da sociedade. Esse cenário tem como intermédio do Estado, no qual, vai se manifestar 

através das políticas públicas.  

Para Iamamoto (1999, p. 27) a Questão Social pode ser definida como: “O conjunto 

das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum: 

a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, 

enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada”. Essa percepção apresenta a 

geração da riqueza e da pobreza na mesma proporção, já que esta é produzida de forma 

coletiva e apropriada de forma privada gerando a desigualdade social, o abismo entre a 

produção e apropriação da riqueza socialmente produzida. 

A expressão Questão Social começou a ser utilizada na terceira década do século XIX. 

Surgindo para acolher uma parte massiva da classe trabalhadora, uma das principais causas 

para o seu surgimento foi o excesso de pobreza56 que através da onda industrializante se 

intensificou. 

 
[...] Iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII: Trata-se do fenômeno 

do pauperismo. Com efeito, a pauperização (nesse caso absoluta) massiva da 

população trabalhadora constituiu o aspecto mais imediato da instauração do 

capitalismo em seu estágio industrial-comercial e não por acaso engendrou uma 

copiosa documentação. (NETTO. 2006. p.153). 

 

É imperioso destacar que a Questão Social não se fundamenta apenas nos processos de 

desigualdade e pobreza, pois o movimento da classe trabalhadora de enfrentamento da 

realidade social hegemônica é que faz se tornar concreto o processo de contraposição, de luta 

entre as classes sociais. Esse processo de luta é que fundamenta a Questão Social, pois tem 

em sua formulação e apreensão a partir da teoria social de Marx, o antagonismo entre duas 

classes sociais – Classe burguesa e Classe trabalhadora.  

Esse antagonismo não nasce de um movimento orgânico, mas de uma relação social 

construída a interesse da classe burguesa, que mantém seu status pelo domínio dos meios de 

produção e pela exploração da força de trabalho assalariada. Nesse sentido é relevante 

observar que a Questão Social como orienta Iamamoto (1999) é constituída pelas múltiplas 

expressões que se manifestam pela ausência de condições, pela pobreza, pelas desigualdades, 

mas também, pelo enfrentamento da classe trabalhadora frente a condição de exploração – 

                                                
56 A relação da situação de pobreza com a questão social provém das transformações do mundo do trabalho, da 

exclusão e desigualdade causada por tais transformações. Numa realidade onde existe uma distância cada vez 

maior entre os que têm e os que não têm, observa-se um número elevado de pessoas num estado lamentável de 

miséria. (CASTEL, 2000). 
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fazendo enfrentamentos reais, manifestações, organizações de trabalhadores, construindo 

formas de resistência.  

O Serviço Social assume uma posição mais crítica a partir dos anos de 1960 e 1970 no 

Brasil, se comprometendo com a classe trabalhadora e se preocupando com a Questão Social 

tendo como base de fundamentação a leitura marxista. A Questão Social passa a ser objeto da 

intervenção profissional neste período a partir da incorporação da perspectiva crítica para a 

leitura de realidade, resultado do intenso movimento de revisão da profissão no contexto 

latino-americano, o chamado Movimento de Reconceituação – movimento intenso de debate 

da categoria profissional que refletiu sobre as bases da formação, e assumiu a posição crítica 

como vertente da formação e do trabalho profissional no Brasil. 

 

Considerais Finais  

 

Através do exposto pode-se concluir que na evolução de cada sociedade é possível 

perceber que em cada processo histórico a desigualdade social é um fator presente devido a 

distribuição desigual do capital , e que tal desigualdade é consequência da exploração do 

homem pelo homem (efeito da divisão de classe), e que para sobreviver, o homem até mesmo 

atualmente no cenário capitalista, ainda necessita vender a sua força de trabalho para garantir 

a sua sobrevivência. Aceitando muita das vezes, as más condições de trabalho que lhes são 

impostas.  

Devido à grande desigualdade e miséria vivenciadas, começa a se usar a expressão de 

Questão Social, e através dela, a luta de classe e a resistência. Serviço social vai atuar em 

diferentes frentes até assumir a Questão Social como objeto da profissão. Está estabelecido no 

Serviço Social que as sequelas da Questão Social e os processos de resistência se constituem 

na matéria sobre a qual o exercício profissional vai se realizar. Considerada em articulação 

com as formas de produção e reprodução social, a Questão Social adquire centralidade no 

exercício profissional, uma vez que o assistente social vai intervir no âmbito das suas 

expressões tradicionais e novas, consideradas como manifestação de um tipo de relação de 

subalternidade do trabalho ao capital. Enquanto classe trabalhadora, a profissão demanda 

vender sua força de trabalho para atuar, especialmente junto ao Estado no enfrentamento das 

expressões da Questão Social, sob a responsabilidade profissional de contribuir para a 
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transformação da ordem hegemônica, construindo movimentos de resistência da classe 

trabalhadora frente aos processos de exploração. 
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MEIO AMBIENTE E AS SACOLAS PLÁSTICAS: relato de experiência sobre 

estratégias didáticas para fomentar novos hábitos sustentáveis. 
 

Viviane Carvalho Moraes57 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar estratégias didáticas dentro do conteúdo de Geografia no 

ensino básico e como projeto em educação ambiental apoiado na proposta adotada pela escola com as 

transdiciplinariedade. Trata-se de um relato de experiência, fundamentadas em João Mattar para uma sequência 

didática de ensino na metodologia do Design Thinking, e aprendizagem baseada em projetos e utilizou-se 
também Simão de Miranda nas concepções de Sistema didático Integral, Trabalho Pedagógico Criativo e 

Aprendizagem Criativa, adotando uma reflexão para a transformação dos métodos tradicionais de ensino que 

levou consequentemente à criação do projeto de Feira das Ciências intitulado “Meio Ambiente e as Sacolas 

Plásticas”.  Esse projeto foi selecionado para participar da Feira Municipal das Ciências em Santana do 

Livramento – RS na sua XI edição.  O objetivo do projeto foi fomentar novos hábitos sustentáveis, por meio de 

uma reflexão crítica, que conscientizasse os alunos e a comunidade a respeito do consumo exagerado de sacolas 

plásticas e teve como base Rita Durso como proposta de educação ambiental na educação. Para isso, foi 

planejado e aplicado uma sequência pedagógica com as turmas seriadas do sétimo e oitavo ano da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Unidade de Ensino Agrícola. O artigo apresenta na primeira parte uma 

reflexão acerca da importância de uma educação ambiental e na segunda parte as sequências didáticas com bases 

teóricas. Os resultados dessa experiência trouxeram novos significados as atividades educacionais, alcançando 
metas positivas, tornando os alunos mais participativos, críticos e ativos, melhorando também o desempenho em 

sala de aula.  

 

Palavras-chave: Design Thinking; Educação ambiental; Práticas pedagógicas; 

sustentabilidade; Conscientização; Sacolas plásticas; Problemas ambientais. 

 

Introdução 

 

No atual cenário da educação encontramos contínuas discussões relacionada a crise 

no sistema educacional como um todo, tanto na questão financeira, dos contínuos cortes do 

governo, quanto em sua estrutura pedagógica e didática com propostas muitas vezes 

tradicionais. Assim, essas diversas crises trazem desafios para todos aqueles que acreditam na 

transformação da sociedade através da educação. Dentro deste contexto, o presente trabalho 

apresenta alguns dos desafios da educação, que na parte voltada para a questão ambiental 

pretende fomentar novos hábitos sustentáveis, e dentro da parte pedagógica busca transformar 

a experiência em sala de aula em ações agradáveis, interativas e criativas buscando tornar os 

alunos ativos no processo de ensino e aprendizagem. Por meio de uma educação humanista é 

que o artigo está baseado em autores como João Mattar, Simão de Miranda, que apontam 

novos caminhos ao sair da zona de conforto das aulas tradicionais.  

                                                
57 Professora de Geografia, pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Unidade de Ensino Agrícola, em 

Santana do Livramento. Pesquisa sobre tecnologias na educação como recurso didático pedagógico. E-mail: 

vivicarvalhomoraes@hotmail.com 
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Para tanto, o presente artigo não se trata de uma receita em que pode transformar 

efetivamente toda a educação, mas sim relatos que trouxeram resultados significativos em sala 

de aula e que podem abrir novos orizontes para docentes e licenciandos ao se auto-desafiarem 

e refletirem sobre como são e serão suas ações em sala de aula. De certo, sabe-se da 

existências de inúmeras realidades em cada educandário, essas podem ser estruturais ou 

sociais. A disponibilidade de material tecnológico foi um dos desafios encontrados pela 

docente, entretando pode ser adptado de diversas maneiras.  

As atividades relatadas foram desenvolvidas dentro transdiciplinariedade58 da 

educação ambiental. A escola adota o método de aprendizagem baseada em projetos que 

trazem temáticas variadas; dentre elas a questão ambiental foi requirida para os meses de 

Julho de 2019 a Agosto de 2019, époco em que acontece todos os anos a Feira das Ciências. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Unidade de Ensino Agrícola, onde 

realizou-se a experiência, por ser localizada na zona rural apresenta um pequeno número de 

alunos nas salas de aulas, possuindo como características turmas seriadas, contendo dois 

alunos no sétimo ano e cinco no oitavo; dessa maneira, os conteúdos de geografia estreitaram-

se para um assunto em comum, problemas urbanos com o sétimo ano e problemas ambientais 

na globalização com o oitavo, resultando assim, em um projeto de educação ambiental para a 

Feira das Ciências. 

O projeto para a feira das ciências teve como base a autora Rita Durso, trazendo a 

importancia da educação ambiental em sala de aula, utilizando recursos didáticos diversos, 

dentre eles o recurso visual com o Documentário História das Coisas. Durante o 

desenvolvimento das aulas, bem como o projeto, surgiram novos objetivos didáticos por 

consequencia da participação dos alunos, de modo que a efetividade do porjeto pode tornar os 

alunos ativos em sala de aula.  

 

Meio ambiente e as sacolas plásticas 

Desenvolver uma reflexão crítica, que seja capaz de transformar hábitos, ao saber 

que o mundo globalizado enfrenta uma crise ambiental é um dos desafios do século XXI. 

Além da crise ambiental, há ainda a crise educacional, onde Sibilia (2012) apresenta os 

                                                
58 Entende-se a transdiciplinariedade segundo Piaget, que para chegar a transdiciplinariedade é necessário 

praticar a interdisciplinaridade, sendo que esta última pode ainda estar presa as disciplinas apenas realizando 

diálogo entre elas, o que diferencia a transdiciplinariedade, no qual seu objetivo é o pluralismo de ideias 

rompendo barreiras disciplinares. Dentro deste conceito os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) orientam 

também a pluralidade de ideias na perspectiva da transdiciplinariedade. 
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desafios que escola se depara com o crescimento do desinteresse dos alunos por aulas, que por 

muitas vezes, tradicionais competem com a “tríplice aliança entre os meios de comunicação, 

tecnologia e consumo.” (Idem, 2012, p. 66) Para isto, temos a transdiciplinariedade nas 

escolas, que dentro das variadas temáticas, que supera as barreiras das disciplinas escolares, 

se apresenta a educação ambiental, para as quais a Geografia e a História, podem relacionar 

seus conteúdos com um viés ambientalista e realizar uma reflexão que ultrapasse os muros 

escolares. De maneira que “nesta perspectiva que vislumbramos o papel da Geografia como 

uma das ciências capazes de estabelecer um diálogo rico e produtivo no interior 

interdisciplinar da Educação Ambiental.” (FUSCALDO et, al., p. 111, 1999)  

A problemática ambiental urbana, conteúdo atribuído ao sétimo ano, está relacionada 

ao modo de vida capitalista, e, de acordo com Durso (2012) está vinculado a indústria 

cultural, de Theodor Adorno e estudiosos da Escola de Frankfurt, ao elevado padrão consumo 

de produtos desnecessários e descartáveis. Nesse sentido, a autora salienta “o tempo do 

moderno, da modernidade é apreendido como o novo e coloca-se a serviço da criação de uma 

nova mercadoria, como ênfase no aumento do volume de vendas” (idem,. p.155, 2012). Isto é, 

cria-se o habito de consumir produtos novos, no entanto, não apenas no ato simplista de 

consumir materias, as vezes necessário e outras vezes não, o problema desse hábito são as 

influencias, quase ditatoriais, do sistema economico, no qual cria-se um ciclo viscioso em que 

passamos a não refletir sobre a real necessidade de determinado produto, e ainda, para não 

dizer o pior, sem observar as etapas do processo de produção desse produto, que de suma são 

as partes mais importantes.  

Para tanto, esta reflexão pode ser introduzida com o documentário História das 

Coisas. O vídeo de duração de 21 minutos aborda a problemática citada anteriormente. Annie 

Leonard, a ativista ambiental criadora de uma série de documentários, dentro da temática 

ambiental, e enfatiza neste vídeo o processo de produção de bens de cosumo e como se 

controi o ritual ditatorial do sistema economico que expolora nosso planeta que parece ser 

infinito pelo modo que consumimos, mas que no entanto, é finito. Em suma, este vídeo pode 

ser aproveitado dentro de dois conteúdos diferentes nas turmas seriadas. Além da temática da 

urbanização e setores da economia com o sétimo ano, aproveitou-se com o oitavo ano dentro 

do conteúdo sobre globalização e problemas ambientais.  

Dialogo com os alunos em sala de aula com depoimentos da realidade levou a refletir 

sobre as sacolas plásticas, o que consumimos sem muitas vezes perceber o exagero e o quão 
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prejudicial ao meio ambiente ela podem ser.  O questionamento presente em sala de aula foi o 

seguinte “o que consumimos após o ato de adquirir algo? As sacolinhas plásticas.” Indagação 

que conduziu a linha de pesquisa para a produção de um projeto, passando de uma simples 

apresentação de trabalho em sala de aula para questionamentos na comunidade, construindo 

uma reflexão conjunta para buscar mudanças de hábitos na sociedade.  

De acordo com o Portal do Governo do Meio Ambiente “no Brasil, cerca de 1,5 

milhão de sacolinhas são distribuídas por hora!” Ou seja, o elevado número de consumo de 

sacolinhas são um grave problema ambiental, desde a sua produção que utiliza de materiais 

não renováveis (como petróleo e no final são liberados efluentes - rejeitos líquidos, e emissões 

de gases tóxicos e do efeito estufa), até o seu descarte, onde muitas são descartadas de 

maneira incorreta causando outros problemas (entupir bueiros que escoam as águas das 

chuvas ou indo parar nas matas e oceanos, sendo ingeridas por animais que morrem sufocados 

ou presos nelas), além de ser um material que sua reciclagem é insignificativa, apesar de 

serem utilizadas como sacos de lixo.  

O elevado número do consumo de sacolas plásticas está relacionado aos problemas 

ambientais citados acima, sabendo desses dados, diversos países59 (Bangladesh, Quênia, 

África do sul, Ruanda, Mauritânia, Índia, China, França, Argentina, Estados Unidos, México 

e recentemente Uruguai) passaram a proibir por meio de Leis a circulação e/ou 

comercialização de sacolas plásticas, passando a ser substituídas por sacolas 

oxibiodegradáveis e biodegradáveis, que diferentes das plásticas comuns, se degradam no 

ambiente em até 60 (sessenta) dias. No entanto, existe uma diferença no preço sacolas 

biodegradáveis para as de plásticos comuns. A solução em algumas cidades do Brasil foi 

cobrar dos consumidores cada sacolinha utilizada, criando assim um novo hábito do 

consumidor de trazer suas sacolas retornáveis. Essa Lei está em vigor em São Paulo, na 

capital, Lei municipal nº 15.374/2011 e no Rio de Janeiro Lei Estadual nº 8.006/18.  

Recentemente, no Uruguai, o decreto regulamentar da Lei nº 19655, obriga as 

empresas a cobrarem por sacolinhas que em reais custa em torno de R$ 0,50 a R$ 1,00, 

dependendo do estabelecimento, o objetivo é fazer com que os consumidores criem o hábito 

de levar suas próprias sacolas retornáveis e aqueles que preferem continuar comprando as 

sacolinhas o dinheiro e destinado a campanhas de conscientização. Tendo em vista as cidades 

                                                
59 CORTEZ, Fernanda. MENOS UM LIXO: PAÍSES QUE BANIRAM AS SACOLINHAS PLÁSTICAS. 

09/01/2018. Disponível em: <https://www.menos1lixo.com.br/posts/paises-que-baniram-as-sacolinhas-

plasticas> 

https://www.menos1lixo.com.br/posts/paises-que-baniram-as-sacolinhas-plasticas
https://www.menos1lixo.com.br/posts/paises-que-baniram-as-sacolinhas-plasticas
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irmãs – Santana do Livramento e Rivvera, que possuem uma fronteira seca, esse novo hábito, 

de utilizar sacolas retornáveis dos uruguaios, pode ser passado para a cidade vizinha.  

 

Sequência de ensino/didática 

A necessidade da criação de um projeto voltado para a educação ambiental, foi 

proposta da direção da escola que trabalha com projetos didático/pedagógico com temáticas 

transversais com duração mensal ou bimestral, para toda a escola, desde a educação 

fundamental I até os anos finais. O objetivo destes projetos estão de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) para a educação fundamental. De modo que seu enfoque seja para 

realizar atividades mais dinâmicas e significaivas que torne o discente crítico e participativo 

em sala de aula, mas principalmente que o estudante possa compreender seu ambiente natural, 

podendo prepará-los para exercer sua a cidadania vinculado a praticas sociais na sociedade. 

Nesse sentido, o projeto de educação ambiental, temática escolhida para os meses de 

julho e agosto poderiam dar sequência para o trabalho da Feira das Ciências que acontece 

todos os anos realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Santana do 

Livramento – RS, tornando-o assim mais efetivo na dissiminação de saberes na comunidade 

em geral. 

A sequencia didática pode ser utilizada em outras escolas, considerando as suas 

realidades e exigencias para a aplicação das atividades. É importante salientar as dificuladades 

que a escola a ser realatada enfrenta ao se tratar de materiais tecnológicos, que poderiam além 

facilitar aos aulunos pesquisarem em sala de aula a respeito das sacolas plásticas, e até mesmo 

a projeção de audiovisuiais. De modo que o aparelho utilizado para a reprodução do vídeo, foi 

o próprio material pessoal da docente, e o material de pesquisa para o debate e construção de 

conhecimento foi levado impresso. 

A problematização inicial, bem como a base teórica para o desenvolvimento das 

sequencias didáticas, foram na obra Meio ambiente em cena, organizado por Adriana 

Angélica Ferreira e Eliano de Souza M. Freitas em que apresentam uma sequencia de artigos 

que buscam a reflexão sobre a importancia da educação embiental nas escolas e a 

problemática ambiental. Para os autores a contrução da crítica para se levar para a sala de aula 

está dentro de filmes, pequenos documentários que podem ser introduzidos como sequencias 

didáticas, fomentando a responsabilidade sobre o meio ambiente e as relações sociais.  
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No tocante da abordagem didática pedagógica, adota-se a metodologia do Desing 

Thinking60, como metodologia ativa teorizado por João Mattar. Segundo o autor, apesar da 

origem na área empresarial a sua aproximação com a educação tem como objetivo “ provar 

que o Desing Thinking (DT) deixa os professores empodeirados para facilitar a aprendizagem 

construtivista, a fim de promover habilidades do século XXI” (ibdem, p. 94) Ou seja, o DT é 

um aliado para a transformação dos métodos tradicionais de ensino, apesar de não ser a 

receita para a solução dos problemas da educação, mas dentro de suas possibilidades o DT 

busca por meio da criatividade, idealização e a prototipagem, de maneira que envolva os 

alunos por uma estratégia que “nos impulsiona a abandonar o óbvio” (ibdem, p. 96), 

solucionar problemas que estão dentro da realidade dos educandos. Diferente do Designer 

Instrucional (DI). Concordamos com o Mattar ao observar que o DI também faz parte do 

processo de aprendizagem, pois apresenta e analisa um problema e desenha uma solução, 

entretando o DT faz com que o os alunos sejam mais ativos, como cocriadores do processo de 

aprendizagem, fazendo com que apereçam novos objetivos no decorrer dos planejamento. 

Este processo pode ser observado ao longo das sequencias didáticas, dentre as quais foram se 

adptando a sugestões dos alunos e se organizando para novas atividades. Isto é o DT pode 

tornar o processo de ensino – aprendizagem físico através da prototipagem, possibilitando a 

participação cheia de significados e ativa por parte dos estudantes.  

Outro autor importante para a criação das sequencias didáticas é Simão de Miranda. 

Sua obra trouxe as bases conceituais das atividades proposta com o Sistema Didáticco 

Integral, Trabalho Pedagógico Criativo e Aprendizagem Criativa. Estes segundo o autor, 

fazem com que o processo de ensino aprendizagem se torne significativo, ganahando sentido 

ao estabelecer relações com o seu cotidiano. Para Miranda o sistema educacional, além de sua 

crise estrutural, se depara com um ensino tradicional, onde sua base é uma aprendizagem 

memorística, no qual tem por base a repetição que em pouco tempo vão desaparecer (2016, p. 

20). Ou seja, é necessário buscar métodos diferenciados para tornar o ato de aprender o mais 

abrangente possível, adotando a criatividade como fundamental para tornar o aluno ativo e 

reflexivo. De maneira que concordamos com o autor ao salientar que “O ato de ensinar vai 

muito além do que ‘apontar’, ‘marcar com sinais’. [...] Ensinar e aprender são indissociáveis, 

                                                
60 “O Design Thinking é uma metodologia para propor soluções criativas e inovadora para problemas que utiliza 

a forma de pensar (mindset) dos designers.” (MATTAR, 2017, p. 91) 
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estão imbricados, são processos recursivos e não é possível sabermos onde um termina e o 

outro começa” (ibdem, 2016, p. 19).  

Para Miranda (2016) utilizar a criatividade em sala de aula não é fazer uma aula 

divertida, ou deixar os alunos livres, mas sim, que docente e discente possam produzir algo 

em conjunto, e que esse algo é o conhecimento, além de despertar a curiosidade e 

proporcionar a aprendizagem como um indivído que aproveita o espaço social da escola para 

ter responsabilidades de formar um mundo criativo, respeitando as indentidades e diferenças.  

Nesse sentido, o Sistema Didático Integral, uma das metodologias adotadas nos 

planejamentos, tem como proposta trazer possibilidades concretas tanto da organização do 

trabalho pedagógico quanto no processo de aprendizagem, fazendo com que ofereça 

“apropriaçõe significativas do que é ensinado” (MIRANDA, 2016, p. 35).  

Com o Trabalho Pedagógico Criativo, não basta apenas trazer a novidade mas fazer 

tornar significativos criando relações com os objetivos de aprendizagem. Ou seja, provocar os 

alunos como por exemplo: “ Realizar perguntas interessantes e originais nas ‘orientações para 

as leituras, assim como na ação pedagógica’ de quem ensina” ou seja aliar estar perguntar 

para instigá-los a criatividade. O que na sequencia será relatado na experiencia em sala de 

aula. E a Aprendizagem Criativa é o momento em que o aluno transforma os conteúdos em 

algo novo, ou seja ele entende-se como um sujeito ativo da aprendizagem.  

Para tanto, antes do início do projeto/sequencia didática, se fez necessário dentro dos 

conteúdos - sétimo ano, encerrando os setores da economia e iniciando urbanização; Oitavo 

ano com globalização e meio ambiente, realizar uma provocação com perguntas que 

explorassem conhecimentos prévios e interesse dos estudantes em relação ao tema. Assim a 

proposta foi a realização de uma roda de conversa com perguntas mediadoras (apêndice I).  

A roda de conversa tornou o conteúdo atrativo, visto que a conversa trouxe não 

apenas relatos dentro das questões mediadoras citadas acima, mas no decorrer do diálogo 

surgiram experiencias vividas pelos alunos, que vieram a problematizar, como a presença do 

descarte de lixo eletronicos indevidos nos bairros, mesmo havendo a coleta seletiva destes 

resíduos na cidade.  

O periodo deste dia 16/7, eram dois, tornando possível a utilização do Vídeo História 

das coisas na sequencia da aula. O capitulo de Rita Durso intitulado  A economia dos 

materiais e o padrão de produção e consumo nas aulas de geografia, trazem o documentário 

História das coisas, dirigido por Louis Fox com o roteiro de Anne Leonard, como um 
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excelente material para ser exlorado dentro de variados assuntos. Dentro desssa possibilidade 

o vídeo e o suporte dentro da obra de Rita Durso tornou-se essencial para a efetividade dos 

planos de aulas e o projeto. 

O vídeo discute de maneira geral os problemas ambientais que o século XXI enfrenta 

de acordo com o padrão de consumo que está presente na sociedade. O documentário com 

duração de 21 minutos traz reflexões da ativista ambiental, Annie Leonard, de modo bem 

didático mostrando a crise no processo de produção de matérias, dentre os quais acabam 

destruindo recursos naturais devido a maneira exagerada do consumo de produtos que em 

pouco tempo acabam no lixo.  

O vídeo tornou-se complementar ao diálogo estabelecido na sequencia diática 

anterior, exemplificando de maneira mais especifica e detalhada o processo de produção e o 

plano economico do sistema capitalista, nada sustentável.  Dessa maneira, novas reflexões 

surgiram, como o debate sobre a produção de plástico e logo especificamente as sacolas 

plásticas. A ação mediadora foi um brainstorom61. Assim, houve o relato de um aluno 

salientando que a sacola plática é o material que podemos encontrar com facilidade no meio 

ambiente, e que em dias ventosos sempre observa algum voando. Os alunos conseguiram 

analisar e entender as características do plástico, como a impermeabiilidade e a levesa, faz 

com que prejudique o meio ambiente, parando em matas e oceanos, além de causar enchentes 

nas cidades por entupir bacas de lobo, no qual perceberam estas consequências presentes na 

própria cidade. Antes do término do periodo surge então de um aluno a proposta de 

aprofundar a pesquisa a respeito do uso das sacolas plásticas em mercados e como são as 

novas propostas de Leis e seus impactos no países para trabalhar na feira das ciências.  

No dia 17/07 a proposta pedagógica foi de estudar sobre as consequências do uso 

exagerado das sacolinhas plásticas em geral; a estratégia didática em parte foi baseado na 

técnica KWHL62, na qual ja foi utilizada pela docente durante o estágio em sua graduação, a 

proposta é que os alunos anotem em colunas o que cada letra pede do inglês, K – Know (o 

que sabe); W – want know (quer saber); H - How (como saber); e L – Learn (aprenderam). A 

técnica citada acima consistiu em anotações no caderno de cada grupo como forma de guiar a 

leitura do material impresso do site do Ministério do Meio Ambiente a respeito do problema 

                                                
61  
62 retirado do livro: MOSS, Barbara. Estratégia 6 KWHL p 42 -45 in:  35 Estratégias para desenvolver a 

leitura com textos informativos – Porto Alegre, RS: Penso, 2012. 
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das sacolas plásticas no Brasil, disponibilizado pela professora. Cada grupo recebeu um 

tópico diferente do material disponível no site do Meio Ambiente63.  

De acordo com Moss (2012) a estratégia pretende “ajudar os alunos a ativar seu 

conhecimento prévio acerca de um assunto e a localizar informações estrategicamente 

conforme leem” (idem, p. 43). No item K (o que sabe) os alunos destacaram antes da leitura, 

que estavam cientes a respeito da nova Lei no Uruguai, sobre a cobrança por sacolas 

biodegradáveis e a proibição da circulação de sacolas plásticas comuns. Já no item W (quer 

saber) e H (como saber) destacou-se quase que unanimemente realizar perguntas para as 

pessoas, visto as mudanças de hábitos dos uruguaios perante a Lei já citada.  

A participação dos alunos como um todo no decorrer das aulas foi de suma 

importância para o andamento do projeto e das aulas. Importante salientar que o 

planejamento para realizar entrevistas na cidade facilitou-se devido a escolar já possuir 

transporte próprio por ser de zona rural. Assim, ocorreu o agendamento com os mercados 

para realizar dois meios de coletas de dados. Uma delas foi através de entrevista com os 

gerentes de mercados populares a cidade, outra forma foi a coleta de dados quantitativamente 

com consumidores presentes nos respectivos estabelecimentos.  

As entrevistas e coletas de dados ocorreram no dia 17/07. Após a apropriação do 

conhecimento a respeito da produção, consumo e consequências das sacolas plásticas em 

excesso, houve a necessidade então de adquirir conhecimento junto à comunidade de Santana 

do Livramento, além dos principais mercados da cidade. A visita ocorreu em 3 (três) 

mercados da cidade: Supermercado 30064, Righi Supermercados65, Hipermercados BIG - 

Wal-Mart Brasil66.  

Por meio do questionário (apêndice II) foram entrevistados os gerentes de cada 

mercado citado acima. Durante a entrevista o gerente do Righi Supermercados, relatou que 

em apenas um dos supermercados o gasto em sacolas plásticas é de aproximadamente oito mil 

reais mensalmente. Na rede Walmart desca-se o momento em que a gerente salienta que no  

momento o mercado não disponibiliza sacola retornáveis e que o Hipermercados BIG da rede 

Walmart, anteriormente realizava descontos nas compras dos clientes, onde a cada cinco 

                                                
63 Disponível em: <https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-

sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais> 
64 Endereço: Av. Tamandaré, 2176 – Centro. 
65Endereço:  R. Uruguai 1132 – Centro. 
66 Endereço: Av. João Belchior Goulart, 1837 - Centro 

https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais
https://www.google.com.br/search?q=supermercados+300+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElJqqjMK9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexSheXFqQW5aYWJSem5BcrGBsYKKTmpaQWpR5eng8Ag_pvK0wAAAA&ludocid=6114332593970885311&sa=X&ved=2ahUKEwjimvbSvo_kAhX5HLkGHVKeDccQ6BMwFXoECAsQAw
https://www.google.com.br/search?q=big+livramento+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NLQsySo2NDTRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUokZaYr5GSWFSXmpuaV5Cuk5qWkFqUeXp4PAGswurNKAAAA&ludocid=4882058650670521285&sa=X&ved=2ahUKEwi-gLbbv4_kAhUJH7kGHctZCOQQ6BMwEnoECA8QAw
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Foto 1: Placa informativa sobre a Lei 19.655  Foto 2: alunos com bolsa retornável do Tatá 

produtos se descontava R$0,03 centavos, hoje ainda não se sabe a nova estratégia sustentável 

que irão utilizar. Por sua vez, o Supermercado 300, distribui sacolas retornáveis para os 

clientes, e o gerente estima que com a mudança de habito dos uruguaios a partir da Lei 

implementada em Junho, os santanenses podem conscientizar-se dos benefícios da sacola de 

pano (retornável) para o meio ambiente. 

Reflexão a respeito dos dados coletados relacionando com o documentário 20/07. 

A partir da coleta de dados, observou-se que as pessoas ainda estão apegadas as 

sacolas plásticas, visto que das 30 pessoas entrevistadas todas relataram que reutilizam como 

sacola de lixo. Nesse sentido os alunos buscaram por soluções para acabar de vez com o uso 

das sacolas. Umas das soluções encontradas foi a compostagem de lixo orgânico - trabalho 

que apareceu no projeto da feira das ciências na escola com a turma do 1º ano do ensino 

fundamental, anos iniciais, de modo que houve uma troca significativa entre os trabalhos. 

Para o lixo seco a solução necessitaria de auxílio do Governo Municipal para implantar a 

coleta seletiva. E com os resíduos que não podem ser reciclados como o lixo do banheiro, a 

solução pautada foram as sacolas biodegradáveis, e oxi-biodegradáveis. 

O andamento do projeto e aulas, deu continuidade após o recesso escolar, onde foi 

realizado um passeio de observação no Uruguai no dia 5/08. Os estudante puderam observar a 

lenta mudança de habito dos uruguaios, e ainda se depararam com a placa que informa sobre a 

nova Lei no Uruguai.  A grande diferença entre o shopping e o mercado está na 

disponibilidade de sacolas retornáveis, que é distribuída apenas no Mercado Tatá.  

O processo de mudança pode ser lenda se observarmos agora, mas que daqui uns anos 

se tornará corriqueiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
https://www.walmartbrasil.com.br/bandeiras/big/
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Para a efetivação de novas mudanças de hábito seria necessária a elaboração e 

distribuição de sacolas retornáveis. Assim o material foi pensado e elaborado em conjunto. 

Primeiro por meio da compra das bolsas, e após a aquisição deste material realizou-se uma 

oficina de Estencil67 . A seguir a foto de um aluno realizando a atividade: 

 

Foto 3: Elaboração de material bolsas retornáveis 6/8 

A última etapa antes das apresentações na feira das ciências ocorreu no dia 12/08 a 

elaboração de cartazes. Assim os cartazes abordaram o conhecimento obtido no decorrer do 

projeto e das aulas, refletindo sobre as sacolas plásticas e seu impacto no meio ambiente.  

A seguir a sequência de fotos na montagem dos cartazes: 

                                                
67 Técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode representar um número, letra, símbolo 

tipográfico ou qualquer outra forma ou imagem figurativa ou abstrata, através da aplicação de tinta, aerossol ou 

não, através do corte ou perfuração em papel ou acetato.  
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Foto 4: Elaboração do cartaz “sacolas plásticas nos depósitos de lixo” 12/08. 

 
Foto 5: Elaboração do cartaz “experiências internacionais” 12/08. 

 

A apresentação na escola ocorreu na semana seguinte, dia 19/08, os alunos estavam 

nervosos, no entanto conseguiram explicar aquilo que aprenderam durante todo o processo do 

projeto, explanar as experiências vividas durante as entrevistas e observações no país vizinho. 

Ainda na mesma semana chega o convite a escola dos trabalhos selecionados para participar 

da Feira Municipal das Ciências sendo o da sacola plástica e meio ambiente um destes. Este 

evento acontece todos os anos, sendo selecionados os melhores trabalhos de cada escola.  
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Considerações Finais 

  

Com efeito, sem querer prolongar-se apenas no relato, a principal reflexão que pode 

ser aproveitada dentro deste cenário, é que a após estas exposições de experiência pedagógica 

e/ou sequência didática, nota-se a presença do conceito de Design Thinking Educacional por 

João Mattar. Na área de Ciências Humanas, tanto a história quanto a geografia, 

principalmente, pode ser comum prender-se a velha educação tradicional, reproduzindo textos 

e informações, o que Mattar chama de design instrucional, que para os alunos pode torna-los 

desconexos e desinteressantes. No entanto, é possível planejar e buscar por um Design 

Thinking educacional ao invés do instrucional.  

Assim, para desenvolver práticas com a devida efetividade, deve-se levar em 

consideração a sensibilidade cultural e local que também é presente nas escolas. Para tanto, a 

linguagem visual presente na sala de aula enriquece o ensino aprendizagem dos educandos, de 

maneira que toda a produção realizada pelos alunos continua exposta em sala de aula. 

Para tanto, a educação deve ser como um processo de construção do conhecimento 

por parte do aluno e/ou em conjunto, dando a liberdade ao mesmo, no qual a palavra ensino – 

aprendizagem será cabível à situação, visto que a troca é dupla e não única e passiva, apenas 

do professor para o aluno. Desse modo o processo de construção de conhecimentos pode levar 

a um objetivo não definido e pré determinado como a da proposta do design instrucional. Isto 

é, com o Design Thinking educacional é possível surgir objetivos que não estavam previstos, e 

como afirma Mattar (2016) é quando se tem uma educação interativa. Trabalhar com projetos, 

propostas com conteúdo, mas com o objetivo de instigar a liberdade.  

Os objetivos dentro do Design Thinking para tornar os alunos participativos e ativos 

foram contemplados dentro de cada etapa do processo das sequencias didáticas. A primeira 

abordagem do DT segundo Mattar (2017) é criar empatia ao enfrentar e observar, logo, 

definir, idear, prototipar e testar. O Brainstorm , atividade adotada e citado nas aulas 

ministradas, traz o processo criativo, defindo e idealizando. Como o protótipo vem a trazer a 

ideia para o modo físico. Entende-se que esta parte do DT esteve presente ao longo das 

criações dos cartazes, bolsas retornáveis, materializando a aprendizagem da educação 

ambiental ao buscar soluções para o lixo por meio da separação do lixo orgânico e levando-os 

para a compostagem, a indagação pela falta de coleta seletiva. Experiências simples que ao 
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serem selecionados para expor o trabalho em âmbito municipal tornou significativa, mas não 

única pois essas possibilidade podem ser contínuas dentro de vários conteúdos.  
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SUSTENTABILIDADE A PARTIR DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA: dificuldades e desafios no trabalho e na ampliação do 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo realizar atividades com estudantes do ensino médio trazendo 

relatos das experiências acadêmicas das discentes da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus 

Itaqui e assim, demonstrar noções sobre Iniciação Científica em conjunto da Educação Ambiental com o intuito 

de uma maior sensibilização dos estudantes em prol da natureza e do próprio ser humano através de práticas 

sustentáveis que visem  uma  maior  contribuição e solidariedade com as próximas gerações. Para tal, foi 

realizados encontros quizenais no Colégio Estadual São Patrício no município de Itaqui – RS durante o ano de 

2019 com três turmas do terceiro ano do ensino médio. Nestes encontros, foram realizadas atividades como: 

dinâmicas grupais, relatos da vida acadêmica das discentes da UNIPAMPA, apresentação de noções sobre 

Iniciação Científica, incluindo produções de textos dissertativos de acordo com o tema da educação ambiental 

assim como formas de organização de slides, textos e apresentação dos trabalhos. Os resultados alcançados 

evidenciam que o trabalho tem colaborado para a preparação dos estudantes para o acesso à Universidade, seja 

sobre uma temática fundamental para a sociedade ou pelas ações de qualificação dos trabalhos acadêmicos. 

Além disso, foi possível observar, que os estudantes trazem uma bagagem histórica contendo dificuldades de 

concentração pela falta de interesse nos estudos e por outros fatores como: classe social, ambiente familiar, etc. 

Fica evidente que a inclusão do Projeto “Educandos em busca da sustentabilidade” beneficia o ensino no médio. 

Através dele todos os envovidos, o professor, as discentes e os estudantes, ganham experiências importantes.  

 

Palavras-chave: Educação; Sustentabilidade; Iniciação Científica. 

 

Introdução 

A sustentabilidade é a capacidade dos diversos sistemas da Terra, incluindo as 

economias e sistemas culturais humanos, de sobreviverem e se adaptarem às condições 

ambientais em mudanças (MILLER JR., 2012). Uma sociedade sustentável do ponto de vista 

ambiental atende às necessidades atuais de sua população em relação aos alimentos, água e ar 

limpos, abrigo e outros recursos básicos sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprirem às suas necessidades (ONU, 1997). 

Miller Jr (2012) mostra etapas ao longo de um caminho para a sustentabilidade: a 

primeira etapa é conservar o capital natural da Terra, a segunda é reconhecer que muitas 
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atividades humanas degradam o capital natural ao usar os recursos normalmente renováveis 

mais rápido do que a natureza consegue renová-los. Por exemplo, em muitos locais, 

atividades humanas provocam a erosão da superfície do solo antes de sua renovação.  Isso nos 

faz buscar soluções para esses e outros problemas ambientais. A busca por soluções 

frequentemente envolve conflitos e resolvê-los exige compromisso ou ajustes e ao buscar 

soluções, os indivíduos fazem a diferença. 

A maior ameaça à sustentabilidade humana é a ignorância a respeito da própria 

condição natural, o chamado “analfabetismo ambiental” – trata-se do desconhecimento das 

questões ambientais. A educação ambiental, visando à sustentabilidade, a discussões de novos 

conceitos como Pegada Ecológica e Serviços dos Ecossistemas e a Segurança Ecológica são 

vistos como uma possível solução para a amenização desse analfabetismo ambiental. 

A Política Nacional de Meio Ambiente, expressa na Lei nº 9795/1999, Art. 1º, refere-

se à educação ambiental como sendo os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Deve-se então refletir e proceder na busca da sustentabilidade, para isso a Educação 

Ambiental deve ser inserida e trabalhada na sociedade numa perspectiva interdisciplinar, 

respeitando a realidade local. A possibilidade de uma convivência harmoniosa entre homem e 

meio ambiente produzirá, certamente, uma convivência mais sustentável e o estabelecimento 

de uma melhor qualidade de vida nas sociedades. 

De acordo com Dias (1991), a evolução dos conceitos de Educação Ambiental esteve 

diretamente relacionada à evolução do conceito de meio ambiente e ao modo como este era 

percebido, além da relação com o conceito de sustentabilidade. Na Conferência 

Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental, em 1977, a Educação Ambiental foi 

definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a 

resolução dos problemas concretos do meio ambiente, por meio de enfoques interdisciplinares 

e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade (DIAS, 1991).  

Essa educação deve conceder às pessoas uma percepção crítica e global do meio em 

que se vive, esclarecendo valores e desenvolvendo atitudes que lhes permitam adotar uma 

posição consciente e participativa dos recursos naturais, para a melhoria da qualidade de vida 

(JACOBI, 2005).  
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Constata-se que a maioria dos professores hoje em dia está ciente das 

responsabilidades socioeducativas a eles confiadas, existindo consenso da importância do 

tema, no entanto observa-se uma barreira quanto à aplicação de atividades relacionadas, pela 

falta de materiais didáticos, como livros, e mesmo que nestes livros há falta de conteúdos 

relacionados a Educação Ambiental. Assim, percebe-se que os professores têm o 

conhecimento sobre o tema, mas ninguém participou e nem são oferecidas capacitações 

referentes ao mesmo e nem incluem o tema Educação Ambiental como temas transversais em 

seus planos de aula. 

É por esta importância que se torna fundamental a sensibilização de estudantes sobre o 

fato de que a natureza não é uma fonte inesgotável de recursos (EFFTING, 2007). Diante do 

exposto, faz-se necessário que sejam realizadas práticas educativas que provoquem mudanças 

nos indivíduos, tanto em âmbito local quanto nos contextos regional e mundial. Assim sendo, 

a Educação Ambiental no ambiente escolar traz consigo a finalidade de possibilitar melhorias 

à sociedade sobre os modos de como agir em relação ao meio ambiente, sendo tal agir 

consciente (NARCIZO, 2009). Ela possibilita uma prática educativa e principalmente social, 

cuja finalidade volta-se à construção de valores, habilidades, conceitos e atitudes que 

permitam o entendimento da realidade ambiental (LOUREIRO, 2002).  

Dentro do âmbito escolar é necessário trabalhar ativamente questões ambientais, 

atitudes e ações para a preservação da natureza, partindo da abordagem de temas 

socioambientais, que possam potencializar a formação de sujeitos críticos e atuantes na 

realidade vivida.  

Este trabalho foi realizado com estudantes do terceiro ano do Ensino Médio do ensino 

público da cidade de Itaqui/RS, com o intuito de levar as questões de Sustentabilidade e 

Consumo para estes estudantes, como práticas e atitudes corretas e incorretas em relação ao 

nosso ambiente. Dessa forma, foram realizadas ações por meio de pesquisas, rodas de 

conversa, interações com a sociedade. 

 O projeto é voltado para o entendimento e a experiência com a Iniciação Científica, 

que é uma modalidade de pesquisa acadêmica, porém voltada para a produção de textos 

dissertativos. Neste sentido, o projeto foi desenvolvido relacionando a Educação Ambiental 

com a produção da Iniciação Científica, com preocupação de preparar os estudantes na 

chegada a uma universidade federal. 
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Neste sentido, o objetivo deste artigo foi relatar e problematizar as atividades 

realizadas no ambito do projeto “Educandos em busca da Sustentabilidade”. E tem como 

objetivos específicos, analisar as dificuldades e desafios encontrados durante o 

desenvolvimento das ações do projeto de extensão “Universidade: do acesso à permanência” e 

avaliar o desinteresse dos estudantes em relação à aprendizagem. 

 

Passos e procedimentos metodológicos 

 

Este trabalho é resultado da realização de ações do projeto de Extensão ‘Educandos 

em busca da Sustentabilidade’ vinculado ao projeto ‘Universidade e Comunidade: do acesso à 

permanência’. A realização das ações do projeto se deu através do contato das discentes da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus Itaqui, com estudantes do ensino 

médio da rede pública da cidade de Itaqui – RS. Foram realizados ao longo do projeto 

encontros quinzenais com três turmas de estudantes do terceiro ano do Colégio Estadual São 

Patrício no município de Itaqui/RS no qual os temas foram Sustentabilidade e Consumo.  

As atividades se basearam em dinâmicas grupais, com relato da vida acadêmica das 

discentes da UNIPAMPA, inclusive para discutir quais as oportunidades e desafios que 

devem ser esperados ao entrarem em uma instituição federal, apresentação de noções sobre 

Iniciação Científica, realização de atividade na comunidade, rodas de conversas, produções de 

textos dissertativos a partir de dicas já apresentadas, apresentação de formas de organização 

de slides e textos, noções sobre sustentabilidade, por fim, a apresentação dos trabalhos 

elaborados e visita à UNIPAMPA.  

Os temas Sustentabilidade e Consumo que serão abordados pelo projeto se relacionam 

com a perspectiva de uma educação libertadora, que objetiva uma prática que vai além da sala 

de aula e que tem como foco desenvolver a criatividade dos estudantes.  

Nesta perspectiva, pensa-se que a escola deveria atuar como uma “mediadora”, entre o 

aluno, enquanto sociedade, e o meio ambiente, construindo valores sustentáveis e formando 

opiniões. E nada melhor que começar sensibilizando os alunos de que a natureza não é uma 

fonte inesgotável de recursos (EFFTING, 2007). 

Sendo assim, foram produzidos trabalhos relacionados a esses assuntos e posteriormente 

serão apresentados pelos alunos em eventos que poderão ser na escola e na Universidade.  
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Desse modo, buscou-se tornar as atividades do projeto de maneira que transforme a 

prática em um ambiente de geração de conhecimentos enfatizando a necessidade de 

preparação antes de cursar uma determinada graduação para que posteriormente não ajam 

desistências ou surpresas ao se depararem com os trabalhos a serem realizados. 

Os encontros realizados na escola foram quinzenais, todas as Segundas-Feiras, onde 

ocorreram às atividades com os estudantes, desta forma foram divido em várias etapas este 

trabalho. Estas etapas foram divididas em sete encontros, em que cada um apresenta uma 

proposta diferente, como: 

Na primeira etapa, foi realizado o encontro com os estudantes, assim apresentado o 

projeto, realizando uma roda de conversa sobre os objetivos que eles tem para após a 

conclusão do ensino médio. Também, ocorreu a divisão de grupos, para a primeira atividade 

de pesquisa, no qual realizariam vídeos ou fotos de um determinado local a qual escolhessem 

da cidade em que não se encontrava em situação Sustentável e explanar aos colegas a escolha 

do local. 

Na segunda etapa, ocorreu a apresentação da realidade observada e uma discussão sobre 

o porquê dos lugares escolhidos e após a apresentação destes locais, as discentes realizaram 

uma breve contextualização sobre as fontes confiáveis para pesquisas sobre assuntos 

relacionados à sustentabilidade. 

Na terceira etapa, formou-se uma roda de conversa sobre o tema “Sustentabilidade” e o 

“Consumo”, após isso foi realizada a solicitação de textos de fontes confiáveis sobre esses 

assuntos para dar início a elaboração dos textos dissertativos. 

Na quarta etapa, realizou-se a apresentação da estrutura de um modelo básico para 

elaboração de uma redação, solicitando aos estudantes a escrita de uma introdução, 

desenvolvimento e conclusão.  

Na quinta etapa, foi realizada uma atividade mais interativa, na forma de uma roda de 

conversa sobre a vida acadêmica incluindo as formas de apresentação acadêmica, neste 

encontro, ocorreu a participação de outros discentes da instituição, bem como a presença do 

professor orientador do trabalho. 

Na sexta etapa, houve a apresentação dos métodos científicos para formatação de textos 

e slides e a produção das apresentações dos trabalhos relacionados aos lugares que os alunos 

escolheram e criação das ideias de como torná-lo sustentável. 
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Na sétima e última etapa, haverá a apresentações dos trabalhos que foram realizados 

pelos grupos dos estudantes das três turmas do terceiro ano do ensino médio e uma visita dos 

grupos na UNIPAMPA com apresentação dos cursos aos estudantes. 

Conquanto, este trabalho foi realizado por estes métodos, como forma de trazer uma 

realidade acadêmica, bem como trabalhar com as formas de Iniciação Cientifica, para que não 

tenham dificuldades quando se depararem no ensino superior. Outrora, o trabalho com a 

Sustentabilidade, vem com a proposta de uma maneira de conscientização e valorização do 

Meio Ambiente, na forma de educar e preservar o meio em que se vive. 

A cada encontro foi registrado o que foi trabalhado em sala de aula, o comportamento 

e as dificuldades encontradas. Durante esses encontros foi submetido um questionário para 64 

estudantes do 3º ano do ensino médio, onde eles avaliaram o projeto “Educandos em busca da 

Sustentabilidade”, assim como: as metodologias utilizadas, as atividades realizadas, o 

interesse dos mesmos ao estudo após o projeto e ainda foi solicitada uma opinião sobre a 

equipe executora e dicas de aperfeiçoamento do projeto. 

 

Análise sobre o sistema educacional brasileiro 

Quando se trata de refletir sobre o esse sistema educacional, é consensual a percepção 

de que o ensino médio é o nível de ensino que provoca debates controversos (KRAWCZYK, 

2011). Segundo Menezes (2001), o obstáculo difícil de transpor é a ideia igualmente 

difundida entre professores, alunos e pais de alunos de que o agente no processo de ensino 

aprendizado é o professor, de que neste processo o estudante é receptor de informações ou 

treinamentos, e de que escola é o local físico – o edifício e suas instalações – onde essa 

transmissão ou esse adestramento se efetua. Entre os conteúdos do aprendizado, os 

conhecimentos disciplinares necessitam que sejam desenvolvidos e discutidos um real 

entendimento e envolvimento dessas disciplinas.  

É possível analisar que a educação vem passando por várias problemáticas ao longo do 

tempo, inclusive na sala de aula. Os professores a cada dia estão tendo dificuldades em obter 

rendimento e atenção dos estudantes. Em contrapartida, a leitura e os estudos dirigidos 

constituem-se em fatores decisivos, pois propicia a ampliação de conhecimentos, a obtenção 

de informações básicas ou específicas, a abertura de novos horizontes para a mente, a 

sistematização do pensamento, o enriquecimento de vocabulário e o melhor entendimento dos 

conteúdos (MARCONI; LAKATOS, 2003). 
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Dessa forma, se observa que não é apenas um fator de sala de aula, de dentro da escola 

e da relação aluno e professor, mas existem vários outros fatores sociais e econômicos que 

colaboram para as estas problemáticas existentes. 

Para Davis, Silva e Espósito (1989), interações educativas são aquelas que exigem 

coordenação de conhecimentos e ações em torno de objetivos comuns e que sejam pautadas 

pela simetria, ou seja, pela distribuição relativamente equivalente, entre os alunos, de 

oportunidades de participação, no tempo e espaço interativo, para a superação de 

contradições, para a expressão individual e para a troca de experiências. A implantação de 

interações educativas entre os alunos em sala de aula requer, portanto, além de um razoável 

"controle da classe" (no sentido tradicional de disciplina), um conjunto de habilidades 

interpessoais do professor para conceber, planejar, participar e coordenar as interações 

educativas com e entre os alunos. 

 

Construção da educação sustentável dos estudantes por meio da Iniciação Científica  

 

O art. 225 da Constituição Brasileira ainda relata que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações  (BRASIL, 1988). 

 Levando em consideração todas as atividades observadas ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho, foi possível perceber que a maioria dos estudantes detém de 

conhecimento sobre como o meio ambiente em que estamos inseridos se encontra, como 

percebem a importância da educação ambiental para as pessoas de todas as idades. 

 Analisando as rodas de conversas, muitos dos estudantes têm atitudes em suas 

residências junto de suas famílias sustentavelmente, onde reutilizam água, sabão, potes, 

garrafas pets, pois tem a plena consciência que os materiais plásticos e outros têm um longo 

período de degradação.  

 Assim, é visto que as escolas trabalha esse assunto de alguma forma com eles, mas 

não se percebe a interação com a sociedade que é muito importante para a formação 

ambiental, educativa e pessoal das pessoas, bem como os aprendizados que se pode obter 

realizando atividades extraescolares.  
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 Levando em considerações todas as atividades observadas ao longo deste trabalho, se 

obtiveram várias surpresas bem como frustações, pois em uma turma se percebeu um pleno 

desconhecimento sobre sustentabilidade, onde nem sabiam exemplificar o que significava o 

termo, onde os mesmos tinham grandes dificuldades em escrita de textos dissertativos que 

eram um dos grandes objetivos do trabalho, pensando nos vestibulares e no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) que prestariam nos próximos anos. 

 Em algumas turmas nos deparamos com certo conhecimento a cerca do assunto e foi 

visto que a interação dos alunos era relevante, o entusiasmo dos estudantes em querer saber 

mais, em aprender mais, em questionar e ir além do que eles estavam acostumados, traziam 

para as discentes notícias e pesquisas sobre os assuntos trabalhados de forma que o trabalho 

ocorreu como esperado. 

 Dessa forma, foi obtido um bom resultado com o trabalho realizado nas turmas do 

ensino médio, onde foi possível trabalhar as questões de interesse do trabalho, onde os alunos 

se mostraram satisfatórios e se viu que os estudantes conseguiram aprender todos os assuntos 

apresentados. 

 Sendo assim, as discentes do trabalho também alcançaram os objetivos propostos, bem 

como analisaram possíveis modificações para os próximos anos para a continuidade deste 

trabalho, bem como a realização nos outros anos do ensino médio. 

 Logo, foi possível trabalhar e conscientizar sobre os meios de Sustentabilidade e 

Consumo, como se alcançou uma melhoria dos saberes referentes ao âmbito acadêmico por 

parte dos estudantes da rede pública, de modo que esclareceram suas dúvidas sobre a vida 

acadêmica e que a equipe executora exemplificou suas experiências vividas na universidade 

de maneira lúdica, para melhor empenho dos estudantes que adentrarem no ensino superior.  

 

Contribuições do projeto para a quantificação do aprendizado dos estudantes 

 

No ambiente escolar o que domina é a reprodução mecânica do que é dado como 

tarefas para o estudante reproduzir, porém quando o papel do estudante é se posicionar diante 

de questionamentos sobre assuntos que é de interesse coletivo pode se observar que não há 

posicionamento.  

O modelo que é encontrado em sala de aula dificulta o debate e também a indagação 

dos estudantes sobre os assuntos discutidos. A forma tradicional de dar aula é sufocante para 
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os professores e também para os estudantes. É mais fácil permanecer e seguir uma 

metodologia já conhecida, os professores estão cada vez mais desmotivados com toda a 

situação atual que a educação vem sofrendo, como cortes de verbas e parcelamento do salário.  

Esse modelo autoritário e ultrapassado necessita ser superado, pois os estudantes 

adolescentes carecem de uma educação para um mundo que exige pessoas mais ativas e 

capazes de lidar com realidade interdisciplinar.  

Durante as ações deste trabalho uma das dificuldades enfrentadas foi o tempo, porque 

os períodos são de apenas 45 minutos, no qual não consegue proporcionar uma melhor 

aplicação dos temas, das atividades e também os estudantes não tem tempo de aprofundar 

seus conhecimentos dificultando um desenvolvimento e uma melhor aprendizagem.  

Na sequência da análise do artigo foi avaliada uma questão do questionário aplicado 

aos estudantes que tratava sobre o tema: “Como você avalia o seu interesse pelo estudo do 

projeto após o início das apresentações das discentes?” observamos que 34,38% dos 

estudantes possuem grande interesse para os estudos após a apresentação do projeto, enquanto 

que 56,25% dos estudantes continuam com o mesmo interesse, 7,81% com o menor interesse 

e 1,56% não tem interesse pelos estudos após a apresentação do projeto.  

Com base nos resultados encontrados podemos afirmar que mesmo com a inclusão do 

projeto, a maioria dos estudantes possui o mesmo interesse para os estudos enquanto que 

34,38% dos estudantes aumentaram o interesse pelos estudos. Foi possível observar, que os 

estudantes trazem uma bagagem histórica contendo dificuldades de concentração pela falta de 

interesse nos estudos e por outros fatores como: classe social, ambiente familiar, etc.  

No ambiente escolar, a motivação é um dos fatores favoráveis ao aprendizado, sua 

falta deixa espaço para a passividade, para a indisciplina, além de dificultar o 

desenvolvimento das atividades e gerar desconcentração.  

Segundo o Vasconcellos (2019), o incentivo à auto avaliação é muito importante para 

o desenvolvimento da meta cognição, qual seja, não só o aluno conhecer, mas prestar atenção, 

tomar consciência dos seus processos de construção do conhecimento, e auto regulá-los 

(identificando, inclusive, autobloqueio, obstáculos epistemológicos).  

Desse modo, buscamos tornar as atividades do projeto de maneira que transforme a 

prática em um ambiente de geração de conhecimentos enfatizando a necessidade de 

preparação antes de cursar uma determinada graduação para que posteriormente não ajam 

desistências ou surpresas ao se depararem com os trabalhos a serem realizados. 
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Foi possível observar, que os estudantes trazem uma bagagem histórica contendo 

dificuldades de concentração pela falta de interesse nos estudos e por outros fatores como: 

classe social, ambiente familiar, etc. No ambiente escolar, a motivação é um dos fatores 

favoráveis ao aprendizado, sua falta deixa espaço para a passividade, para a indisciplina, além 

de dificultar o desenvolvimento das atividades e gerar desconcentração. “Em outras palavras 

haverá motivação por uma atividade se estiver bem claro para que executá-la e, portanto, a 

estratégia motivacional consistirá em mostrar esse valor instrumental, o que pode ser 

demonstrado de diversas maneiras” (BUROCHOVITCH, 2010, p. 17). 

 

Considerações Finais  

  

O trabalho tem contribuído substancialmente para a qualificação dos processos 

educacionais dos estudantes do terceiro ano do ensino médio da escola pública do Município 

de Itaqui. Consequentemente, tem colaborado para a preparação destes estudantes para o 

acesso à Universidade, seja sobre uma temática fundamental para a sociedade ou pelas ações 

de qualificação dos trabalhos acadêmicos.  

Quanto ao sistema educacional, a partir das ações realizadas neste trabalho, conclui-se 

que a mudança de atitude dos estudantes passa pela modificação dos processos educacionais, 

que inclui a valorização das escolas pelos governantes, a criação de novos formatos de ensino 

por meio da ciência e da tecnologia e também formas de qualificar os professores. 

Quanto ao questionário, conclui-se que grande parte dos estudantes do 3º ano do 

ensino médio não tem interesse em adquirir maior conhecimento para posteriormente adentrar 

a universidade e que uma parcela deles já vai para a escola desmotivada a aprendizagem. E 

com a implantação do projeto “Educandos em busca da sustentabilidade” no ensino médio 

visualizamos um grande potencial de mudar a perspectiva dos estudantes quanto ao interesse 

em obter mais conhecimento.  

Fica evidente que a inclusão do Projeto “Educandos em busca da sustentabilidade” 

beneficia o ensino no médio. Através dele todos ganham, o professor compartilha com as 

discentes suas experiências ao mesmo tempo em que o auxilia e recebe contribuições e 

sugestões em sala de aula. As discentes repassa aos estudantes o que aprendeu e pratica a 

atividade docente, possibilitando uma possível carreira. O professor tem um apoio a mais no 

seu fazer diário, e as discentes reforçam seus conhecimentos e adquire experiência para uma 
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possível carreira docente. Os estudantes tem uma possibilidade a mais de aprender sobre os 

conteúdos abordados assim como tem uma noção mais elevada de como é a vida dentro de 

uma Universidade Federal a partir das experiências relatadas pelas discentes.  
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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi analisar como ocorre o processo de mediação da aprendizagem e 

desenvolvimento infantil nas práticas pedagógicas de uma escola sociointeracionista de Alegrete, RS. 

Metodologicamente, a pesquisa é de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, quanto aos procedimentos 

técnicos caracteriza-se como um estudo de caso, em que adotou-se como instrumentos de coleta de dados a 

observação não participante e a entrevista semiestruturada. Dentre os resultados encontrados, pode-se concluir 

que a escola sociointeracionista valoriza o brincar e a interação social como fonte principal da construção dos 

sujeitos, promovendo espaços de formação continuada para os professores apropriarem-se da proposta. 

 

Palavras-chave: Sociointeracionismo; Aprendizagem infantil; Interação Social. 

 

Introdução 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como principal 

objetivo pedagógico promover o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de 

idade, de forma a ampliar suas capacidades físicas, cognitivas, sociais e psicológicas, 

complementando o papel da família e da sociedade (BRASIL, 1996). Nesse contexto, a 

criança deve ser compreendida como um sujeito de direitos, capaz de agir com autonomia, 

interagir com o mundo à sua volta e, ao longo das vivências e experiências, construir seus 

próprios conhecimentos (BRASIL, 2010). 

O espaço escolar, considerando a aprendizagem da criança matriculada na Educação 

Infantil, deve promover práticas pedagógicas que oportunizem novas experiências e saberes, 

integrando aos conhecimentos constituídos em outros contextos sociais, tendo como eixo 

norteador as interações e a brincadeira (BRASIL, 2010). A partir dessas diretrizes podem ser 

construídas inúmeras possibilidades no cotidiano escolar, de forma que seja incentivado tanto 

o conhecimento de si, como dos outros, em um processo contínuo de trocas e interações 

sociais. 

O professor, nesse processo de aprendizagem, atua como um mediador entre os 

conhecimentos escolares e as crianças que estão inseridas no espaço educativo, de forma a 
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identificar os níveis de desenvolvimento mental de cada uma para, a partir disso, ampliar suas 

experiências e potencialidades de aprendizagem. Assim, ao reconhecer os avanços e saberes 

atingidos pela criança é possível delinear propostas necessárias para que consiga solucionar 

situações cada vez mais complexas que exigem maior autonomia (VYGOTSKY, 2007).  

As interações e a brincadeira, como concepção de trabalho na Educação Infantil, 

representam mecanismos que potencializam a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, 

sendo pilares fundamentais na teoria de aprendizagem desenvolvida por Levy Vygotsky. Ao 

analisar o pensamento de Vygotsky deve-se considerar o ser humano como biológico, 

possuidor de mecanismos cognitivos que permitem seu desenvolvimento integral, mas 

sobretudo que necessita de convívio com diferentes grupos e processos sociais, históricos e 

culturais (TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2016). 

A teoria sociointeracionista de aprendizagem valoriza o brincar na construção do 

conhecimento, propiciando às crianças descobertas acerca do mundo em que estão inseridas, 

uma vez que o brinquedo torna possível uma outra relação entre o campo imaginário dos 

significados e do campo visual em que se encontram as situações reais, sendo possível através 

dele conquistar os maiores avanços e aquisições da criança (VYGOTSKY, 2007). O processo 

da brincadeira desenvolve todas as potencialidades das crianças, o que contribui para sua 

formação integral ao promover a aquisição de novas linguagens, além do desenvolvimento da 

autonomia, da imaginação, da criatividade, da interação e da cooperação, bem como em 

relação à constituição de aspectos relevantes de sua identidade infantil (PEREIRA, 

AMPARO, ALMEIDA, 2017).  

Portanto, a brincadeira representa uma atividade natural ao universo da criança que 

reflete o mundo real, mas que ultrapassa essa percepção através da imaginação, aspecto que 

amplia seu desenvolvimento cognitivo. Essa ferramenta de aprendizagem, na visão do teórico, 

amplia os processos sociais vivenciados pela criança, sendo o resultado da mediação com os 

outros indivíduos (MOREIRA, 2017). Nesse sentido, a escola tem como função fundamental 

estimular a criança a ampliar seus conhecimentos vivenciados, assim, preparando o sujeito 

para a construção de novos saberes (REGO, 2012).  

Dessa forma, os profissionais que atuam no espaço escolar devem considerar o 

conhecimento já apropriado pela criança, para a partir dele promover seu desenvolvimento 

potencial, ou seja, aquele que ocorre através da mediação do professor e dos colegas 

(FRADE; MEIRA, 2012). A função da escola, segundo o Vygotsky, estaria atrelada ao 
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conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, que se refere à distância entre aquilo que a 

criança já aprendeu em seu meio social e consegue fazer com autonomia, ou seja, o nível de 

desenvolvimento real, e as potencialidades que poderão ser desenvolvidas conforme os 

estímulos proporcionados, referentes ao nível desenvolvimento potencial que ainda não está 

em maturação (VYGOTSKY, 2007). 

Através da mediação do professor, que deve analisar o desenvolvimento mental em 

que a criança se encontra, a criança torna-se capaz de avançar para os próximos estágios de 

desenvolvimento. Assim, essa noção conceitual salienta que a aprendizagem acontece 

somente quando os desafios se adiantam ao desenvolvimento, ao passo que é ineficaz 

trabalhar aquilo que já foi atingido no nível de desenvolvimento real (VYGOTSKY, 2007).  

Diante da contribuição da proposta sociointeracionista para a aprendizagem da criança na 

Educação Infantil, tendo como foco a escola como espaço privilegiado na construção humana, 

formulou-se a seguinte questão de pesquisa: De que forma são potencializadas as 

aprendizagens das crianças em uma escola de abordagem sociointeracionista de Educação 

Infantil de Alegrete? A partir disso, propõe-se o objetivo de analisar como ocorre o processo 

de mediação da aprendizagem e desenvolvimento infantil nas práticas pedagógicas de uma 

escola sociointeracionista de Alegrete, RS. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como abordagem qualitativa, com relação aos 

objetivos tem caráter descritivo, e quanto aos procedimentos técnicos é um estudo de caso 

realizado em uma escola de Educação Infantil, localizada no município de Alegrete. No 

período entre 15 e 18 de abril de 2019 foi feito contato com a direção da escola e entregues a 

Carta de Apresentação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, em consonância aos aspectos éticos de pesquisa. Vale 

ressaltar que a pesquisa foi realizada na escola após autorização da direção para o início da 

coleta de dados do estudo.  

A escola de educação infantil com proposta Integral, locus da pesquisa, é 

comprometida com a função social e política do Estado do Rio Grande do Sul e está presente 

em outras 17 cidades. Possui capacidade para oitenta alunos e visa garantir o acesso à 

educação de qualidade para crianças de baixa renda, através da oferta de bolsas de estudos em 
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Tempo Integral, além de uniformes, alimentação e materiais escolares para fornecer condições 

de permanência na escola. 

Segundo o Regimento Escolar, o trabalho pedagógico se volta a crianças na faixa 

etária entre três e cinco anos de idade, e fundamenta-se na teoria sociointeracionista de 

aprendizagem.  

 

A proposta pedagógica da Educação Infantil orienta-se nos pressupostos teóricos e 

metodológicos do sociointeracionismo que preconiza a formação da criança como 

cidadão crítico e a participação ativa e autônoma dos sujeitos envolvidos por meio 

da cooperação e do respeito à diversidade (2016, p. 7). 
 

 

O objetivo das ações pedagógicas é possibilitar experiências e trocas entre culturas, 

pessoas, momentos e ambientes únicos, considerando a criança em sua formação integral e 

singularidade, na qual “Cada criança é uma parte do conjunto de infâncias que constroem e 

enriquecem a escola” (REGIMENTO ESCOLAR, 2016, p. 9). Nesse sentido, cabe salientar 

que os projetos pedagógicos da instituição assumem a importância da interação entre as 

crianças e os professores, com as famílias, equipe escolar e a própria comunidade que rodeia o 

espaço educativo, sendo construídos de forma compartilhada (REGIMENTO ESCOLAR, 

2016). 

No início do ano letivo as turmas são organizadas da seguinte forma: Turma A: 

crianças de 3 anos até 3 anos e onze meses; Turma B: crianças de 4 anos até 4 anos e onze 

meses; Turma C: crianças de 5 anos até 5 anos e onze meses. Com relação aos instrumentos 

de coleta de dados, foram adotados a observação não participante e entrevista 

semiestruturada. 

Ressalta-se que na observação não participante a atuação do pesquisador dá-se apenas 

como espectador atento sem integrar-se ao contexto de pesquisa, com vistas ao 

aprofundamento do estudo (MARCONI; LAKATOS; 2010). Foram realizadas seis 

observações de dez horas cada, período que corresponde a um dia letivo, sendo duas 

observações em cada turma, totalizando 60 horas de observação. Ressalta-se que o total de 

crianças observadas foi de 55, sendo 18 da turma A, 20 crianças da turma B, e 17 crianças da 

turma C. 

A entrevista semiestruturada da pesquisa foi aplicada a uma professora da instituição. 

A entrevista semiestruturada consiste em um instrumento de coleta de dados que combina 

questionamentos tanto abertos quanto fechados, onde o entrevistado tem a possibilidade de 
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expor outras questões, além da indagação realizada pelo pesquisador (DESLANDES, 

GOMES, MINAYO, 2013, p. 64). 

Além disso, adotou-se o Diário de Campo como técnica de construção escrita das 

práticas e experiências para “acumular assim os materiais para analisar as práticas, os 

discursos e as posições dos entrevistados, e também para colocar em dia as relações foram 

nutridas entre o etnógrafo e os pesquisados” (WEBER, 2009, p. 158). 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

 

A entrevista semiestruturada foi aplicada a uma professora da instituição a fim de 

comparar o seu discurso e suas práticas pedagógicas, no cotidiano, com a abordagem 

sociointeracionista. Quando questionada a respeito de seu papel na educação infantil, a 

professora respondeu que o professor deve construir práticas que proporcionem a integração 

entre a cognição, afetividade e interação, possibilitando a formação de um sujeito autônomo e 

livre para construir sua identidade, conforme abaixo: 

 

Acredito que o meu papel na Educação Infantil é orientar, observar ou estimular 

todos os processos que levam as crianças a construírem seus conceitos, valores, 

atitudes e habilidades permitindo que cresçam como pessoas, desempenhando um 

pensamento construtivo (PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA). 

 

 

A professora enfatiza que a função da escola e do professor vai além dos 

conhecimentos escolares, corroborando com Redin que diz ser importante o professor 

“colocar à disposição de nossas crianças o legado cultural que a humanidade conseguiu 

construir e desafiá-las à descoberta, ao conhecimento desse mundo” (REDIN, 2017, p. 23). O 

discurso da professora evidencia a criança como autora do seu próprio aprendizado, elencando 

também a relevância do professor nesse processo, pois ele é um mediador do conhecimento. 

Quanto à abordagem pedagógica adotada pela escola, a professora reconhece a criança 

como sendo protagonista no espaço educativo. Ao mencionar a Pedagogia de Projetos como 

metodologia de trabalho afirma que o próprio educando pode escolher e decidir suas 

aprendizagens, por meio de suas vivências e curiosidade acerca do mundo que o cerca. Sobre 

esse processo de construção, explica: 
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“Em uma concepção educacional que tenha as crianças como protagonistas, é 

incentivado a desenvolver a curiosidade, a criatividade, o senso crítico, a autonomia 

e as vivências em grupo. Por meio de diversas atividades que são defendidas pela 

Pedagogia de Projetos, a criança desenvolve seus aspectos físicos, psicológicos, 

intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade. Acredito 

nessa participação integral das crianças, e desta forma que a criança é protagonista 

de seu aprendizado” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA). 

 

 

A Pedagogia de Projetos, “é um dos muitos modos de organizar o ato educativo. Ela 

indica uma ação concreta, voluntária e consciente que é decidida tendo em vista a obtenção de 

determinado alvo informativo” (BARBOSA, 2017, p. 51). Por meio dessa proposta, as 

crianças decidem o que querem aprender com base em suas experiências anteriores e 

curiosidade sobre o mundo, traçando os caminhos a serem descobertos na sala de aula. 

Nas aulas observadas as crianças possuem liberdade, autonomia e um grande interesse 

pelos projetos. Ao ser questionada sobre o planejamento, o discurso da professora concebe a 

visão de que cada educador possui suas singularidades e concepções de ensino e 

aprendizagem e por isso, a autonomia e a flexibilidade são essenciais na consolidação de uma 

proposta que considere o contexto social de cada criança, compreendendo suas experiências 

construídas no ambiente familiar para, a partir disso, planejar atividades com 

intencionalidade. 

 

Sim, o planejamento é flexível e com muita autonomia. Planejar significa projetar 

propósitos e metas e estabelecer um plano para alcançá-los. As atividades devem ser 
transformadoras para as crianças, ou seja, elas precisam se tornar mais experientes 

ao final da atividade do que iniciaram (PROFESSORA PARTICIPANTE DA 

PESQUISA). 

 

 

De acordo com Vygotsky, o planejamento deve voltar-se para a aprendizagem 

potencial da criança, ou seja, aquela que está em processo de maturação e que ainda precisa a 

intervenção dos adultos (VYGOTSKY, 2007). Entendemos, que nessa escola o planejamento 

visa ampliar as experiências das crianças da Educação Infantil, transformando e 

proporcionando outros cenários e vivências. 

Apropriar-se das contribuições do referido teórico para a Educação Infantil implica no 

reconhecimento dos níveis de desenvolvimento infantil, necessários para realizar as ações 

planejadas no cotidiano educativo. Silva e Palma defendem essa ideia ao afirmarem que “o 

trabalho na Educação Infantil envolve intencionalidade e planejamento, o que implica 
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conhecimento específico, metodológico e das características e especificidades da infância” 

(SILVA; PALMA, 2015, p. 23). 

A escola sociointeracionista valoriza todos os espaços da instituição como forma de 

ensinar as crianças a ter cuidados básicos com cada ambiente da escola e com o próprio corpo, 

assim diferenciando os diversos momentos e tempos de aprendizagem. Na visão de Mello, a 

escola “deve ser uma opção consciente e feliz, um espaço precioso de interação, discussão e 

troca, onde se proporciona a interlocução dos saberes, a construção de valores o cultivo de 

uma nova visão ética da criança no mundo” (MELLO, 2017, p. 87). 

Na escola pesquisada, todas as atividades possuem uma proposta pedagógica, um 

simples fato do cotidiano se transforma em um grande momento de autoconhecimento e 

autonomia, e na fala da professora encontramos o discurso da escola sociointeracionista: 

“Acredito que todos os espaços da escola são espaços de estímulo, cada espaço deve ser 

pensado para ter um objetivo e uma identidade” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA 

PESQUISA). 

A fala da professora também nos remete às DCNEI sobre o uso dos diversos espaços e 

tempo, que asseguram a “[...] articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças” (BRASIL, 2010). 

Ao ser questionada sobre como acompanha a aprendizagem e o desenvolvimento de 

cada criança, a professora diz “Através da observação percebe-se o desenvolvimento, que 

deve se dar em todas as suas linguagens: expressivas, comunicativas, cognitivas, éticas, 

lógicas e imaginárias. A criança desenvolve sua evolução através dos estímulos em todos os 

momentos” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA). 

A observação atenta aos processos da criança é fundamental para analisar o tempo de 

cada uma, considerando o papel da convivência social como um ato de troca de saberes entre 

as crianças e o educador. Partindo para além da observação como forma de perceber o 

desenvolvimento infantil, Fochi e Pinazza (2018, p.17)) apontam o registro e a construção da 

documentação pedagógica como caminhos para perceber o desenvolvimento infantil nessa 

etapa de ensino, sendo “que os registros cotidianos dos professores precisam orientar o seu 

próprio fazer” e “construir institucionalmente a possibilidade de que a reflexão a partir dos 

registros aconteça como parte do seu trabalho”. 
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Um ponto central na teoria de Vygotsky é o brinquedo como um instrumento de 

aprendizagem e desenvolvimento, no qual a criança é produtora do seu próprio conhecimento 

e avança em direção ao nível interno dos processos mentais. Durante as observações na escola 

percebemos que elas brincam naturalmente e exploram o ambiente em que estão inseridas, 

tendo liberdade para escolher brinquedos e jogos e construir e inventar brincadeiras em 

momentos de interação com os colegas e professores, a partir de diversos materiais que estão 

em seu alcance. 

No ato do brincar, a criança cria possibilidades e usa a criatividade como forma de 

interpretar o mundo em que ela vive, expressando sua imaginação, sendo expressa nas DCNEI 

a necessidade de “observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 

das crianças no cotidiano” (BRASIL, 2010). Com relação ao brincar na Educação Infantil, a 

professora entrevistada acredita que o aprendizado a partir dessa ferramenta lúdica deve ser 

respeitado: “O brincar é um direito e deve ser respeitado. É por meio da brincadeira que a 

criança se relaciona, integra culturalmente e aprende a se desenvolver” (PROFESSORA 

PARTICIPANTE DA PESQUISA).  

O discurso produzido reforça o que Vygotsky defende em relação ao ato de brincar, 

que destaca que ao brincar a criança tem a oportunidade de vivenciar diversos papéis e 

elaborar diferentes relações, pois, por meio desta atividade, ela dialoga com o mundo, 

imitando situações e habilidades que superam suas capacidades, apropriando-se das formas de 

agir do adulto e ampliando os instrumentos que tem para se relacionar com mundo 

(VYGOTSKY, 2007). 

Além do brinquedo, outra ferramenta importante para estimular o desenvolvimento 

infantil é a interação social que deve guiar as práticas pedagógicas. As possibilidades que o 

ambiente proporciona ao indivíduo são fundamentais para que a criança se constitua como 

sujeito lúcido e consciente, capaz, por sua vez, de alterar a realidade em que vive e construir 

vivências a partir da sociabilidade (VYGOTSKY, 2007). 

Em referência ao aspecto da interação social, a professora narra que “as propostas são 

estruturadas de várias formas, pois depende da intenção de cada uma. Realizamos atividades 

no coletivo, em pequenos grupos ou até mesmo individualmente” (PROFESSORA 

PARTICIPANTE DA PESQUISA). A interação, nesse ângulo, é a base da escola, sendo um 

“espaço coletivo que respeita a individualidade da criança e do adulto com necessidade e 
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características específicas, deve valorizar a heterogeneidade representada pela diversidade 

socioeconômica e cultural” (MELLO, 2017, p. 88). 

Além disso, segundo Grossi “Em algumas situações é importante proporcionar 

atividades que envolvam toda a turma, para trabalharem a interação e socialização. Já em 

outras situações devem acontecer momentos individualizados, em que a atenção é voltada 

apenas para um aluno específico” (GROSSI, 2018, p. 125). As propostas coletivas enfatizam a 

interação como instrumento de aprendizagem escolar, ao passo que as atividades individuais 

focalizam nas singularidades de cada sujeito em mediação com o professor. À vista disso, “A 

escola da infância pode contribuir para a escuta dos tempos individuais e favorecer a 

experiência de viver tempos coletivos” (BARBOSA, RICHTER; DELGADO, 2015, p. 110). 

Assim, ao confrontarmos a teoria de aprendizagem proposta por Vygotsky com o 

projeto político pedagógico da escola e a fala da professora, entendemos que a conduta da 

mesma está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2010), uma vez que articula suas propostas pedagógicas ao contexto legislativo e 

escolar da Educação Infantil, valorizando os saberes e vivências experienciados pelas crianças 

em outros espaços fora da escola. 

Ao observarmos o cotidiano da escola analisada, reconhecemos que as atividades 

foram feitas conforme a intenção de se trabalhar cooperativamente e individualmente. 

Algumas propostas da escola, ao trabalhar com jogos, criações artísticas, contação de 

histórias, roda de conversa e brincadeiras voltaram-se à interação coletiva das crianças, a fim 

de explorar a oralidade, a escuta, a arte e outros conhecimentos promovidos pelo convívio. 

Além disso, foram realizadas atividades individuais dedicadas ao letramento, ao 

recorte e à colagem que são aspectos da motricidade fina e outras capacidades individuais 

consideradas necessárias pelos professores. Ao longo do cotidiano educativo, tanto na sala de 

aula quanto nos demais espaços, a conquista da autonomia das crianças pode ser incentivada e 

ampliada pelos profissionais da instituição de ensino. Logo, a autonomia é apontada como 

fundamental, pois segundo a professor “Na escola as crianças são apoiadas na conquista da 

autonomia para realizar os cuidados básicos diários, dessa forma, incentivadas a escolher 

brincadeiras, brinquedos e materiais, ajudar na construção da rotina, suas opiniões e desejos” 

(PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA). 

Ao destacar a função da escola na conquista da autonomia, sua narrativa revela a 

necessidade de ir além das tarefas diárias, a fim de estimular a criticidade e a participação 
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ativa na sala de aula e demais contextos sociais. Nesse sentido, é preciso promover o 

desenvolvimento da autonomia nos diversos momentos do cotidiano, o que inclui a higiene, a 

organização dos espaços, alimentação, para encorajá-la a agir sem o auxílio dos adultos. Além 

disso, a autonomia deve ultrapassar as tarefas da rotina, mas contemplar os processos de 

escolhas, construção de regras, decisões sobre o próprio mundo e com relação ao espaço 

educativo. 

O processo de desenvolvimento da autonomia relaciona-se ao conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, visto que inicialmente a criança realiza as ações de forma 

dependente dos adultos, necessitando da interação e da mediação social do professor para se 

organizar. Em um segundo momento, levando em conta suas potencialidades, a criança se 

apresenta com o desenvolvimento da autonomia avançado, sendo capaz de realizar tarefas do 

cotidiano sozinha (VYGOTSKY, 2007). 

Ao ser questionada sobre as experiências proporcionadas às crianças para garantir 

vivências significativas, a professor afirmou que “a exploração, observação, investigação e as 

experiências vividas pelas crianças são a base para potencializar e ampliar a capacidade para 

descobrir o mundo” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA). Por meio desse 

enfoque, percebemos que para construir algo novo no cotidiano não é preciso criar ações 

complexas e, geralmente, sem sentido, pois é através do processo natural de descobertas que 

as crianças se encantam e se conectam com o mundo que estão inseridas.  

Através das observações conseguimos refletir em relação à abordagem que a 

professora exemplifica em sua resposta, pois consegue fazer de situações simples momentos 

ricos em aprendizagem, como ao explorar livremente tintas e materiais não estruturados, 

organizar espaços para que as próprias crianças cultivem seus alimentos, assim valorizando a 

escola como espaço de construção e pertencimento. 

Ao investigar as práticas desenvolvidas na instituição participante da pesquisa, 

acreditamos ser pertinente questionar acerca das formações profissionais que buscam 

qualificar o trabalho pedagógico desenvolvido. Relativamente à temática, a professora 

expressou: “Realizamos sempre encontros semanais, formações continuadas e encontros com 

a Rede Rio Grande do Sul durante o ano. Esses momentos são riquíssimos e, assim, permitem 

a ampliação do repertório de cada professor” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA 

PESQUISA). 
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A afirmação proferida pela professora fortalece a importância de a escola promover 

formação continuada de professores, de forma a assegurar a capacitação e atualização 

constante acerca dos fundamentos teóricos e concepções sobre o campo da Educação Infantil, 

em articulação com a proposta sociointeracionista a que a instituição se compromete. Na 

visão de Tardif, o saber dos professores compreende:  

 

[...] um processo em construção ao longo de uma carreira profissional na qual o 

professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo 

tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de regras de ação que se tornam 

parte integrante de sua “consciência prática” (TARDIF, 2017, p. 14). 
 

 

Verificou-se, ao longo das observações, que acontecem reuniões semanais entre as 

professoras e a supervisora pedagógica, o que, por vezes, integram as estagiárias nesses 

momentos, que visam solucionar e discutir questões relacionadas à qualidade das propostas e 

aprendizagens das crianças. Os encontros com a Rede estadual da escola, por outro lado, têm 

por objetivo articular os saberes desse campo de ensino em observação à proposta 

sociointeracionista de desenvolvimento infantil, contemplando as inúmeras escolas dessa rede 

escolar. 

Além do objetivo delineado para a pesquisa, conseguimos compreender o quanto é 

gratificante o papel mediador do educador, pois é através dele que a criança se reconhece 

como sujeito ativo e construtor de seu próprio aprendizado. Ao potencializar o protagonismo 

infantil, a escola sociointeracionista incentiva a formação integral da criança tendo um olhar 

atento a todas as potencialidades e curiosidades que surgem no caminho do cotidiano escolar. 

 

Considerações Finais  

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar como ocorre o processo de 

mediação da aprendizagem e desenvolvimento infantil nas práticas pedagógicas de uma 

escola de educação infantil com abordagem sociointeracionista e trabalho pedagógico voltado 

a crianças na faixa etária entre três e cinco anos de idade. 

Por meio de observações nos turnos manhã e tarde foi possível conhecer as propostas, 

metodologias e ações promovidas pela instituição em consonância com a teoria 

sociointeracionista em que está fundamentada. Além disso, a entrevista, aplicada a uma 



 

 

 
186 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

professora da instituição, possibilitou comparar o seu discurso e suas práticas pedagógicas no 

cotidiano com a abordagem sociointeracionista e com o Regimento Escolar da instituição. 

A análise dos dados possibilitou compreender que a escola proporciona momentos de 

reflexão em conjunto com toda equipe de professores, com embasamento na proposta 

pedagógica que orienta todas as escolas dessa rede de ensino. A formação continuada é 

valorizada pela instituição, pois através da entrevista e das observações ficou evidente que o 

projeto pedagógico é utilizado frequentemente para a construção dos planejamentos e 

discussões nos encontros semanais da instituição. 

O processo de mediação da aprendizagem e desenvolvimento das crianças ocorre 

através do brincar, explorar, criar, sempre na perspectiva da interação com outras crianças e 

com a professora. A interação social é incentivada pela escola, pois é nesse contexto que 

ocorre a troca de saberes e vivências, ampliando os conhecimentos prévios das crianças, 

formando um sujeito único e seguro capaz de exercer sua autonomia. 

Na escola sociointeracionista, o professor atua como um mediador da aprendizagem 

desafiando o educando a atingir níveis mais elevados de desenvolvimento infantil. A realidade 

educativa demonstrou que o professor deve estar sempre atento às singularidades e 

potencialidades de cada criança, buscando proporcionar experiências em suas múltiplas 

dimensões cognitivas, afetivas, expressivas, motoras, dentre outros aspectos. 

A seguinte questão de pesquisa “De que forma são potencializadas as aprendizagens 

das crianças em uma escola de abordagem sociointeracionista de Educação Infantil de 

Alegrete?” foi constantemente retomada, a fim de responder de forma concisa e fundamentada 

por teóricos que defendem essa concepção. Conclui-se que as aprendizagens são abordadas de 

maneira lúdica reforçando o papel educativo dos brinquedos e jogos, valorizando as vivências 

e a interação entre as crianças, professores, famílias e comunidade escolar como meio de 

construção social e, assim, atribuindo a todos os envolvidos a função de educar. 
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 ARMÁRIO NUNCA MAIS: apontamentos sobre gênero, currículo e 

censura 

Ewerton da Silva Ferreira74 
Gregório Avanzi Pelegrino75 

Jaqueline Carvalho Quadrado76 

 

Resumo: O presente trabalho foi fruto das indagações e questionamentos levantados nas discussões do projeto 

de pesquisa “Fronteiras das Relações de Gênero em Contexto Escolar” e do programa de extensão “Mulheres 

sem Fronteiras”, vinculado do GEEP - Grupo de Pesquisa em Gênero, Ética, Educação e Política, que trabalham 

a temática da inserção dos temas gênero e sexualidade nos currículos escolares, principalmente no ambiente de 

formação básico. Tais apontamentos são pertinentes, também, em vista da expansão do acolhimento e da criação 

de políticas públicas de inclusão dentro de sala de aula, o que oportuniza o trabalho em prol de uma 

compreensão ainda maior sobre as diversas formas de ser e existir. Ademais, com o surgimento de movimentos 

como a “Escola sem Partido” e o combate à “Ideologia de Gênero”, se vê a necessidade de identificação e 
exploração destes temas de forma concisa em ambientes de formação, enquanto forma de embate aos cenários de 

censura, cada vez mais recorrentes no país, como no caso da Bienal do RJ e da cartilha em São Paulo. Para tanto, 

utiliza-se uma metodologia qualitativa, de cunho bibliográfica, documental e exploratória para verificação das 

tentativas de censura nos currículos escolares. 

Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Educação Básico; Censura. 

Apontamentos iniciais 

A pesquisa pautada neste estudo nasceu das indagações oriundas do projeto de 

pesquisa “Fronteiras das Relações de Gênero em Contexto Escolar” e do programa de 

extensão “Mulheres sem Fronteiras”, vinculado do GEEP - Grupo de Pesquisa em Gênero, 

Ética, Educação e Política, que vêm discutindo a inserção do tema gênero nos currículos 

escolares. Nesse sentido, é fundamental compreender que a escola pública brasileira nunca 

acolheu tanta diversidade como nas últimas décadas. Isso em virtude do processo de 

democratização do acesso à educação básica no Brasil, após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e, sobretudo, da garantia constitucional ao respeito às diversas formas de ser 

e existir. Os bancos escolares estão lotados por pessoas de diversas classes sociais, culturas, 

etnias, bairros, estados, crenças religiosas, orientações sexuais, identidades de gênero, 

masculinidades e feminilidades (SEFFNER, 2011, 2017). 

                                                
74 Mestrando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Membro do GEEP- 

Grupo de Pesquisa em Gênero, Ética, Educação e Política. E-mail: ewertonferreira266@gmail.com  
75 Acadêmico do curso de Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade 

Federal do Pampa, campus São Borja. Membro do GEEP – Grupo de Pesquisa em Gênero, Ética, Educação e 

Política. E-mail: gregavanzi@gmail.com  
76 Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília. Professora do curso de Serviço Social da Universidade 

Federal do Pampa, campus São Borja. Líder do GEEP – Grupo de Pesquisa em Gênero, Ética, Educação e 

Política. E-mail: jaquelinequadrado@unipampa.edu.br  

mailto:ewertonferreira266@gmail.com
mailto:gregavanzi@gmail.com
mailto:jaquelinequadrado@unipampa.edu.br


 

 

 
190 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

No entanto, quando entram em pauta tais abordagens, um “pânico moral” é notório no 

que tange às discussões de gênero e sexualidade na educação básica. O presente estudo tem 

por objetivo realizar apontamentos sobre a necessidade da inserção dos temas supracitados no 

currículo escolar e as dificuldades enfrentadas diante dos movimentos “Escola sem Partido” e 

“Contra a Ideologia de Gênero”, buscando aprofundar nossas observações ao posicionamento 

dos chefes do executivo estadual e municipal em torno do tema. Para tanto, utiliza-se uma 

metodologia qualitativa, de cunho bibliográfica, documental e exploratória para verificação 

das tentativas de censura nos currículos escolares. 

Tal análise parte da exclusão das menções ao tema “gênero” de diversos Planos 

Municipais de Educação e Estaduais (2015-2016) em detrimento da pressão por setores 

conservadores da sociedade, alegando que tal função é papel da família, e não da escola. O 

caso mais recente foi a cartilha no estado de São Paulo que foi retirada das escolas públicas 

estaduais por determinação do governador João Dória, sob acusação de apresentar conteúdo 

inadequado para abordagem na escola. Em contrapartida, a pesquisa nacional sobre o 

ambiente educacional no Brasil (2016) demonstra que de 1.016 jovens LGBTTIQ+ 

entrevistados, mais de 60% têm medo de sofrer agressão na escola por sua orientação sexual e 

42,8% por expressarem sua identidade de gênero. Em detrimento a isso, verificamos a 

necessidade de uma abordagem ampla sobre a temática no ambiente escolar valorizando as 

diversas formas de ser e existir e, sobretudo, a necessidade dos currículos escolares estarem 

alinhados às determinações constitucionais e legislações que regem a educação no Brasil.  

 

Direito à educação 

 

      Para iniciarmos a discussão a acerca da relevância da inserção dos temas de gênero em 

ambientes escolares, devem ser consideradas as diversas variáveis e decisões que alteram o 

curso de formação e inclusão do cidadão dentro de uma lógica democrática de acesso à 

educação básica. Ao que diz respeito ao artigo 205 da Constituição da República Federativa 

do Brasil, promulgada em 1988, "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho". O que implica diretamente no fomento educacional como forma de 
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desenvolvimento pessoal, social e econômico do cidadão, garantindo assim sua participação 

plena e colaborativa nos vários cenários.  

         Diante de um processo de democratização da educação básica, é notório destacar 

também a relevância da compreensão das pluralidades do ser humano como ator social e suas 

diversas formas de ser e existir. Compreende-se, então, que a manutenção de ambientes que 

promovam a compreensão e inclusão das pessoas que vivem suas identidades de gênero e 

sexualidades divergentes dos padrões heteronormativos também se agrega aos princípios da 

dignidade social humana constitucional, onde o princípio da igualdade garante que estas 

manifestações de cunho natural do ser humano sejam resguardadas por definição. 

 

A dignidade da pessoa humana, vê-se assim, está erigida como princípio matriz da 

Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a interpretação das 

suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como 

cânone constitucional que incorpora "as exigências de justiça e dos valores éticos, 
conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro (PIOVESAN, 

2000, p. 54-55). 

 

 
A garantia da dignidade da pessoa humana está ligada aos direitos sociais postulados 

pela Carta Magna, especialmente, o direito à educação. Na sociedade contemporânea as 

melhores condições de vidas estão vinculadas ao grau de escolaridade que indivíduo possui, 

visto que o ingresso no mercado de trabalho está vinculado ao seu conhecimento.  

De forma intrínseca, observa-se que a necessidade de discussão sobre tais temas 

inseridos nos diversos currículos e planos de desenvolvimento se fazem cada vez mais 

indispensáveis nos ambientes escolares. Haja visto que a democratização que houve no Brasil 

foi apenas de vagas, mas não propriamente dos temas abordados na escola. 

A escola pública brasileira construiu-se a partir de uma história que não considerou a 

pluralidade de seus alunos, “que não considerou as diferentes etnias na formação do nosso 

país, o que contribuiu para segregação e a marginalização das minorias de todos aqueles 

vistos como diferentes” (SAVELI, 2010, p. 138). Essa marginalização das minorias não está 

ligada somente às questões étnico-raciais, mas perpassa os diversos grupos como: pobres, 

gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transsexuais, não binários, mulheres, pessoas não cristãs e 

etc.  

Portanto, é necessário que ações sejam realizadas de maneira direta na educação 

básica. Surge então o questionamento: como realizar essas ações? As discussões na área da 
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educação não chegam a um consenso, mas apontam o currículo escolar como uma alternativa 

para transformar a democratização da educação básica não apenas em um processo de 

ampliação das vagas, mas sim na oportunização de conhecimentos de sujeitos que chegaram à 

escola após a promulgação da Constituição Federal de 1988.  

 

Currículo escolar e temas contemporâneos  

 

A cultura e a produção do conhecimento para conviver em sociedade estão ligados de 

maneira intrínseca à escola e ao currículo escolar, visto que cultura para Lopes e Macedo é 

considerada “um conjunto de sentidos socialmente criados que permite aos sujeitos se 

identificarem uns com os outros” (2011, p. 184). 

 Esses conhecimentos se modificam nos diversos espaços-tempo e nas sociedades, mas 

acabam por determinar os padrões considerados corretos ou não. Nessa perspectiva, Brandão 

(2007) pondera que não existe apenas um único espaço que produz educação ou realmente 

saibam ensinar, haja visto que os mais diferentes povos e culturas ensinam e reproduzem seus 

conhecimentos, crenças e convicções. O autor ainda reverbera que esse espaço de produção 

do conhecimento e difusão de ideias e saberes pode ser usado como um aparelho ideológico 

dos grupos dominantes.  

 

Existe a educação de cada categoria de sujeitos de um povo; ela existe em cada 

povo, ou entre povos que se encontram. Existe entre povos que submetem e 

dominam outros povos, usando a educação como um recurso a mais de sua 

dominância (BRANDÃO, 2007, p. 9-10). 

 

O que o autor pondera como uso político da educação compreendemos que está ligado 

diretamente ao currículo escolar, pois é ele que determina o que “deve ou não” ser abordado 

no ambiente escolar. Isso sendo compreendido na natureza originária do termo currículo.   

A palavra currículo é oriunda do latim – curriculum (corrida, carreira) e curere 

(correr) – e significa caminho, jornada, trajetória, percurso a seguir. É o currículo escolar que 

determina de certa forma os caminhos que serão trilhados em sala de aula e o que a unidade 

escolar irá desenvolver com o alunado.  

A abordagem dos temas gênero e sexualidade no currículo escolar reduziria 

significativamente o número de casos de preconceito aos LGBTTIQ e, por conseguinte, a 

evasão escolar. Para isso de acordo com Seffner (2011) precisamos além de universalizar o 
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acesso à educação, produzir uma escola multigênero, multicultural, multirracial, multisexual, 

multifamiliar, multireligiosa, etc (p. 111). 

Outro fator relevante é pensar a escola como um espaço de preparo para vida em 

sociedade e nos espaços públicos e nesses espaços a diversidades sexual, de gênero, racial, 

religiosa se fará presente. Nesse sentido, Seffner aponta: 

 

Desta forma, no espaço público respeitamos e somos respeitados, toleramos e somos 

tolerados. Não é possível constituir vida social sem a criação de espaços de 

convivência pública, e a escola é um deles. É amplamente desejável que o espaço 

público seja um espaço laico, em outras palavras, que ele não seja um local que 
promova determinada religião, como sendo melhor ou mais adequada que outra. O 

espaço público deve promover as liberdades laicas, a saber, deve buscar garantir a 

mais ampla liberdade de consciência e a mais ampla liberdade de crença, e não deve 

permitir que ninguém se sinta constrangido por ter esse ou aquele pertencimento 

religioso (SEFFNER, 2011a, p. 111-112).  

 

Essa abordagem só é possível quando a escola pública utilizar uma abordagem 

curricular que permita que todos os sujeitos que integram esse processo de ensino-

aprendizagem que, por um lado não exclua o conhecimento científico, mas que por outro 

pondera a importância dos sujeitos em trazer temas considerados contemporâneos.  

Correia (2016, p. 34) pontua que embora seja quase impossível uma união entre teoria 

crítica e pós-crítica, ambas convergem quando reconhecem a “relação às abordagens 

tradicionais: a identificação de relações de poder como constitutivas do currículo”.  Ademais 

a autora completa este raciocínio ao afirmar: 

 

A teoria pós-crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a 

compreender os processos pelos quais, através das relações de poder e controle, nos 

tornamos aquilo que somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que o 

currículo é uma questão de saber, identidade e poder (CORREIA, 2016, p. 34 apud 

SILVA, 2005, p. 147). 

         Silva (2015) sistematiza da seguinte forma as teorias do currículo:         
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Teorias tradicionais Teorias críticas Teorias pós-críticas 

Ensino 

Aprendizagem 

Avaliação 

Metodologia 

Didática 

Organização 

Planejamento 

Eficiência 

Objetivos 

Ideologia 

Reprodução cultural e social 

Poder 

Classe social 

Capitalismo 

Relações sociais de produção 

Conscientização 

Emancipação e Libertação 

Currículo oculto 

Resistência 

 

Identidade 

Alteridade 

Diferença 

Subjetividade 

Significação e discurso 

Saber-poder 

Representação 

Cultura 

Raça, gênero, sexualidade 

Multiculturalismo 

Elaboração: Dos autores. Fonte: SILVA, 2015. 

Na busca de corroborar a necessidade da discussão desses temas no ambiente escolar e 

defendendo que a teoria pós-crítica é a única que possibilita a inserção de tais temas na 

educação básica, Seffner pontua: 

   

A escola pública brasileira, tradicionalmente, atuou também como um 

dispositivo que contribuía para manter e até mesmo acentuar a desigualdade, 

promovendo a expulsão (muitas vezes chamadas de evasão) dos indivíduos 

de grupos sociais e hierarquicamente inferiores, tais como: os não brancos, os 

indígenas, as mulheres, os homossexuais, os moradores das regiões rurais e 

da periferia, os pobres em geral, aqueles oriundos de famílias 
“desestruturadas”, etc. Desta forma, os melhores índices escolares (e por 

consequência as melhores oportunidades na vida) ficavam com os indivíduos 

brancos, urbanos, homens, de classe média, heterossexuais, de pertencimento 

católico (praticante ou não), não portadores de deficiência, entre outras 

marcas positivas (2011a, p. 105). 

 

 

         A teoria pós-crítica reverbera a necessidade de inclusão desses temas no currículo 

escolar, pois ela compreende que a não discussão contribui de maneira significativa para a 

evasão escolar e, sobretudo, para a perpetuação da desigualdade entre oportunidades de 

emprego, ocupação de espaços escolares e da manifestação da diversidade nos espaços 

públicos. 

A inclusão de sujeitos que fogem aos padrões da normatividade da sociedade não tem 

validade se os temas que chegam com eles às salas de aula também não sejam incluídos no 

currículo escolar. É importante enfatizar que realizar essa inclusão de temas não pode fazer 
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sucumbir conhecimentos básicos e necessários aos educandos para sair da escola e realizar a 

sua inserção no mercado no trabalho ou dar continuidade em seus estudos.  

Cabe ressaltar que, quando falamos sobre a inserção dos temas de gênero e 

sexualidade no ambiente escolar, não nos limitamos apenas aos entendimentos sobre a 

homossexualidade e questões sobre homens ou mulheres (perpetuação do coeficiente binário 

dentro da escola), mas sim a exploração vasta e abrangente sobre as conceituações acerca dos 

temas de gênero e imposição na sociedade, aceitação das diferentes formas de ser e existir 

dentro dos espaços de formação pessoal, a construção coletiva de conhecimento acerca dos 

temas de educação sexual e expressões de gênero/sexualidade, entre outros.  

Como argumento principal dos agentes e envolvidos nas tentativas de censura e 

remoção dos temas de gênero e sexualidade do currículo escolar, a frente de oposição “contra 

uma ideologia de gênero” se consolida fortemente dentro do espectro conservador. Em teoria, 

adolescentes e jovens quando expostos aos temas em questão podem ser influenciados a 

iniciar uma vida sexual precoce ou até assumir diferentes identidades de gênero que 

subvertem a binariedade normativa da sociedade. Porém, não há nenhuma prova ou evidência 

científica que comprove a veracidade dessas afirmações, enquanto que, na realidade, o 

aprofundamento dos temas tem como prioridade a conscientização dos jovens em relação à 

importância da prevenção das IST’s, como também o cuidado para identificação e proteção 

contra possíveis assédios e abusos. Há, além disso, o caráter imprescindível da educação 

sobre o gênero para a também necessária ampliação dos horizontes de pensamento no cidadão 

enquanto em formação, garantindo maior respeitabilidade diante das diversas sexualidades 

divergentes presentes no ambiente escolar e a própria compreensão da sexualidade de si. 

 

O caso Bienal RJ e a cartilha censurada 

 

Entende-se então que as ações que movimentam ideias de censura e silenciamento dos 

temas relacionados à gênero e sexualidade sempre partem dos ideais de um inimigo comum, 

onde se taxa uma prática ou tema recorrente como possível ameaça à ordem da civilização e 

da construção e manutenção das famílias tradicionais, gerando assim aderência de públicos 

em atitudes combativas a tudo aquilo que subverte a lógica já estipulada de funcionamento 

social. Neste caso, Seffner enquadra este tipo de atitude, de modo que configura uma tentativa 
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de manutenção de poder sobre as narrativas e como elas serão interpretadas diante dos 

cenários de aprendizado e seus participantes. 

 

 Muito se cobra da escola quanto a uma adequada condução das questões de 

gênero e sexualidade, mas em outros fóruns (família, religião, televisão, 

partidos políticos, poder judiciário etc.) esses temas são tratados segundo 

outros critérios, o que por vezes coloca professores em uma difícil situação. É 

bastante frequente que líderes políticos, religiosos, comunidades inteiras, 

cobrem da escola e dos professores modos “adequados” de lidar com temas 

de gênero e sexualidade. Mas é também bastante frequente que essas 
instituições queiram forçar a escola na direção de princípios morais muito 

particulares, pouco preocupados com as especificidades dos procedimentos 

pedagógicos escolares e da educação em espaços públicos, salientando que é 

da escola pública que aqui vamos nos ocupar (SEFFNER, 2011b, p. 2). 

 

 

Um exemplo claro que denota esse tipo de comportamento é a decisão do governador 

do estado de São Paulo, João Dória (PSDB), de solicitar o recolhimento de cartilhas presentes 

em um material didático do ensino fundamental do estado, tendo como premissa a “proteção 

das crianças contra os temas de ideologia de gênero”. Essas cartilhas, apresentadas como 

material básico de ciências, continha conteúdos explicativos sobre os conceitos de 

sexualidade, sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero, como também 

instruções orientativas sobre a prevenção de IST’s e a gravidez na adolescência. Há, de forma 

clara, um grande desentendimento desses setores em relação à verdadeira significância e 

terminologia dos temas em questão, o que gera ainda mais complicações no que tange às vias 

de democratização dos assuntos em sala de aula, garantindo cenários de formação mais 

humanizadores, inclusivos e compreensivos. 

Não só em cenários de educação se constroem as narrativas de censura arquitetadas 

pela frente conservadora nacional. Também neste ano, em uma exposição de livros e obras na 

Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o prefeito vigente da cidade Marcelo Crivella (PRB) pede 

às autoridades que recolham da exposição uma revista ilustrada em quadrinhos, da série de 

HQ’s dos Vingadores da Marvel, onde contém uma cena de demonstração de afeto 

homossexual por parte de dois protagonistas principais que se beijam na trama. Diante do 

requerimento do estadista, consumidores e entusiastas presentes no local se revoltaram e 

iniciaram a contestar as ações de censura, e rapidamente o caso atingiu os holofotes da grande 

mídia e repercutiu também com famosos e influenciadores, que discorreram sobre as atitudes 

de Crivella. Por fim, a história se desenrolou de forma férvida durante dias, até que o 
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Supremo Tribunal Federal interviu e proibiu que ações que contivessem moções de censura a 

temas ou obras LGBTQ+, mesmo com a resistência de Crivella que prometeu recorrer diante 

a decisão. 

Considerações Finais 

 Com base nos apontamentos realizados, entende-se que há, de fato, uma organização 

das frentes conservadoras em prol do silenciamento e exclusão dos temas “gênero e 

sexualidade” dos currículos e, também, das discussões gerais e exposições midiáticas que 

envolvam tais assuntos. Essas intervenções se dão de muitas formas, desde atos de censura até 

ao fomento institucional de leis e códigos que inviabilizam a discussão, perpetuando cenários 

de opressão e exclusão de minorias de suas participações cidadãs garantidas pela constituição. 

Esse movimento vem crescendo nos últimos anos em virtude da polarização política 

no Brasil e, sobretudo, da interferência de setores conservadores nos ambientes acadêmicos. 

Por um lado, esses setores apregoam a ampliação dos números das vagas nos bancos 

escolares, entretanto eles devem ser normatizados aos padrões dominantes que estiveram 

sempre na escola pública e nos ambientes midiáticos.  

A escola pública vem passando por grandes modificações estruturais, mas não 

consegue adaptar-se às necessidades de rever abordagem curricular dos conteúdos por ela 

considerado importante para a vida adulta do indivíduo. Nesse sentido, é importante que essas 

ações sejam pautadas e cobradas dos gestões e profissionais da educação para o amplo 

diálogo e, fundamentalmente, para que a educação seja um espaço plural e democrático como 

estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996.  
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O ABORTO COMO UM DIREITO FEMININO 
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Resumo: O presente trabalho demonstra os entraves enfrentados pelas mulheres no viés da conquista de seus 

direitos reprodutivos. Historicamente mulheres buscam a igualdade de direitos em relação aos homens, no 

entanto os aparelhos ideológicos induzem incessantemente a manutenção do status quo, em prol de interesses 

que se manifestam cotidianamente oprimindo o público feminino em uma esfera de proporções estrondosas. Para 

a elaboração do presente texto foi realizada uma pesquisa exploratória considerando as bibliografias que 
abordam a temática em questão, sendo esta analisada com base no método dialético crítico. Visto a ánalise dos 

elementos trazidos na pesquisa, oberva-se que apesar de algumas conquistas historicas obtidas pelas mulheres 

durante a construção social e cultural, ainda assim, mulheres sofrem pelo processo de dominação/opressão 

impostos pelo sistema patriarcal que ainda permanece ativo e presente em nossa sociedade. 

  
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Aborto; Patriarcado; Aparelhos ideológicos. 

 

Introdução 

 

 O presente trabalho traz um breve panorama da dimensão do tema em questão, visto 

que o mesmo se faz extremamente complexo e com engendramentos que perpassam a esfera 

política, social e cultural. Historicamente as mulheres sofrem os abalos de um sistema 

patriarcal que as oprime, dominando seu corpo como se este fosse uma propriedade privada. 

Os direitos reprodutivos constituem-se de princípios e normas de direitos humanos, 

que devem garantir seu exercício individual, livre e responsável ao passo de abranger a 

sexualidade e a reprodução humana, sendo então, subjetivo quanto as escolhas sobre a 

reprodução sem que assim sofram discriminações, coerções, violência e restrições (LEÃO; 

MONTE, 2013). Tais direitos se imbricam diante do direito de sua própria existência, visto 

que não pode ela tê-los por motivos diversos, em especial pela moralidade posta no ato do 
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aborto. Criminalizar este ato fere o princípio de possuir uma vontade própria, algo que deveria 

ser somente seu, ou seja, seu corpo, sua vida, sua história. 

 Os aparelhos ideológicos como a família, as leis, normas e costumes, a escola, a 

religião e a os meios de comunicação manipulam através dos tempos as opiniões dos sujeitos, 

naturalizando as desigualdades, perpetuando-as e impondo-as como se estas fossem essenciais 

dentre as relações humanas. Com quanto os movimentos feministas lutam incansavelmente, 

para que estes parâmetros sejam alterados e as mulheres alcancem a equidade de direitos em 

relação aos homens. Não se almeja a superação dos privilégios delegados aos homens, mas a 

equiparação das injustiças sofridas pelas mulheres.  

 Apesar das desigualdades entre homens e mulheres perpassarem o modo de produção 

vigente, este por sua vez se favorece da perpetuação de tais desigualdades. A manutenção do 

status quo é senão uma artimanha também da manutenção do poder, pois quem o detém não 

pretende perdê-lo. Contudo, os milhares de abortos ilegais, expõem as mulheres a agravantes 

de saúde que passam a ser uma questão de saúde pública, portando, seria dever do Estado ter 

uma maior sensibilidade no que diz respeito a este assunto, sendo assim deve se desmistificar 

tais questões e passa-las do âmbito da moralidade para a valorização da vida. 

 O objetivo de trazer esta temática é contribuir para retirar o aborto da penumbra da 

clandestinidade, velada pela moralidade imposta social e culturalmente, vindo assim a 

aumentar os estudos sobre o assunto. Também dar visibilidade a luta pelos direitos 

reprodutivos das mulheres  

 

Pontos históricos 

           Historicamente as mulheres buscam construir seu espaço na sociedade e lutar por 

igualdade de direitos, nesta perspectiva as lutas dos movimentos feministas e as formas de 

enfrentamento a violência contra a mulher são questões de extrema relevância social, 

econômica e cultural. Uma vez que desde o nascimento as mulheres passam por inúmeras 

situações de privações e opressões, desde a infância existe o direcionamento para brinquedos 

que envolvam situações de atividades domésticas e de submissão (LISBOA, 2010).  

Esta simbologia criada em torno das atividades que “adestram” as mulheres para sua 

fadada função social, cria uma imagem de um ser dependente da figura masculina e assim, 

desapropriada de seus desejos e aspirações futuras. Quando a mesma toma posse de seu 
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próprio corpo, é arduamente julgada e discriminada. Visto que há, senão uma ordem tida 

como natural, socialmente e culturalmente justificada. Conforme afirma Bourdieu, 2010, p.18: 

 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a 

visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em 

discursos que visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa 

máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se 

alicerça [...].  

 

 

Stolke (2006) debate como as variadas normas morais, sociais, jurídicas religiosas 

relativas à sexualidade e as relações entre mulheres e homens interagiram com as 

desigualdades sócio-políticas, na época em que a sociedade colonial estava se estruturando 

política e simbolicamente. Importante destacar aqui da época da colonização, onde 

começaram a absorver um número crescente de escravos africanos nas fazendas de cana-de-

açúcar até o final do século XVI. As mulheres escravas prestavam serviços domésticos, bem 

como iniciou-se uma exploração sexual das mesmas pelos proprietários das fazendas, assim 

como também das mulheres indígenas que eram brutalmente violentadas sexualmente. A 

autora aborda que a escravização de índios já no século XVI foi proibida, porque eram vistos 

como menores dependentes e as mulheres eram controladas pelos homens, na qual dependiam 

para se proteger e orientar, portanto não tinham autonomia (STOLKE, 2006). 

 Vale destacar que a norma reprodutiva da sociedade colonial ibérica era o casamento 

entre sujeitos do mesmo status social, para sustentar a honra social associada à pureza de 

sangue, por tanto as ordens inferiores dificilmente poderiam se casar de outra forma. 

Poderiam ocorrer relações sexuais entre parceiros de status sociais diferentes, porém os/as 

filhos/as ilegítimos/as eram criados/as pelas mães que tinham o status menor, ou seja os/as 

filhos/as eram excluídos de honrarias sociais (STOLKE, 2006). 

A visão que se tinha na época, é que se dependia da moralidade sexual na qual a 

castidade das mulheres aparecia como um ponto importante para uma pureza social para as 

elites coloniais, que reproduziam tal situação como um código de honra. Stolke (2006, p. 30) 

afirma que “esse elo entre pureza social e virtude sexual feminina era claro numa ideologia de 

gênero que atribuía aos homens o direito e a responsabilidade de controlar os corpos e a 

sexualidade de suas mulheres”.  

Era forte o papel da igreja dentro dos costumes que se referem ao casamento e ao sexo, 

na qual tinha-se autoridade diante esses assuntos, dessa forma;  
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A igreja fomentou a discriminação de diferentes tipos de mulher em termos sexuais: 

de um lado, mulheres abusadas sexualmente por homens que, devido ao alto status 
social, não se casariam com elas (essas eram posicionadas em status inferior e, mais 

do que isso, penalizadas por estarem, assim, vivendo em pecado mortal); de outro, 

mulheres virtuosas (de famílias respeitáveis) cuja sexualidade era severamente 

controlada por homens em nome da família e da pureza social (STOLKE, 2006, p. 

33-34). 

 

 

Diante disso, observa-se que a igreja ignorava desigualdades sociais, além das 

mulheres serem vistas sob a forma de recatadas, educadas e submissas, sua posição social 

distinta fortalecia mais a relação de opressão. No entanto o contrário ocorre com os homens 

que mais cedo ganham sua liberdade e são estimulados a serem independentes, ressaltando 

que há muito tempo esse sistema de educação e de sociabilidade vem sendo o mesmo, a 

consequência disso é a naturalização da dominação do homem em relação a mulher.  

No entanto, neste processo de violência e barbárie sexual do período colonial, o aborto 

estava presente entre as mulheres africanas, como um processo de resistência em relação ao 

sistema, 

 

As ações de recusa das escravizadas em parir filhos frutos de violência sexual; a 

percepção de que com a maternidade sua carga de trabalho aumentaria haja vista que 

eram encarregadas de muitas tarefas; a recusa em dar o seio para filho do senhor; a 

recusa em parir uma criança cuja vida seria relegada ao mesmo destino que elas, 

foram medidas de resistência ao sistema escravista (GELEDÉS INSTITUTO DA 

MULHER NEGRA 31 ANOS, 2015). 

 

 

Assim, é preciso reconhecer com a evolução social e cultural, que as mulheres são 

seres sociais dotados de direitos, reivindicar respeito ao corpo feminino e buscar formas de 

enfrentamento em relação as desigualdades entre os sexos. No entanto, esta moralização em 

torno da sexualidade feminina, passa a ser um dos impulsos para a criminalização do aborto, 

onde ainda se tem a preocupação de domínio e controle em relação ao corpo da mulher. 

Acredita-se que a criminalização do aborto acontece por contribuição de crenças 

religiosas, ou seja, a cultura ainda é muito ligada a valores e ideias de acordo com o que 

algumas instituições religiosas pregam, sendo um dos valores centrais a moral. Conforme o 

autor aborda:  

 

Para nós, cristãos, o aborto é um crime. É o crime mais hediondo, porque é o crime 

contra o mais indefeso dos seres, qualquer outra pessoa poderia se defender, mas 

aquele que ainda não nasceu, que está no ventre materno, ainda totalmente 
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dependente do corpo da mãe, então, nós oprimimos o mais indefeso. Esse é o 

princípio no qual se funda a Igreja para defender o valor da vida (KALSING, 2000, 

p. 12). 

 

 

Diante disso, percebe-se a Igreja como Instituição de grande influência sobre o tema 

do aborto, assim como, o posicionamento dos sujeitos que fazem parte da mesma, sendo que a 

Igreja Católica em seus princípios é contrária ao aborto em qualquer circunstância, posição 

essa que se mantém desde 1869 (KALSING, 2000).  Observa-se aqui, como o conhecimento 

cotidiano influência em temas que implicam o campo das ciências e na maioria de suas vezes 

predominam nas decisões da vida privada. Todavia, adversamente a esses posicionamentos, 

existe o Movimento das Católicas pelo Direito de Decidir (CDD), que compõe grupos 

autonomos e apenas alguns são organizações não governamentais, aos quais discutem dentre 

outros pontos, os direitos femininos inclusive o aborto (OLIVEIRA, 2009). Assim como 

outros movimentos das pentecostais. Cabe ressaltar que na atualidade, não é somente a Igreja 

Católica que oprime e condena, existe outras diversas instituições religiosas que seguem este 

perfil, apoiando este posicionamento, 

 

Contrariamente aos princípios da laicidade, todas essas frentes são claras ao se 

posicionarem em nome de motivações e argumentos religiosos, quer sejam seus 

membros das mais variadas denominações evangélicas, protestantes históricas, 

espíritas ou católicas (MACHADO, 2017, p.18). 

 

 

Também, neste mesmo viés, novos processos surgem, pelos quais ponderam 

retrocessos e permeiam impecilhos para novas conquistas. 

 

Nessas duas últimas décadas, também cresceram mundialmente as movimentações 

neoconservadoras atingindo países onde já estava legalizado o aborto, assim como 

tornaram mais vulneráveis os países onde o aborto ainda não fora legalizado. Chamo 

de forças neoconservadoras fundamentalistas. Neoconservadoras, pois seu objetivo é 

a reintrodução, em sociedades já bastante secularizadas e prenhes dos debates por 

direitos humanos e pela igualdade de gênero, do entendimento do aborto como 

crime e pecado grave, acrescida do entendimento que sua interdição é absoluta, 

independente das razões. E para tal se organizam como movimento ostensivo social 

e político. Fundamentalistas, pois seus parâmetros se baseiam em fundamentos 

religiosos (MACHADO, 2017, p. 16). 
 

 

Processos relevantes 

Deve-se considerar que outro fator quanto ao posicionamento contrário ao aborto é o 

machismo presente na sociedade, que se mantém presente durante toda a evolução histórica, 
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apesar de árduas lutas dos movimentos feministas. Este fator, coloca a mulher como sujeito 

inferior ao homem, assim como, reforça relações de poder e dominação, conduzindo a mulher 

a uma posição de subalternidade, entabelecendo relações como a de posse, onde a mulher não 

tem escolhas, nem mesmo de decisão sobre seu próprio corpo, submissas às vontades 

masculinas. Conforme a autora aborda:   

 

O mesmo impulso, que nas hordas primitivas submete a mulher à supremacia 

masculina, traduz-se em cada nova iniciada por uma recusa de seu destino: nela, a 

transcendência condena o absurdo da imanência. Ela se irrita por ser freada pelas 

regras da decência, embaraçada por suas roupas, escravizada aos cuidados da casa, 
detida em todos os seus impulsos (BEAUVOIR, 1967, p. 37). 

 

 

Assim, torna-se visível a magnitude em que se expressa a sociedade patriarcal, que 

direciona a responsabilização pelo aborto somente à mulher, visto que, não se é questionado 

ao homem enquanto pai e também sujeito, que na maioria das vezes tenciona para o aborto se 

efetivar.  Ainda, acredita-se que há certa centralidade e responsabilização na mulher pelo 

aborto ocorrer. Nota-se que somente em casos de extrema complexidade e violência ele é 

aceito socialmente, permanecendo tratado sob uma perspectiva Cristã, conforme o autor traz,  

 

Mulheres que têm direito ao aborto enfrentam dificuldades no Brasil, pois a Lei 

autoriza apenas o aborto em caso de estupro, risco de vida e feto anencéfalo. Mas 

quem precisa interromper a gravidez enfrenta diversos problemas. Em casos de 

estupro, basta a decisão da mulher para que se tenha acesso ao aborto no Brasil. 

Segundo uma norma técnica do Ministério da Saúde, o hospital não pode exigir 
nenhuma autorização judicial, boletim de ocorrência ou exame de corpo de delito 

para realizar o aborto. Além dos casos de estupro, a lei autoriza o aborto quando a 

mãe corre risco de vida na gestação ou quando está grávida de anencéfalo (G1, 

2018, p. 1). 

 

 

Conforme Kalsing (2000), ser contra o aborto é também submeter que as vítimas 

adotem à maternidade sem o direito de escolha, além de condenar, antes mesmo do 

nascimento, a criança à orfandade, uma criança que já não terá pai e que não encontrará 

possivelmente em sua mãe o acolhimento providenciado pelo desejo à maternidade. A maioria 

das entrevistadas tem conhecimento sobre alguma das situações em que o aborto é permitido, 

assim, conclui-se que há a necessidade de reforçar essas informações e ampliá-las para casos 

onde a mulher possa decidir sobre seu corpo, independente das situações já aceitas.   

Sendo assim o aborto deve ser visto como uma questão de saúde pública, e entender 

dessa maneira significa primar pelo direito à vida. Por conseguinte indo de encontro com a 
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visão da imoralidade ou até mesmo criminalidade das mulheres. Sendo o Brasil um país laico 

e plural conforme a Constituição Federal de 1988, o aborto não deveria ser tratado de forma 

moral ou de cunho religioso, pois há vidas em jogo, visto que em suma maioria, mulheres que 

praticam aborto são pobres e sem acesso a recursos médicos para o aborto seguro, o que 

condiz com o perfil da grande massa das mulheres brasileiras (BRASIL, 2009). 

 Um estudo recente sobre a magnitude do aborto no Brasil estimou que 1.054.242 

abortos foram induzidos em 2005. A fonte de dados para esse cálculo foram as internações 

por abortamento registradas no Serviço de Informações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde. Estima-se que 20% das mulheres que induzem aborto foram hospitalizadas. Sendo 

dificultado o acesso fidedigno aos dados devido a omissão dos fatos por muitas mulheres. As 

idades variam de 10 a 49 anos, prevalecendo as solteiras, de religiões variadas e quanto ao 

método abortivo utilizado os estudos indicam que de 50,4% a 84,6% utilizaram o 

Misoprostol. As complicações dos abortos variam de infecções leves a mortalidade da mulher 

(BRASIL, 2009). 

 Do ponto de vista legal, no caso de estupro não há nenhuma obrigatoriedade em fazer 

o exame pericial, para realização do aborto. O exame por sua vez somente é realizado para 

fazer prova para o inquérito policial e nada tem a ver com a prestação de assistência à saúde 

da mulher, assistência essa que deve ser prestada plenamente, inclusive com a interrupção da 

gestação nos casos admitidos pelo sistema jurídico, independentemente de qualquer 

providência no âmbito policial ou judicial (BRASIL, 2011a). 

Apesar de haver respaldo legal em algumas situações, o mais importante entrave em 

relação ao aborto são os estigmas pelos quais as mulheres enfrentam, valores conservadores 

impostos pelos aparelhos ideológicos, como a igreja, a família, a escola dentre outros, são 

senão a imagem da opressão em prol da manutenção da falta do direito reprodutivo da mulher. 

O que vai de encontro com os pressupostos expostos na Nota Técnica, do Ministério da 

Saúde, sobre a atenção humanizada ao abortamento, onde traz que: 

 

A atenção humanizada às mulheres em abortamento merece abordagem ética e 

reflexão sobre os aspectos jurídicos, tendo como princípios norteadores a igualdade, 

a liberdade e a dignidade da pessoa humana, não se admitindo qualquer 

discriminação ou restrição ao acesso à assistência à saúde. Esses princípios 

incorporam o direito à assistência ao abortamento no marco ético e jurídico dos 
direitos sexuais e reprodutivos afirmados nos planos internacional e nacional de 

direitos humanos (BRASIL, 2011b, p.15). 
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 Se for considerado a categoria interseccionalidade trazida por Sardenberg (2015), o 

sistema de dominação /opressão também é visto neste aspecto pois quanto mais categorias 

agregadas como gênero, raça, classe, etnia, idade, etc., maior serão as dificuldades enfrentadas 

pelas mulheres que optarem pela realização do aborto, tanto no discernimento de seus direitos, 

quanto aos estigmas que sofrerá. 

 Os aparelhos ideológicos contribuem diretamente para perpetuar a criminalização do 

aborto, pois manipulam opiniões e as ações sociais dos sujeitos, conforme  Guareschi, (2008), 

as leis, normas e costumes modificam-se histórica e culturalmente, o que torna viável 

modificações favoráveis ao sistema de acordo com um determinado momento histórico. 

Observa-se no caso da escola que a mesma sendo controlada pelos detentores do poder, não 

instiga questionamentos, pois os mesmos poderiam serem feitos sobre seu próprio 

funcionamento. A família molda seus membros com grande influência do modo de produção 

pela qual está inserida, assim apenas reproduz seus princípios. A religião se torna uma 

superestrutura quando simboliza e ritualiza uma explicação do mundo a serviço dos 

dominantes. Logo, o aparelho ideológico da comunicação abrange a centralidade da 

contemporaneidade, onde resiste as mudanças e mantém a dominação/opressão deste sistema, 

pois ao distribuir, produzir e divulgar as informações, influencia diretamente a cultura e 

opiniões (GUARESCHI, 2008). 

A luta das mulheres para a descriminalização do aborto no Brasil é incessante, tendo 

em vista um cenário conservador e religioso que assola o Congresso Nacional Brasileiro, onde 

tenta manter essa criminalização das mulheres que venham a praticar aborto. No Brasil em 

2018, o Supremo Tribunal Federal promoveu audiências públicas para debater a ADPF 

(arguição de descumprimento de preceito fundamental) 442, que pede a descriminalização do 

aborto até a 12ª semanas, contudo ocorrem muitos interesses religiosos, culturais, políticos e 

econômicos que coíbem a aprovação da pauta, processo ainda está em andamento (BRASIL, 

2019). Isto corrobora com o pressuposto que a luta deve ser constante, para que a mulher 

tenha direito sobre seu próprio corpo, e isto visto do ponto de vista da saúde pública, deveria 

ser dever do Estado prover. Sendo importante destacar que “os direitos sexuais e reprodutivos 

são parte integrante dos direitos humanos e, basicamente, abrangem o exercício da vivência 

da sexualidade sem constrangimento, da maternidade voluntária e da contracepção 

autodecidida” (LEMOS, 2014, p. 245). Prerrogativa que deve ser amplamente considerada, 

tendo em vista que “os direitos reprodutivos e os direitos sexuais são inseparáveis, já que 

https://www.huffpostbrasil.com/news/descriminalizacao-do-aborto/
https://www.huffpostbrasil.com/news/descriminalizacao-do-aborto/
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garantem o livre exercício da sexualidade e a autonomia para as decisões das pessoas no que 

se refere à vida sexual e à reprodução, bem como assumir as responsabilidades dessas 

decisões” (DÍAS; CABRAL; SANTOS, 2004, p.9). 

 

Considerações Finais  

 

 A partir dos pressupostos apresentados, percebe-se que as desigualdades do cotidiano 

feminino, incluindo o direito de opinar sobre seu próprio corpo. Por séculos a opressão posta 

ao seu universo, as restringem na tomada de decisões políticas, econômicas, culturais, 

afirmadas pelos aparelhos ideológicos que adestram mulheres para que tais desigualdades 

sejam naturalizadas e afirmadas em prol da manutenção do poder atribuídos aos homens.  

 Se analisarmos que a moral segundo Barroco (2006, p.42) “[...] responde à 

necessidade prática de estabelecimento de determinadas normas e deveres, tendo em vista a 

socialização e a convivência social [...]”, pode-se a vir a concluir que seria duvidoso superar a 

moralidade de um sistema opressor que tem como base a exploração/dominação, como o 

sistema de produção capitalista, que estimula valores como o individualismo, a 

competitividade e a naturalização das desigualdades. Para tanto deve-se visionar uma 

sociabilidade onde a igualdade e a justiça social sejam as bases das relações sociais e que os 

seres humanos não sejam mais vistos como propriedade privada. 
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MULHERES SEM FRONTEIRAS: A importância do assistente social 

na educação frente a violência na escola 
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Resumo: Este estudo pretende promover uma reflexão acerca da importância da inclusão do Assistente Social 

dentro das escolas a partir do projeto de extensão Mulheres Sem Fronteiras, realizado na universidade Federal do 

Pampa, campus São Borja- RS. Dessa forma, a discussão inicia-se a partir da constatação de que a educação é de 

extrema importância para o desenvolvimento da sociedade e que é através dela que conseguiremos caminhar 

para alcançar as transformações sociais fundamentais para atingir assim o progresso. Foi utilizado como 

metodologia a revisão bibliográfica, utilizando-se como embasamento de análise autores que abordam os 
aspectos sociais que permeiam o âmbito educacional; a violência que perpassa as relações sociais nas escolas; a 

importância da articulação da universidade através da extensão do Serviço Social,  propondo a articulação para o 

enfrentamento das violências vivenciadas pelas crianças e adolescentes, desta forma fomentar a importância do 

profissional apto a elaborar estratégias com o intuito de desenvolver habilidades aos alunos, e assim impulsionar 

os mesmos a construir formas de enfrentamento para solucionar conflitos que eles vivenciam em seu cotidiano.   

 

Palavras-chave: Serviço social na educação; Violência na escola; Extensão Universitária. 

 

Introdução 

 

O presente artigo procura discorrer sobre o papel do assistente social na escola, frente 

às violências que há no espaço educacional. Espaço esse, constituído de uma ampla 

diversidade, que muitas vezes o âmbito institucional não inteira de uma forma unilateral e 

integra, gerando tabus e mazelas a serem enfrentadas. Diante desse aspecto, daremos ênfase a 

importância da extensão universitária para articulação de saberes. 

 A partir do projeto de extensão Mulheres sem Fronteira através do projeto “fala sério” 

que atua no enfrentamento de fenômenos de violência no âmbito escolar da rede pública da 

educação, levando para os adolescentes a temática de violência desenvolvendo algumas 

atividades como roda de conversa, dinâmicas, com a finalidade de realizar uma reflexão no 

cotidiano que muitas vezes passa despercebido e compreender os fenômenos de violência para 

que assim haja o enfrentamento da mesma. 
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Os fenômenos de violência são interseccional se entrelaçando os diversos tipos de 

opressão, a discussão no âmbito escolar é fundamental para a formação de indivíduos de 

direitos, algumas temáticas como gênero e sexualidade que se tem em torno delas grandes 

“tabus” gerados pela sociedade e a relutância em se discutir no âmbito escolar, onde a Base 

Nacional da Educação garante por  lei a diversidades de conteúdos a serem trabalhados. Deste 

modo, um dos direcionamentos sobre a importância do profissional de serviço social 

vinculado a política educacional no âmbito escolar se dá para o enfrentamento dos fenômenos 

causadores de violência, expressões da questão social.  

 

A importância dos assistentes sociais no âmbito escolar frente aos fenômenos de 

violência  

 

A temática violência está em diversas discussões relevantes da atualidade, a mesma 

manifesta-se sob diferentes formas e dimensões, desafiando estudiosos e profissionais na sua 

leitura. Sendo considerada uma questão complexa e vista sob diferenciadas perspectivas 

teóricas, a violência manifesta o modo pelo qual os homens produzem e reproduzem as 

condições sociais de existência. Expressando-se tanto nas relações de classe  como também 

em relações interpessoais, a violência perpassa sobre o campo de esfera singular e coletiva 

dos sujeitos.  (NUNES,2011) 

Nesse sentido, Silva (2008, p. 6), que ao considerar a violência enquanto categoria de 

análise, determina: 

 

A violência, em suas diversas manifestações contemporâneas, mais imediatamente 

visíveis (física, psicológica, simbólica, estrutural – ou a associação entre elas) possui 

uma existência real que impacta na vida de seres sociais sob dada historicidade. Sua 

objetivação não é uma abstração e supõe, necessariamente, para que seja violência, 

uma realização prática – mais ou menos visível, reconhecida ou não socialmente – 

capaz de violar, oprimir, constranger, ferir e impor interesses e vontades que se 

sustentam em desejos de indivíduos sociais, situados em dada existência que impõe 

parâmetros por onde tais subjetividades se formam e se desenvolvem. 

 

 

A violência, expressa cerca de um fenômeno social como aponta o autor, não fica 

restrita apenas a esfera individual, uma vez que o ser social é ao mesmo tempo subjetividade-

objetividade, indivíduo-classe. As relações que permeiam o ambiente escolar são entrelaçadas 

a diversas violências, pois as instituições muitas vezes se baseiam em um conservadorismo 

arbitrário que restringe a pluralidade das relações e vivências individuais dos alunos e 

professores ali presente. 
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O espaço escolar se caracteriza por um enorme pluralismo cultural, porém não há, 

discussões práticas acerca de como a sala de aula pode ser transformada de forma a fazer do 

aprendizado uma forma de inclusão social. Mesmo que por lei seja assegurado no plano  

pedagógico a necessidade de representação da sociedade de forma ampla, há ainda muitos 

estigmas embasados em crenças religiosas no âmbito escolar e equívocos que impossibilita 

tais avanços, tendo como exemplos de situações que comprovem tais retrocessos os livros 

didáticos que não só não condizem com a história do Brasil, como também contribui para a 

marginalização da população negra que não se vê representada de forma alguma. Assim como 

as escolas de âmbito municipal, estadual e federal que fazem oração antes de começar a aula 

utilizando-se de uma reprodução da crença especificamente católica em um espaço do qual 

deveria ter o pluralismo de idéias que permeia cada indivíduo em construção ali presente. 

A educação por ser um elemento normativo do estado, dessa forma destaca-se que a 

política educacional no Brasil perpassa demasiados interesses políticos, porém a educação de 

um país tem como dever e responsabilidade em respeitar o direito de cada indivíduo, 

intervindo de forma ampla atender todas as demandas desse espaço. Para que a garantia de 

direitos seja respeitada de forma ampla, se faz necessário a efetivação das políticas públicas 

existentes no âmbito da educação.  

No decorrer das últimas décadas a composição dos grupos familiares foi se 

configurando de diversas formas, como de casais homossexuais, monoparentais, extensas de 

casais, etc. Dessa forma se distanciando da família tradicional (pai, mãe e filhos), essas 

mudanças acarretam em diversas discussões na sociedade atual, visto que a família na maioria 

das vezes é a responsável pela cotidiano escolar. Nesse sentido o profissional o/a assistente 

social serve como ponte entre família e realidade escolar, promovendo espaços democráticos 

de troca de realidade. Nessa perspectiva o serviço social na Educação tem como intuito 

realizar atendimentos aos alunos e suas famílias, promover discussões de diversas temáticas 

solicitadas pelo coletivo, o profissional intervém, articula e encaminha as demandas da 

comunidade escolar que surge nas expressões da questão social. (QUADRADO, 2019) 

O espaço escolar tem diversas manifestações da questão social, dessa forma há a 

necessidade de um enfrentamento. A escola é um espaço do qual se insere estudantes com 

extensa diversidade, de gênero, econômica, raça, sexualidade, assim como grande parcela 

com histórico de uma vivência em contexto de vulnerabilidade social, risco social e pessoal. 

As escolas públicas são marcadas por sujeitos marginalizados e evasão escolar por conta da 
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desigualdade generalizada que se perpassa historicamente pela classe dominante entrelaçada à 

ordem capitalista, nesse sentido gerando trabalhos precários que contribuem para manutenção 

situações de vidas precárias. 

A política de educacional é uma das políticas que os assistentes sociais podem estar 

relacionados, ocupando um espaço de discussão, é um espaço onde reflete no contexto social 

que vivenciam fora da escola. As escolas públicas são compostas somente por professores, 

por isso é de grande importância que se tenha uma equipe multiprofissional ou interdisciplinar 

para que se possa dar conta das diversas expressões da questão social que se apresenta no 

espaço escolar. (QUADRADO, 2019) 

No âmbito escolar se apresenta várias questões que ultrapassam o limite da 

formação pedagógica, pois é um espaço múltiplo. São expressões da questão social que 

estão presentes nas relações sociais e acabam sendo levadas para o âmbito escolar.No ano 

de 2019, retornou ao congresso nacional a Lei a versão do PL 3688/2000, que exige a 

presença de assistentes sociais e psicólogos nas redes públicas da educação básica, de 

acordo com o artigo 1º e 2º do PL (2003), aponta que: 

 

Art. 1º O Poder Público deverá assegurar atendimento por Psicólogos e Assistentes 

Sociais a alunos das escolas públicas de educação básica que dele necessitarem. 

§ 1º O atendimento previsto no caput deste artigo será prestado por Psicólogos 

vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e por Assistentes Sociais vinculados 

aos serviços públicos de assistência social. 

§ 2º Os sistemas de ensino, em articulação com os sistemas públicos de saúde e 

assistência social, deverão prever a atuação de Psicólogos e Assistentes Sociais nos 

estabelecimentos públicos de educação básica ou o atendimento preferencial nos 

serviços de saúde e assistência social a alunos das escolas públicas de educação 
básica, fixando em qualquer caso número de vezes por semana e horários mínimos 

para esse atendimento. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor um ano após a data de sua publicação. (PROJETO DE 

LEI, nº 837. 01 julho 2005). 

 

 

Assim podemos notar que através do Projeto de Lei citado, já está ocorrendo uma 

preocupação referente a necessidade de ampliar as políticas educacionais e políticas sociais 

na área educacional dando ênfase a necessidade de profissionais que possam executar 

projetos de forma profissional, não só com os alunos, como também as família e toda 

comunidade envolvida, dessa forma, o assistente social se encarrega de fazer a interlocução 

entre escola e comunidade. Nesse sentido Iamamoto (2015, p. 21) afirma: 
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Assim, a conjuntura não condiciona unidirecionalmente as perspectivas 

profissionais; todavia impõe limites e possibilidades. Sempre existe um campo para 

ação dos sujeitos, para a proposição de alternativas criadoras, inventivas, resultantes 

da apropriação das possibilidades e contradições presentes na própria dinâmica da 

vida social. 

 

 

Desta forma, podemos constatar que o Serviço Social inserido no âmbito escolar 

caminha para o enfrentamento de violência através do seu processo de trabalho, 

desmistificando as expressões da questão social que se manifesta na comunidade escolar, 

podendo intervir e articular de forma abrangente com a rede.  

A importância da extensão universitária juntamente com a discussão de gênero e 

sexualidade no âmbito escolar para construção de saberes 

 

O Projeto de extensão Mulheres sem Fronteiras, realizado na Universidade Federal do 

Pampa, campus São Borja, pelo curso de serviço social, tem como objetivo trabalhar de forma 

articulada com escolas públicas do município São Borja. A cidade fica localizada na região 

oeste do Rio Grande do Sul, fazendo Fronteira com o município de São Tomé na Argentina. 

Possui cerca de 61.000 habitantes, de acordo com o IBGE 2010. A cidade é baseada em uma 

economia do agronegócio. Identifica-se também por um elevado grau de desigualdade que se 

se configurou com base em um padrão que legitima identidades conservadoras de opressão. 

Segundo (MOREIRA, 2017): 

 

Tal conservadorismo manifesta uma relação de exclusão de indivíduos de grupos 

sociais hierarquicamente considerados inferiores, tais como os não brancos, 

mulheres e homossexuais. Por conseguinte, evidencia-se um elevado grau de 

violência de gênero, que explicita-se através dos indicadores de violência contra a 

mulher por município. Do ano de 2012 a 2017 totalizam: 746 (setecentos e quarenta 

e seis) casos de lesão corporal; 1.530 ameaças (mil quinhentos e trinta); 27 (vinte e 
sete) casos de estupro; e 3 (três) vítimas de feminicídio, conforme declarado na 

adaptação da tabela da Secretaria de Segurança Pública [..] 

 

 

Como elucida a autora, a problemática da violência contra mulher no município de 

São Borja é demasiado extenso e culturalmente permeado nas relações sociais aqui 

elucidadas, nesse sentido a Universidade Federal do Pampa Localizada no município, tem o 

papel fundamental de propiciar espaços de desmistificações dessas violências. Nesse sentido, 

o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior 

Brasileira define a extensão universitária: 
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A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e 

outros setores da sociedade (FORPROEX, 2012, p. 5, apud MOREIRA, 2017, p. 

55). 

 

 

 Em consonância a esses fatores de opressões, o projeto de extensão aqui em destaque, 

Mulheres Sem Fronteiras se configurou em buscar estratégias de enfrentamento às violências, 

em especial a violência contra mulher, violência de gênero. Ao se pensar na discussão de 

gênero e sexualidade no âmbito escolar pode-se observar que nas diretrizes da base nacional 

da educação que está estabelecido no Art. 3º que o ensino na educação será ministrado com 

base nos princípios nos seguintes incisos: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço 

à tolerância (BRASIL, 1996) 

 

 

Embora na lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional onde se 

evidencia necessidade de se trabalhar na educação as questões das diversidades, como gênero 

e sexualidade, considerando a sociedade patriarcal que em se vive ainda onde se tem uma 

dificuldade de trabalhar gênero e sexualidade nas escolas, temas de grande importância no 

conhecimento, sendo assim de grande necessidade da construção do conhecimento sobre a 

discussão de gênero e sexualidade para a compreensão no âmbito escolar e assim podendo 

levar para vida assim construindo uma sociedade menos discriminatória. 

Tendo em vista, assim, para se sair da desmistificação de gênero e sexualidade ocorre 

uma grande importância que se trabalhe essas temáticas na educação para a geração de 

conhecimento e na discussão sobre gênero e sexualidade no cotidiano dos educandos para que 

se possa ocorrer a reflexão sobre a prática de preconceitos que se manifesta na vida e na 

escola daqueles indivíduos, esse preconceito que está enraizado na sociedade “onde menino 

usa azul e a menina usa rosa” sendo uma construção histórica e da cultural da sociedade 

. 

Embora as relações sociais sejam construídas historicamente e culturalmente. A 

ideologia patriarcal, nos faz acreditar e naturalizar os papéis sociais entre 

meninos/meninas, devido alienação da consciência humana. Fazendo que haja um 

conformismo e descrença de que as coisas possam mudar, nos levando a acreditar, 

porque “sempre foi assim”, o que se pode gerar conformismo (SILVINO; 

HENRIQUE,2017) 
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Assim a discussão de gênero e sexualidade levada para o âmbito escolar sai da zona de 

conforto que está posta na sociedade como o binarismo de gênero (ideologia que se constitui 

pela afirmação de que mulheres e homens se constituem no corpo biológico e é 

inquestionável) da afirmação que “homem nasce homem e mulher nasce mulher” sem 

respeitar a liberdade de escolha do indivíduo, também se gera a reflexão e desnaturalizando as 

relações sociais de gênero, como a violência contra a mulher que é muito naturalizada por 

toda a sociedade. A questão de gênero e sexualidade é interseccional pertence a conjuntos de 

relações opressão que se entrelaçam. 

 No âmbito escolar essa forma de opressão gerada nas relações sociais da sociedade se 

manifesta em diversas formas como na reprodução de preconceitos como homofobia, 

violência de gênero como a violência contra a mulher e também é muito comum aparecer no 

âmbito escolar e uma delas é o bullying. O bullying é forma de violência sendo agressão 

verbal ou física, sendo realizada intencionalmente pelo agressor. 

O âmbito escolar é um espaço democrático e de diversidades onde os indivíduos se 

interagem para se ter aprendizagem, o conhecimento juntamente com a escola é um onde se 

cria uma geração de indivíduos que possam construir uma sociedade menos preconceituosa e 

respeitando os direitos dos outros indivíduos. Sendo assim é de suma importância que as 

escolas discutam essas temáticas, mas por ser uma  sociedade patriarcal é de grande 

dificuldade que a escola entre na discussão dessas temáticas e quando entram somente em 

aspectos sucintos e os educandos como não é discutido na escola em suas famílias que muito 

mesmos abordado, assim acabam discutindo em corredores da escola de forma 

informalmente. 

  

Considerações Finais  

  

O fenômeno da violência se manifesta de várias maneiras no cotidiano dos indivíduos, 

como no âmbito escolar que tem como objetivo a construção de conhecimento, assim acaba se 

manifestado de diversas que geralmente são bem naturalizadas pela a sociedade passando 

despercebida pelos mesmos, algumas dessas formas de violência  são contra mulher, gênero e 

bullying. 

A importância de um profissional de serviço social no âmbito escolar se dá na garantia 

de direitos desses indivíduos a partir das políticas públicas direcionadas para a política da 
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educação, onde um Projeto de Lei está sendo proposto, além da suma importância do 

assistente social na educação onde a escola contaria com a orientação pedagógica e com os 

estudantes, para lidar com as expressões da Questão Social, juntamente com o corpo docente 

garantindo bens e serviços.  O profissional de serviço social promove o encontro da família 

em conjunto com o contexto escolar, fortalece vínculos e no processo de participação na 

instituição de ensino, auxilia nas potencialidades comunitárias juntamente com a discussão 

das temáticas de interesse coletivo, avalia e encaminha as expressões da questão social 

articulando com a rede de assistência social e realiza a capacitação continuada entre os 

profissionais que se encontram no âmbito educacional.  

A extensão universitária vai além do conhecimento acadêmico onde há uma integração 

comunidade e universidade proporcionando para o estudante universitário reflexões do 

cotidiano além de conhecimentos para a comunidade. O projeto de extensão Mulheres sem 

Fronteira leva essa integração da comunidade com a universidade realizando ações com o 

projeto “fala sério” como debates, reflexões voltadas às temáticas de violência como gênero, 

violência contra a mulher, sexualidade, feminismo, violência contra LGBT+.  

A partir das ações que o projeto de extensão Mulheres sem Fronteira vem realizando 

nas escolas públicas com os adolescentes visa a desconstrução de preconceitos para lutar por 

uma sociedade mais justa sem discriminação, respeitando os seres humanos. 
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 A SUBALTERNIDADE DA MULHER NEGRA EM ITAQUI-RS: ALGUMAS 

REFLEXÕES  

 
Graciele Souza84 

Paulo Roberto Cardoso da Silveira85 

 
Resumo: A massa consistida pelas ‘mulheres pretas e pobres’ tem sido, historicamente, invisibilizada; estas  

mulheres são discriminadas duplamente, efeitos do patriarcalismo e do racismo, estruturais na sociedade 

Brasileira.   Este trabalho foi realizado em Itaqui, fronteira oeste do Rio Grande do Sul no âmbito do Núcleo de  

Estudos   Afro-brasileiros   da UNIPAMPA, onde as mulheres ainda hoje sofrem com a opressão e são vítimas 

de estratégias de subalternização; busca-se  resgatar   na  memória   social   e   cultural,   as manifestações de 

resistência das mulheres negras, através do estudo de um grupo denominado popularmente de “Negras Touro”, 

denominação que as associam à característica de bravura do animal, evidenciando uma característica identitária 

normalmente atribuída aos homens; grupo este, descendente direto de negros escravizados, que após a Lei Aurea 

passam a viver em comunidade com a hegemonia das mulheres; o estudo, além de   fontes   bibliográficas   da   

historiografia local/regional, utiliza-se da historia oral, buscando junto a descendentes deste grupo, reconstituir a 
memória social; junto a pesquisadores, pretende-se compreender as especificidades deste grupo social, revelando 

suas estratégias de resistência e luta por legitimidade social; observa-se que este grupo de mulheres negras se 

inscrevem no patrimônio cultural regional e está presente  no   discurso   sobre o processo de constituição sócio 

territorial, o qual pretende inserir o   negro   como  sujeito social  legítimo,  mas subalternizado e folclorizado. 

 

Palavras-chave: Mulher Negra; Patriarcalismo; Subalternidade; Discriminação; Dominação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho consiste em um resgate da memória coletiva de uma comunidade negra 

hegemonizada por mulheres, identificadas na história de Itaqui-RS como “Negras Touro”. Sua 

história foi registrada em uma composição musical inclusa no denominado “regionalismo 

gaúcho”, proporcionando a inserção no patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul. 

Nesta canção popular ressalta-se os bailes realizados na comunidade sob a liderança e 

controle firme dessas mulheres negras, as quais tem sua bravura exaltada. 

Em uma leitura primeira, pode-se verificar que esta canção apenas retrata algo 

normalmente enfocado na chamada Tradição Gaúcha, onde a coragem e a capacidade de luta 

(a “bravura na peleia” como regionalmente é nominada) é altamente valorizada; e percebe-se, 

também, que neste caso, ressalta-se como algo incomum, e que portanto merece ser 

registrado, a bravura de um grupo de mulheres que possuem esta característica, comumente, 

atribuída aos homens.  
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gpslss@yahoo.com.br  
85 Prof. da UNIPAMPA _ Campus de Itaqui, Doutor  pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da 

UFSC; email: paulosilveira@unipampa.edu.br  
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Em um olhar mais arguto, o pesquisador das ciências humanas se indaga por quais   

processos sociais e históricos subjazem a existência destas mulheres, encontrando-se diante de 

questões relativas a condição racial e de gênero e sua relevância para compreender o “lugar” 

ocupado por esta comunidade referida por seu caráter exótico (e inesperado). Para buscar 

responder a estas questões, construiu-se um esforço investigativo, ainda em andamento, onde 

se pretende conhecer a trajetória destas mulheres, seu processo de inserção social na 

sociedade local, analisando seus desafios diante da luta contra a desigualdade de gênero e 

racial, as quais as colocam em um processo de “inclusão subalterna”, o qual conceituaremos 

adiante.  

A Investigação ocorreu a partir da revisão bibliográfica, da análise da canção popular, 

dialogando com a história oral resgatada através de entrevistas com descendentes da 

comunidade em estudo e pesquisadores regionais. 

 

A MEMÓRIA COLETIVA E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A escravidão foi um período que marcou pela desumanidade em que os negros 

escravizados foram tratados no Brasil. Em virtude da cor da pele, os negros sofriam todo tipo 

de perversidade, pois eram vistos como inferiores aos demais. Inferioridade, esta, legitimada 

pela igreja católica, ao considerar que os negros não tinham alma e, portanto, se 

assemelhavam aos animais (por isto não eram considerados como humanos).  

Trazidos à América em porões das grandes embarcações em condições subumanas, 

muitos não suportaram as condições degradantes, morrendo em função dos maus tratos, das 

doenças e da fome; muitos vivenciaram os corpos dos seus familiares serem jogados ao mar. 

Os sobreviventes dessa longa e torturante viagem, ao chegaram ao Brasil, foram separados 

dos seus familiares, restando apegar-se a sua religião e cultura. Foram obrigados a trabalhar 

sem descanso, sofrendo castigos violentos, tendo a mutilação dos seus corpos, humilhados, 

chicoteados sistematicamente. Essa triste e vergonhosa história persistiu por cerca de 300 

anos no país, seus impactos ainda hoje são observados em todas as esferas, tanto cultural, 

politico, social e moral.  

Os Negros escravizados lutaram permanentemente contra o cativeiro, seja através de 

fugas com aquilombamento, rebeliões, mas também, buscando a energia de suas entidades 



 

 

 
219 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

divinas. Foi na religião e seus ritos, no tambor, na dança e no canto, que mantinham viva a 

memória de África e conseguiam força para ir em frente.  

Este processo de desumanização do negro deixa marca na sociedade brasileira; no 

aspecto econômico implica na negação do acesso ao negro, mesmo após o fim do regime da 

escravidão, à possibilidade de produzir para si e alcançar posses que o permitissem uma vida 

digna; para a elite econômica e política, se o negro era um cidadão de segunda classe, 

reservava-se a ele um papel de trabalhador que usaria as força bruta em proveito dos 

proprietários de terra ou da indústria nascente. No caso do Rio Grande do Sul é emblemático 

o caso das charqueadas, onde o trabalho em ambiente úmido e contato com sal condenava o 

negro a morte em poucos anos. 

No aspecto cultural, a impossibilidade de acesso a escola privava o negro de ter acesso 

ao conhecimento técnico-científico, dificultando suas possibilidades de emprego em 

atividades que exigiam maior escolaridade. Sem acesso a educação formal e excluído do 

processo político, marginaliza-se o negro da participação na definição de políticas públicas e 

da defesa de seus direitos. 

  A herança escravocrata e patriarcal permanece na sociedade brasileira, marcando 

profundamente a desigualdade econômica, social e política; a elite dominante retira dos 

subalternos o direito de falar, agir, sentir, segundo suas vivências e crenças. Conforme Dias 

(2012, p. 72), “subalterno é aquele que não pode falar, que não tem voz”; complementa 

SCHLESENER, 2016, p. 139):  

 

E, em geral, também não tem oportunidade de produzir seu pensamento e manifesta-

se, na maioria das vezes, quando lhe “dão a voz”, ou seja, ainda no contexto da 

subordinação e do domínio dos dirigentes. Com a assimilação do modo de pensar 

dominante, as classes subalternas elaboram sua leitura da realidade dentro dos 

limites das narrativas dominantes, o que dificulta ou mesmo impossibilita perceber a 

própria subordinação.   

 

 

Neste contexto, o grupo social, alvo deste estudo, assume a condição de 

subalternidade, caracterizando assim sua inserção subalterna na sociedade. Esta condição 

atribuída a população negra no Brasil, pode ser alicerçada na inexistência da pretensa 

condição de igualdade de direitos que traz as constituições brasileiras, desde a primeira 

republicana. Esta inserção subalterna foi bem documentada na obra de Florestan Fernandes, o 

qual salienta as desiguais condições entre negros e brancos para inserirem-se no processo de 

desenvolvimento capitalista na passagem do século XIX para o século XX.  
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Na Obra a Integração do Negro na Sociedade de Classes, Florestan Fernandes aponta 

que não foram dadas as condições ao negro para que ele pudesse se inserir de forma 

competitiva na sociedade brasileira, ou seja, competindo por melhores postos de trabalho em 

relação a remuneração e status; isto estaria atrelado no fato de que se sonegou ao negro o 

acesso à terra e a educação, lhe tolhendo as possibilidades de alcançar uma melhor posição 

econômica. Sua condição social daí resulta como marginalizado do processo de acumulação 

capitalista e discriminado pela condição racial. 

Para José de Souza Martins, na obra “Caminhada no Chão da Noite, publicada em 

1989, a subalternidade implica em tríplice condição: expropriação econômica (caracterizada 

pela exploração do trabalhador que contribui com a valorização do capital, ao qual não tem 

acesso), a exclusão cultural (caracterizada pela sonegação do conhecimento científico e o 

capital cultural que define as posições sociais; processos garantidos pelo precário acesso a 

educação) e a dominação política (caracterizada na reprodução pelos subalternos dos valores e 

interesses da classe dominante).  

Com base nesta compreensão da condição de subalternidade, analisou-se a trajetória 

de um grupo social, uma comunidade liderada por mulheres, a qual é denominada de “Negras 

TOURO”, buscando discernir os elementos que subjazem a uma inclusão subalterna na 

sociedade de Itaqui, fronteira-oeste do Rio Grande do Sul. 

 

MULHERES NEGRAS – A DUPLA DOMINAÇÃO 

 

Permeadas pela solidão é a vida das mulheres negras, as quais se vêem sozinhas, 

invisibilizadas. Não se veem representadas nos meios sociais, na mídia, no dia a dia, pelo 

contrário, se deparam diariamente com a discriminação (práticas sociais que acentuam a 

inferioridade da mulher negra) e através da sexualização dos seus corpos são vítimas de uma 

objetificação (representação social como objeto). A autoestima dessas mulheres é afetada, 

ficando assim ainda mais vulneráveis e expostas a relacionamentos abusivos. Essa solidão 

começa cedo, sendo comum desenvolverem relacionamentos afetivos na adolescência, 

seguida do abandono dos companheiros.   Essa prática só irá mudar com o combate veemente 

de todos os sistemas de opressão, do machismo e o racismo, os quais subordinam a mulher 

negra a uma condição de acesso desigual às posições sociais com maior remuneração e 

valorização social.  
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A realidade é que o discurso ideológico dominante e reproduzido pelos dominados, 

dissemina a representação da mulher negra como “lutadora”, “resistente”, aquela que suporta 

tudo; Quantos relatos presenciamos no cotidiano que acentuam estas características? No 

entanto, em uma perspectiva crítica precisa-se considerar o sofrimento das mulheres negras (e 

seu custo emocional), pois, quando crianças são discriminadas pela sociedade; desde a escola, 

onde as próprias professoras não escondem que a cor da pele, os cabelos, as tranças, enfim, 

traços fenotípicos comuns aos negros, indicam uma posição inferior e reproduzem a 

concepção de que o lugar social que e são condenados a ocupar é de subalternidade.  

Assim, ainda na infância se sentem excluídas e se sentindo diferentes dos demais; 

quando sem amigos e diante de colegas que não querem sentar perto, nem fazer trabalhos em 

grupo, quando nem tirando boas notas são valorizados, sendo usadas como exemplo quando o 

tema é carnaval ou escravidão. Constrói-se aí a auto-imagem do negro e a imagem que a 

sociedade constituiu: no carnaval e futebol os negros são os melhores; mas para assumir 

posições sociais relevantes não se acredita neles. 

Verdadeiros traumas são vivenciados na infância e se prolongam por toda a vida 

dessas mulheres que não se sentem bonitas, não se aceitam como são, alisam seus cabelos, 

fazem dietas mirabolantes para se adequar aos padrões de beleza. Muitas nem chegam a 

concluir seus estudos e ficam grávidas, muitas vezes, tendo que criar seus filhos sozinhas. A 

carência, a falta de amor, carinho e afeto, faz com que as mulheres negras fiquem mais 

desprotegidas e, com isso, muitas são facilmente iludidas, deixando-se envolver em 

relacionamentos abusivos, sofrendo violência emocional com consequências psicológicas; 

deve-se salientar que o próprio abandono de que são vítimas por seus companheiros está 

atrelado ao fato de que estes também veem a mulher negra como objeto. Isto por que os 

homens negros em uma sociedade pautada pela dominação masculina reproduzem tal 

representação. 

O modelo patriarcal configura-se pelo papel central do homem, o ‘pai’ como chefe, 

provedor econômico e administrador social das relações familiares. Na época da colonização 

brasileira esse foi o modelo de família que se formou como herança cultural portuguesa, e 

esta, por sua vez, com muitas características do patriarcado mulçumano. As mulheres negras 

podiam viver na casa grande ou em casebres nas periferias, mas não escapam dos valores e 

normas do patriarcado. 
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A “estrutura patriarcal de dominação”, segundo este autor, se refere ao 

estabelecimento de vínculos pessoais entre o senhor, os demais membros da família e os 

servos, e tem como fundamento a autoridade do chefe da família ou comunidade doméstica. 

Essa autoridade se baseia na tradição, ou seja, “na crença da inviolabilidade daquilo que foi 

assim desde sempre” (WEBER, 1991, p. 234), e no arbítrio pessoal do senhor, sempre 

limitado pelas normas “sagradas pela tradição” (WEBER, 1991, p. 243).  

Existem outros tipos de escravidão que não são visualizados, porém são sentidos no 

cotidiano. É a escravidão moral que a Lei Áurea não conseguiu libertar. A consciência da 

humanidade está escravizada pela mancha da escravidão, a qual está inserida em nosso 

imaginário social. Os primeiros reflexos de rejeição ao preto como sinônimo de inferioridade, 

de algo não desejado, estão no batismo da criança, rito religioso católico (imposição da 

encíclica rerún novare) com utilização de roupas brancas, brinquedos como bonecas com pele 

branca (mesmo a criança sendo de cor negra); contribui, também, o próprio receio dos pais de 

sentirem-se inferiorizados face aos demais que fazem parte da sociedade a que pertencem.  

Fortalece-se este processo de introjeção da inferioridade na falta de conversa com os 

filhos sobre a conscientização e valorização do ser humano na sua condição e descendência. 

E, por fim, a possibilidade de enfrentamento desta situação imposta exige uma criança mais 

forte psicologicamente, sobrepondo e superando as manifestações do racismo no intuito de 

bani-lo, deixando-o a fazer parte apenas da história da “desconsciência” humanitária que 

assola as sociedades coloniais-escravistas. 

Neste contexto de resistência e luta em uma sociedade marcada pela colonização e a 

escravidão, a mulher negra, além do preconceito na condição de ser mulher diante da força do 

patriarcado, sofre duplo preconceito: o da submissão ao marido e a rechaça pela sua condição 

de ter a melanina mais aguçada. 

 

Compreendendo o Universo em estudo – primeira aproximação 

 

Além da revisão bibliográfica, a qual permitiu constituir o contexto de subalternidade 

do negro no brasil, recorreu-se a duas fontes importantes: a canção popular “Baile das Negras 
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Touros”, gravada pelo grupo “os Mateadores” e composta por João Sampaio86, Elton 

Saldanha e Quide Grande; e o depoimento de uma descendente deste grupo social. 

A história das mulheres dessa família, as “Negras Touro”, não é diferente de muitas 

que nasceram e cresceram na pobreza, onde a reprodução social seguia a lógica da 

subalternização, exclusão, hierarquização, levando-as a ocuparem um lugar periférico e 

marginalizado; contexto social, onde o estado não se fez presente, conseguiam as coisas por 

“troca de favores”, por que conheciam pessoas influentes, já que lavavam roupa para a elite 

Itaquiense; dessa forma podiam usufruir alguns “privilégios”. 

Não bastasse a negligência do estado somente os descendentes da quarta geração 

puderam se apropriar do direito de ir à escola, aprender a ler e escrever, o que é uns dos 

direitos fundamentais e constitucionais dos cidadãos brasileiros.  

Como disse a entrevistada: “Não fui à escola, não sei ler e escrever, sou “analfabeta”, 

minha mãe também era analfabeta e nunca me colocou no colégio, tudo que sei, aprendi com 

a vida, trabalhando nas casas”. 

Oriunda de uma família de escravos, foi criada com mais quatro irmãos só pela mãe, 

pois seu pai se apaixonou por uma mulher branca e abandonou a família; a renda da família 

sempre foi tida lavando roupas para a sociedade Itaquiense, para pessoas que prestavam 

serviços institucionais como militares e policiais, além de engomar guardanapos, lençóis das 

madames, que procuravam as suas ascendentes e lhe procuram até os das de hoje. 

As relações sociais são baseadas por uma linha tênue entre poder e dominação, seja de 

um grupo de pessoas sobre outro, ou de um individuo sobre outro; ou seja, algumas pessoas 

exercem poderes sobre outras e a primeira forma de significar esse poder é através do gênero, 

onde as mulheres são vista como sensíveis, frágeis e os homens com uma virilidade sem 

igual. 

Relata a entrevistada que os “brigadianos” só podiam ir a sua casa buscar os lavados a 

paisana, porque se não o que os vizinhos iam pensar, pois viam chegar sem nada e saiam 

carregando “trouxas”.  

Conforme diz Munanga (2000), a identidade do mundo negro se inscreve no real sob a 

forma de "exclusão". Ser negro é ser excluído. Por isso, sem minimizar os outros fatores, 

persistimos em afirmar que a identidade afro-brasileira mais abrangente seria a identidade 

                                                
86 Historiador auto-didata e premiado compositor de canções do tradicionalismo gaúcho e outros estilos 

musicais; 
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política, de um segmento importante da população brasileira excluída de sua participação 

política e econômica. 

Analisando a família em questão percebemos que os fatos e acontecimentos são tido 

como naturais, ser abandonado pelo pai e a mãe, tomar conta dos filhos sozinha; aconteceu 

com sua mãe, perpetuou-se com a entrevistada e se estendeu a uma de suas filhas, deixando a 

impressão que são fortes o suficiente para serem mãe-pai “super valentes”. Na canção supra-

citada, a coragem é exaltada no verso “A negra grande é mais forte arisca que nem guatiara 

Cuidava a porta do rancho com um pedaço de taquara”. 

E a canção também acentua o fato da atividade que faziam as mulheres do grupo e a 

cultura popular, patrimônio cultural afro-indigena (na prática da benzeedura):  

 

Lavavam roupa pra fora benziam a alma do povo 

Num dia faziam baile no outro faziam denovo 

O Rio Grande negra touro se acaba no teu portão 

Pra tomar um passe com canha e se amoitar no vanerão 

 

Na letra enfatiza-se o simbolismo deste grupo social como essência dos valores 

gaúchos, mas a situação de subordinação á ordem econômica, política e social é ocultada; o 

importante é ressaltar nelas (as negras touro) o “ser gaúcho”, mas precisa-se acrescentar que 

existe uma hierarquia social em que estas mulheres são subalternas. Poder-se-ia dizer que a 

coragem e bravura sempre exaltada, transpõem as classes sociais e as situações de dominação 

existentes; isto se mostra presente no imaginário social gaúcho na versão tradicionalista. 

Segundo MUNANGA (1990), no caso da sociedade afro-brasileira, como de qualquer 

outra, a memória é construída de um lado pelos acontecimentos e personagens, por lugares 

vividos por este segmento da sociedade, e de outro lado, pelos acontecimentos, personagens, 

por lugares herdados, isto é, fornecidos pela socialização, enfatizando dados pertencentes à 

história do grupo e forjando fortes referências a um passado comum (por exemplo, passado 

cultural africano, passado enquanto escravo). Par o autor, o sentimento de pertencer à 

determinada coletividade está baseado na apropriação individual desses dois tipos de 

memórias, que passam, então, a fazer parte do imaginário pessoal e coletivo.  

Na memória da entrevistada, percebe-se uma sequência de fatos vivenciados por ela 

ou contados por seus ascendentes, os quais demonstram a condição de subalternidade que 
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acompanha este grupo social. A área de terra que seu avó adquiriu quando veio para Itaqui 

continua o mesmo disponível para a família hoje; continua a lavagem de roupas como 

atividade econômica; os favores que eram merecedoras por servir aos brigadianos e a pessoas 

da elite local, ainda permanecem como forma de alcançar o que lhe seria de direito. Mesmo 

lendárias na memória coletiva da sociedade local e até em nível de estado, a condição de vida 

não se diferenciou, não aconteceu a mobilidade social, pois a inserção deste grupo social (as 

Negras Touro) foi subalterna, ou seja, uma inserção precarizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se com este estudo, ainda em andamento, que a canção que popularizou as 

“Negras Touro” faz com elas o que a ideologia dominante, a serviço da manutenção dos 

privilégios de classe, faz com os peões de estância e com o lendário gaúcho “teatino”(sem 

paradeiro): exalta sal bravura, capacidade de luta, de pelear com a vida, assim, encobrindo sua 

real condição social; para estes segmentos, sua bravura não tem significado, historicamente, a 

superação das adversidades econômicas; e nem poderia significar, já que sua subalternidade 

implica em uma dominação política e cultural da qual é objeto. 

Tal dominação os faz não perceber sua condição subalterna e os fazem valorizar 

valores morais (aprendi com minha mãe que o importante é ter caráter, ser honesta, diz a 

entrevistada), os quais não os levam a superar sua condição social, ao contrário, ajudam a 

mantê-la ao entender que ter caráter e agir honestamente implica em não contestar a sociedade 

e suas mazelas, a desigualdade de riqueza e poder. 

A Canção popular acaba reproduzindo esta situação, onde a bravura exaltada e a 

diversão que aplaca o sofrimento do trabalho duro, não possibilitam superar uma posição 

social, pois o lugar do negro e da mulher na sociedade Itaquiense (e gaúcha) está delimitado 

como subalterno (aquele que não tem voz). Assim, a opressão se reproduz como lógica social.  
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DE QUE SE TRATA O TERMO GÊNERO?  

 
Melanie Molina Lima¹ 

Jaqueline Carvalho Quadrado² 

 

RESUMO: O presente artigo visa esclarecer as verdadeiras atribuições da palavra gênero, a construção histórica 

de seu conceito e desmistificar concepções errôneas implantadas por movimentos conservadores que resistem em 

esclarecer e discutir o assunto no ambiente escolar. Com o objetivo de trazer esclarecimento sobre o tema através 

de fundamentação teórico cientifica com vistas a transcender o senso comum. O método dialético-critico 

embasou a elaboração do trabalho. Para construção do texto foi realizada pesquisa bibliográfica buscando-se 

publicações atuais. Conclui-se que a resistência da parte conservadora da sociedade em discutir gênero, objetiva-

se em manter as relações de poder do homem sobre a mulher, ora inviabilizando o acesso ao debate, ora 

distorcendo conceito. E ainda um reacionismo, fazendo emergir projetos como o “Escola sem partido”, que 

limitam construção do saber e inviabilizam a transformação da cultura machista. 

 

Palavras-chave: Gênero; Educação; Identidade de Gênero.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto visa esclarecer o verdadeiro sentido político do termo gênero, com 

vistas a debatê-lo de forma justa e indispensável no cenário atual, buscando uma educação 

comprometida com a verdade e com o desenvolvimento de uma cultura digna e igualitária, 

onde o compromisso com a superação das formas arraigadas de preconceito e discriminação 

seja um norte, não só para educadores, mas para todo um sistema educacional, em um 

ambiente minado por movimento reacionário conservador surgem projetos de lei como o 

“Escola sem Partido” e mobilizações de setores religiosos que se contrapõe ao que intitularam 

ideologia de gênero.  

O método dialético-critico embasou a construção deste trabalho. Realizou-se pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida no Grupo de pesquisa Gênero Educação Ética e Política da 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. O texto faz uma discussão sobre gênero e 

políticas para educação.  

Em primeiro momento visamos superar o estigma atribuído ao termo gênero, de forma 

a buscar a historicidade da expressão gênero. Logo, descortinar as falsas definições 

tendenciosas que surgiram no Brasil para que se criasse certa “fobia” do debate em relação ao 

tema. E então trazer ao leitor um breve debate sobre a importância de se discutir as questões 

de gênero nas escolas, e as barreiras criadas por organizações da parte conservadora da 

sociedade que através de aparelhos ideológicos como as igrejas, alcançam o poder de 

influencia nas decisões dos poderes do estado, surgindo através de representantes que formam 

a bancada evangélica, projetos de lei como o “Escola sem partido” que visa burocratizar a 



 

 

 
228 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

educação de maneira a inviabilizar o debate de gênero nas escolas, e vetar o conhecimento de 

importantes correntes filosóficas mais críticas como o marxismo.  

Conclui-se que diante dos movimentos reacionários conservadores e seu grande poder 

de influencia na atualidade, o debate de gênero nas escolas é um desafio. O professor como 

um adulto de referência, ainda é o único veiculo para o debate de gênero nas escolas, um 

assunto tão relevante diante das desigualdades e índices de violência no país. 

 

GÊNERO, RECENTE HISTÓRIA 

Embora a palavra “gênero” traga sempre consigo o furor de polêmica em uma sociedade 

tão conservadora como a brasileira, poucos se aprofundam em seu verdadeiro sentido e 

historicidade. 

A trajetória, não do termo, mas da propriedade que ele carrega, surge nas publicações 

dos primeiros críticos à ordem burguesa. Segundo SARDENBERG (2015) para Elgels na 

ordem tribal, no surgimento da propriedade privada que deu margem ao surgimento das 

desigualdades no processo produtivo e, assim as classes sociais chegando a exploração da 

mulher na família e se reafirma na ordem patriarcal do sistema capitalista. 

A desvantajosa posição da mulher na sociedade burguesa, que se consolida à meados 

do século XIX, já demonstra a ordem patriarcal e a inferioridade estrutural da posição 

ocupada pela mulher. Engels ressaltou a importância das mulheres no mercado de trabalho e a 

independência econômica, portanto a autonomia das mulheres proletárias, SARDENBERG 

(2015). 

O uso do termo “gênero” surge mais recentemente no movimento feminista americano 

como determinante social das diferenças baseadas no sexo, a palavra indicava uma rejeição ao 

determinismo biológico implícito no uso dos termos como “sexo” segundo SCOTT (1995). 

Desta forma a palavra gênero já emerge dos movimentos feministas quebrando o firmamento 

justificado na biologia dos corpos do homem e da mulher, ressalvando o individuo social 

independente do sexo biológico. Para SARDENBERG (2015) foi a partir dos movimentos 

feministas de 1960 que as contribuições de Marx e o esquema de Engels foram de maior 

escrutínio para feministas socialistas a exemplo de Juliet Mitchell (1967) e Sheila Rowbotham 

(2009). 

A partir de então a palavra “gênero” surge como um substituto da palavra “mulher” 

nos movimentos sociais visando superar o peso cultural da posição atribuída mulher. Para 
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SCOTT (1995) a definição repousa sobre duas preposições em uma conexão, a primeira de 

que gênero seria elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças entre os 

dois sexos, a outra e que gênero é uma forma primaria de definir as relações de poder. 

Assim podemos definir o conceito do termo “gênero” para ingressarmos em qualquer 

debate sem que tendenciosas interpretações desfoquem da questão à ser superada, A 

construção social de homem e mulher e as relações de poder respaldadas nas diferenças 

biológicas, colocando mulheres e homens em pé de igualdade antes de abrir qualquer 

discussão. 

 

IDEOLOGIA DE GÊNERO? 

 

No ano de 2014 enquanto fora votado o Plano Nacional de Educação (PNE) nacional 

estadual e municipal, houve grande mobilização das igrejas em frear a implantação do debate 

de gênero nas escolas, sob a justificativa de uma “ideologia de gênero”, sobre a concepção 

que se discutir gênero nas escolas seria uma doutrinação. Para Quadrado e Ferreira (2018) o 

surgimento do termo “ideologia de gênero” surgiu com setores religiosos da sociedade que 

acreditam que a discussão de gênero nas escolas seria uma doutrinação ideológica que levaria 

os estudantes a mudar sua identidade de gênero.  

O que realmente ocorreu foi uma confusão intencional, criada por mobilizações das 

igrejas, em distorcer o conceito de Identidade de gênero, com o objetivo de criar uma “fobia” 

do assunto na sociedade, impedindo quaisquer chances de haver uma discussão do tema no 

ambiente escolar. O que se efetivou em esmagadora maioria dos municípios do país a negar a 

incorporação das questões de gênero nas escolas.  

A igreja aparece com relevante papel de aparelho ideológico do pensamento 

hegemônico. 

 

Padre Paulo Ricardo foi o propagador do termo "ideologia de gênero", utilizado pela 

primeira vez pelo Arcebispo Católico do Rio de Janeiro D. Orani Tempesta, que 

define "gênero" como "uma nova técnica [marxista], idealizada, em conjunto com 
fundações internacionais, pelos partidos de esquerda que pretende, utilizando o 

sistema escolar, abolir a família como instituição social". "Ideologia de gênero" 

tornou-se assim nova expressão de efeito em guerras verbais explicitadas em 

espaços midiáticos por católicos e evangélicos, cunhada para tratar pejorativamente 

a noção e os direitos de gênero. 

 

[...] Em concordância, o Pastor Silas Malafaia escreveu, entre inúmeras postagens 

sobre o tema em mídias sociais: "A ideologia de gênero apoia o sexo livre, só falam 
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o que não assusta a sociedade, eles apoiam incesto pedofilia, zoofilia, 

homossexualismo e etc." 

 

Toda a "cruzada" está fundada na "defesa da família tradicional". (CUNHA; 

LOPES; LUI ,2017, p. 164-165) apud (VENCATO; SILVA; ALVARENGA, 2016). 

 

 

A ideologia de gênero é um termo que apareceu nas discussões sobre os Planos de 

Educação, nos últimos anos, e tem sido apresentado a nós como algo muito ruim, que visa 

destruir as famílias. Trata-se de uma narrativa criada no interior de uma parte conservadora da 

Igreja Católica e no movimento pró-vida e pró-família que, no Brasil, parece estar 

centralizado num site chamado Observatório Interamericano de Biopolítica. Em 2015 

especialmente, algumas pessoas se empenharam em se posicionar contra a “ideologia de 

gênero”, divulgando vídeos em suas redes sociais: o senador pastor Magno Malta, o deputado 

Jair Bolsonaro, o deputado pastor Marco Feliciano, o pastor Silas Malafaia, a pastora 

Damares Alves, a pastora Marisa Lobo. 

 Conforme Silva (2018) relevantes aspectos históricos do termo “ideologia” pode-se 

resumir o conceito: 1) Comte nos diz que ideologia é ciência/teoria que se projeta 

previamente estabelecendo a conduta humana/social; 2) Durkheim nos diz que Ideologia é 

tudo que não é científico, que desrespeita a neutralidade necessária entre sujeito (cientista) e 

objeto estudado; Logo ideologia é o afastamento do real, é a desconexão entre teoria e 

realidade, é a projeção de ideias universalizadas sobre realidades diferentes, cuja diversidade 

foi ignorada na elaboração do conceito universal. Não existe uma ideologia de gênero. 

É uma retórica que afirma haver uma conspiração mundial entre ONU, União 

Europeia, governos de esquerda, movimentos feminista e LGBT para “destruir a família”, mas 

que, em última análise, objetiva, sim, propagar um pânico social e voltar as pessoas contra aos 

estudos de gênero e contra todas as políticas públicas voltadas para as mulheres e a população 

LGBT, sobretudo nas questões relacionadas aos chamados novos direitos humanos, por 

exemplo, no uso do nome social, no direito à identidade de gênero, na livre orientação sexual  

O Ministério Público em sua cartilha sobre direitos de Lesbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Trangêneros e Transexuais (LGBT) publicou o conceito de identidade de gênero, 

por muitas vezes distorcido para uma ideologia com vistas a gerar repudio de uma discussão 

mais aprofundada pelo tema. 

 

Identidade de gênero é, assim, a compreensão que uma pessoa tem de si, 

percebendo-se como sendo do gênero masculino, feminino ou ainda da combinação 
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de ambos. Essa compreensão é incorporada à forma como ela se apresenta 

socialmente (nome, vestimentas, comportamento), independentemente do sexo 

biológico que ostente. (BRASIL, 2017, p. 14) 

 

O respeito às identidades e as liberdades dos indivíduos em nada tem haver com uma 

ideologia, é uma questão de educação ética e respeito no convívio social. Debater gênero, em 

seu verdadeiro significado, é construir uma sociedade melhor e mais justa, superando as 

antigas e antiquadas relações de poder, que já não cabem mais na sociedade atual, tão diversa. 

  

GÊNERO E EDUCAÇÃO. 

 

Atualmente percebemos os numerosos casos de violência de gênero. Fica clara a 

exigibilidade do debate de relações de gênero no ambiente educacional, bem como ressaltar 

valores éticos e sociais na conduta dos profissionais da educação. 

A violência contra mulher, como violências sofridas pelo grupo de lésbicas, Gays, 

Bissexuais, travestis, transgeneros e + (LGBTQ+), que a questão de gênero precisa ser 

debatida e dialogada claramente no ambiente educacional, bem como, deve estar clara entre 

os educadores em uma postura comprometida em superar as opressões culturalmente 

estabelecidas pela cultura conservadora e patriarcal. 

Para Seffner; Picchetti (2016), o professor não apenas é um adulto de referência, que 

domina o conhecimento, mas também o executor de ações e estratégias de ensino neste novo 

contexto tão diverso. 

Devemos ressaltar a importância do professor e de sua formação e atualização, 

comprometidas com a garantia das liberdades e o reconhecimento das opressões como 

machismo, racismo, lgbtfobia e outras formas de opressão no ambiente escolar para o alcance 

de sua superação.  A cada momento os marcadores sociais jogam seus papeis condicionando 

possibilidades e restrições produzindo situações de grave desigualdade social inviabilizando 

direitos fundamentais, chegando a produzir inclusive a violência, conforme (SEFFNER; 

PICCHETTI, 2016).  

A burocratização do ambiente educacional restringe o debate e as formas de pensar 

dificultando o desenvolver do pensamento crítico, um exemplo claro é a proposta do Projeto 

Escola sem Partido. Organizações religiosas e de viés conservador mobilizam-se 

politicamente alcançando decisões dos poderes do Estado fazendo surgir projetos de lei como 

Escola sem Partido (2015), que no art.2°, inviabiliza o debate de gênero nas escolas, bem 
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como um ensino ao pensamento critico, visando burocratizar a educação, são artifícios para 

limitação dos saberes, cortinando a ontologia das questões em pauta, entre elas, a questão de 

gênero. 

Estudar Gênero significa estabelecer um recorte sobre aspectos da realidade social 

existente – no presente e/ou no passado – que têm como peça fundamental a organização de 

papeis sociais baseada numa imagem socialmente construída acerca do que foi consolidado 

como sendo masculino ou feminino por exemplo. Portanto, procura compreender como a 

ideia de uma masculinidade hegemônica influencia nas relações e restringe as opções sociais 

de mulheres, de crianças e dos próprios homens, e propor estratégias de libertação. Aqui, nos 

Estudos de Gênero, estão as pesquisas sobre violência doméstica, violência sexual, 

feminicídio, desigualdade econômica e outras assimetrias relacionadas às desigualdades de  

gênero 

Para Capaverde; Lessa; Lopes (2018) as teorias da administração surgem como forma 

de controle social, conduzindo através da burocracia o direcionamento da sociedade, assim 

como em outro momento surgiu à divisão social do trabalho, na atual conjuntura o Projeto de 

lei Escola Sem Partido, visa conter o acesso a determinadas filosofias de senso critico em 

especial a marxista. 

A importância de um PNE que assuma a discussão de gênero é de grande relevância 

para que toda a sociedade tome consciência do estado alarmante das expressões de violência 

vivenciados pelas mulheres e LGBTQ+ que vivem a intolerância e a vulnerabilidade social, 

em um ambiente conservador, que se fundamenta em uma moral, alienando valores em prol 

das relações de poder. Segundo BARROCO (2006) o conservadorismo é um projeto político 

que valoriza o passado, o passado, a tradição, a autoridade fundada na hierarquia e na ordem e 

com isso nega a razão, a democracia, a emancipação da mulher e todas as conquistas da era 

moderna. Portanto o pensamento conservador é um entrave no desenvolvimento de novas 

praticas do saber. 

No Brasil foram registrados pela Central de atendimento da mulher o Disque 180, 

156.236 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e seis) denuncias de violência contra 

mulher em 2017, segundo relatório geral (BRASIL, 2017). O serviço Disque 100 do governo 

federal registrou 1720 (mil setecentos e vinte) denuncias de lgbtfobia no Brasil em 2017, 

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) foram  4,6 denuncias 

por dia em 2018. 
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A violência de gênero pode e deve ser combatida de modo a superar da cultura sexista, 

que historicamente, oprime a mulher e todo aquele que extrapola seus padrões impostos. Uma 

educação ética e crítica, portanto libertária, é o melhor caminho. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

As percepções de gênero na sociedade são manipuladas e distorcidas pelos aparelhos 

ideológicos que trabalham energicamente para manter os padrões sexistas de imposição de 

comportamento baseados nem uma cultura retrograda, machista, que posicionam a mulher em 

um lugar inferior ao do homem e escandaliza e demoniza tudo e todo que extrapola os 

padrões historicamente estabelecidos, negando e combatendo toda manifestação que visar 

superar a questão, mantendo assim a ideologia hegemônica que historicamente oprime a 

mulher.  

A educação é o único caminho para que construa uma nova sociedade, superando as 

desigualdades de gênero a longo e médio prazo, através de formação de uma nova 

consciência. O pensamento critico, e as novas formas de construção do saber, 

compulsivamente atacados por projetos que burocratizam o acesso ao conhecimento e a 

influência de organizações dos setores conservadores da sociedade, dos aparelhos ideológicos, 

como mídia e igrejas, que trabalham fundados no conservadorismo são grandes barreiras para 

superação de tabus e formas arraigadas de pensamento como o machismo e o sexismo, que 

culminam na reprodução social de preconceitos e violências de gênero, que tanto alarmam a 

sociedade brasileira atual. 

Conclui-se que há na atualidade uma “guerra ideológica” que se manifesta na 

educação como objeto central. A todo o momento setores conservadores da sociedade e 

organizações religiosas dispõe dos aparelhos ideológicos da classe dominante, a exemplo as 

igrejas, mobilizam-se politicamente em vetar qualquer alternativa de uma nova educação 

pautada na ética emancipatória, buscando ruptura com o conservadorismo, alcançando 

decisões dos poderes do Estado e na sociedade. A figura do professor como referência ainda é 

a única forma de expandir o saber em questões como a de gênero. 
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A IDENTIDADE NACIONAL NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

HISTÓRIA: Coleção Projeto Araribá 
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Resumo: O presente estudo busca analisar através da pesquisa dos livros didáticos de História da Coleção 
Projeto Araribá - Editora Moderna, PNLD 2017-2019, a concepção de identidade nacional expressa através do 

conteúdo do livro. Didática, pedagogia, identidade nacional, livro didático são conceitos interligados dentro da 

perspectiva da construção de um projeto político cultural de um Estado, estando muitas vezes ligado a uma 

política governamental para criar uma esfera patriótica em volta da Nação e auxiliar o governo a deliberar o seu 

projeto de política de Estado. Esta forma de construção ocorreu no Brasil. O artigo é apresentado em três 

momentos. Primeiramente traçamos um histórico da construção do livro didático e as percepções tanto quanto ao 

uso como para construção de uma identidade nacional através do seu conteúdo. Em seguida, procuramos traçar o 

papel do historiador como uma fonte prática de criação e execução de uma identidade nacional dentro deste 

processo macro. Por fim analisamos uma coleção de livros didáticos contemporâneo que segue a diretriz do 

PNLD para observarmos se existe uma construção de uma ideia de identidade nacional através dos conteúdos 

sobre a história do Brasil e que tipo de identidade possa passar através do texto escrito e iconográfico. 

 

Palavras-chave: Livro Didático; Identidade; História. 

 

Introdução 

 

A análise do livro didático é uma tarefa imprescindível ao docente, cabendo isto para 

adequação de sua metodologia em sala de aula através dos materiais de apoio. Sabendo disto, 

para assimilar o papel do livro didático é preciso entender a importância da didática no papel 

de construir o conhecimento. 

Procuramos através deste artigo verificar a presença de uma (ou várias) identidades 

presentes nos livros didáticos de história. Para isto, procuramos evidenciar o desenvolvimento 

do livro didático no Brasil como uma política de governo, trazendo uma reconstituição 

histórica desde a era do Império até a contemporaneidade, para abranger a compreensão a 

respeito de como este objeto teve sua importância na formação de uma identidade nacional 

através da educação de jovens e adultos. 

Como objeto de pesquisa, a coleção escolhida para a análise minuciosa foi da Editora 

Moderna – Projeto Araribá do PNLD 2017, que ainda está em vigor sendo o ano de 2019 o 
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último ano de utilização. A explicação para o nome da coleção dos livros de acordo com 

Apolinário (2011, apud DA SILVA, Jeferson 2012, p.105) “Araribá é o nome de várias 

espécies de árvores de grande porte, nativas do Brasil. Escolhemos esse nome porque 

queríamos uma palavra e um objeto identificados com as nossas raízes indígenas, além de a 

palavra produzir um efeito sonoro que nos agradava”.  

 A análise procurará desvendar qual tipo de identidade nacional é exposta através do 

conteúdo referente a história do Brasil; se o uso da iconografia corresponde ao texto e se 

auxilia na compreensão de uma identidade nacional. 

Estes questionamentos são alguns dos levantados durante a disciplina de Prática 

Docente IV89, e permearam ao longo deste artigo o nosso pensamento na busca da 

compreensão através da prática da pesquisa sobre o livro didático o projeto de identidade 

nacional que se pode haver subjetivamente dentro de um corpo do texto. 

 

Histórico do livro didático no Brasil – do Império a Contemporaneidade 

  No campo da História, uma das prioridades iniciais presente desde o séc. XIX, é de 

manter através do ensino da história uma nação unida, ligar as pessoas a configuração do 

sentimento de pertencimento nacional. É através de uma visão liberal, que o Estado nacional 

brasileiro inicia a busca por montar uma coesão no conhecimento da população a fim de 

formar uma identidade nacional. Conforme Nadai: 

 
Portanto, a grande mutação do século XIX foi esta: “a história é a árvore 

genealógica das nações europeias e da civilização de que são portadoras”. No Brasil, 

a constituição da história como “matéria de pleno direito” no dizer de Furet ocorreu 

no interior dos mesmos movimentos de organização do discurso laicizado sobre a 

história universal, discurso no qual a organização escolar foi um espaço importante 

das disputas então travadas entre o poder religioso e o avanço do poder laico, civil. 

(NADAI, 2001, p. 24). 

 

 

Desde o Império é demonstrada a importância da educação “para todos” com 

propósito moralizador, civilizador e com objetivo modificar na população socialmente 

vulnerável comportamentos discriminados pelo Estado e até mesmo dar a esta população mais 

pobre a “oportunidade de crescer socioeconomicamente”, isto através de escolas de formação 

de trabalhadores urbanos. Circe Bittencourt em sua tese discorre: 
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A reforma liberal do paulista Leôncio de Carvalho, quando ministro de Estado, para 

quem a instrução deveria ser destinada a “todas as classes da nossa sociedade” como 

forma de evitar o vício e o crime, de diminuir as despesas do Estado com hospitais, 

asilos e cadeias. A escola primária seria um instrumento de moralização do povo. 

[...] A escola de formação de trabalhadores urbanos serviria como “remédio contra 

os efeitos da crise social, para afugentar a miséria e como meio de moralizar o povo 

– porque o operário que lê e que se instrui, que reflete e que discute, afasta-se da 

taberna para aproximar-se da caixa econômica”. (BITTENCOURT, 1993, p. 37). 

 

 

O livro didático é o material que exemplifica o propósito educacional de uma nação, é 

o manual norteador dos interesses do Estado sobre o aprendizado dos jovens e adultos na 

educação pública principalmente, procurando uma unidade entre os conhecimentos e valores 

transmitidos a fim de corresponderem com as expectativas esperadas pelo governo. 

O interesse do Estado na construção do livro didático de História que componha os 

conhecimentos considerados apropriados para a manutenção do processo de identidade do 

povo enquanto os propósitos nacionais têm como início a época imperial, por intelectuais 

inspirados pelo  iluminismo, influência esta direta da Europa, principalmente das concepções 

francesas e alemãs e de acordo com Bittencourt (p. 19) podendo até mesmo traduzir alguns 

dos manuais que existiam nas nações consideradas mais cultas e desenvolvidas neste aspecto. 

Contudo, como podemos observar, não se detinha um ideal nacional concreto sobre a 

educação de modo que a história nacional fosse também um conteúdo estudado pela 

população brasileira. É a partir do final do séc. XIX, com o advento da república e de ideias 

nacionalista que a preocupação com uma educação e a história nacional fosse um 

conhecimento a ser disseminado pelo espaço geográfico do país. Circe Bittencourt em sua 

tese que aborda o livro didático traz uma declaração de José Verissimo onde este demonstra 

sua posição diante de uma nacionalização da educação brasileira, principalmente no campo 

histórico: 

São os escritores estrangeiros que, traduzidos, [...] fazem a educação de nossa 

mocidade. [...] Os meus estudos feitos de 1867 a 1876 foram sempre em livros 

estrangeiros. Eram portugueses e absolutamente alheios ao Brasil os primeiros livros 

que li. [...] Neste levantamento geral, que é preciso promover a favor da educação 

nacional, uma das mais necessárias reformas é a do livro de leitura. Cumpre que ele 
seja brasileiro, não só feito por brasileiro, que não é o mais importante, mas 

brasileiro pelos assuntos, pelo espírito, [...] e pelo sentimento nacional que o anime. 

(VERISSIMO, p. 54-55, 1985 apud BITTENCOURT,1993, p. 20). 
  

 

Este ideário nacionalista toma maior proporção com a consolidação da república, 

principalmente na Era Vargas, com as mudanças promovidas pelos então ministros Francisco 
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Campos e Gustavo Capanema. Neste período diversos setores da sociedade (militares, igreja, 

intelectuais – principalmente da escola nova) divergiam na concepção de como o Estado 

deveria lidar com a educação dos jovens, contudo, convergiam que era papel do Estado 

promover uma pedagogia patriótica, que moldasse a moral dos jovens direcionando seu 

pensamento para a construção do Estado, diante do novo contexto mundial, assim buscando a 

construção de uma identidade nacional (WENDT, 2015). 

Neste panorama, a História seria objeto de grande atenção, pois é através dela que 

tenta imbuir um sentimento patriótico e como Hall (2006) afirma, através das simbologias e 

representações que a ideia de uma nação vai tomando forma e sendo inserida no pensamento 

do ser: 

 

“As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 

também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso - um 

modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 

concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2006, p. 50). 

  

 

É na Era Vargas que é implementado o primeiro programa pensado propriamente ao 

livro didático, conhecido como Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) e fundado em 

1938. A comissão tinha como papel analisar as obras dos autores e editoras, criando uma 

espécie de lista dos livros considerados apropriados para o ensino para que assim os 

professores tomassem orientação na hora da escolha do livro didático (Luca, 2009 apud 

Matos, 2012). Além disso, criava uma diretriz para que os autores e editoras a fim de que 

tivessem suas publicações aceitas pelo governo, deveriam seguir esta série de prescrições. 

 

Art. 20. Não poderá ser autorizado o uso do livro didático: 

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a honra 

nacional; 

b) que contenha, de modo explícito, ou implícito, pregação ideológica ou indicação 

da violência contra o regime político adotado pela Nação; 

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades constituídas, 

ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacionais; 

d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as figuras dos 

que se bateram ou se sacrificaram pela pátria; 

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimismo quanto ao 

poder e ao destino da raça brasileira; 
f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de uma 

região do país, com relação ao das demais regiões; 

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras; 

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais; 
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i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso, ou envolva combate a 

qualquer confissão religiosa; 

j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubilidade dos 

vínculos conjugais; 

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade ou 

desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas prerrogativas à 

personalidade humana. (Decreto-Lei n° 1.006, 1938, p. 4 apud. MATOS, 2012, p. 

61). 

  

 

Com apoio do livro didático a disciplina de História com base na Lei Orgânica do 

Ensino Secundário – Lei 4.244, de 1942, tinha como caráter dar ênfase numa pedagogia 

voltada ao patriotismo. Como é expresso no inciso primeiro do artigo 24. 

 
§ 1º Para a formação da consciência patriótica, serão com frequência utilizados os 

estudos históricos e geográficos, devendo, no ensino de história geral e de geografia 
geral, ser postas em evidência as correlações de uma e outra, respectivamente, com a 

história do Brasil e a geografia do Brasil. (Decreto-Lei Nº 4.244, 1942). 
 

 

Deste modo, fica evidente a preocupação do Estado Novo na consolidação de uma 

identidade nacional com caráter patriótico, com um propósito de criar no jovem um espírito 

servil a sua nação. No ponto de vista do mercado, ao mesmo tempo que o Estado propõe uma 

construção de uma identidade nacional, com a Comissão Nacional do Livro Didático - CNLD 

ele busca fomentar o incentivo da indústria editorial, o que cria um comportamento 

mercadológico em cima da produção do   livro didático, com autores e editoras focados 

propriamente na produção de materiais didáticos – livros, com objetivo do governo colocar 

suas edições como aptas e elas ganharem mercado. 

No período de 1964 até 1988, a produção e concepção do livro didático ficou a cargo 

da CNME – Campanha Nacional de Material de Ensino, posteriormente Fename – Fundação 

Nacional de Material Escolar, este órgão parte do MEC ficou encarregado de administrar e até 

mesmo editar obras (livros didáticos, atlas, etc.) e outros materiais de ensino (canetas, lápis, 

etc.), isto motivado pela crítica do alto preço do material didático e também para suplantar um 

ensino deficitário em diversas regiões do país. A Fename promovia obras de caráter cívico, 

moral, promovendo o ideal militar como projeto de nação e uma identidade nacional 

patriótica.   

 

A Fename foi considerada, progressivamente, uma instituição que incentivava o 

sentimento de brasilidade, em razão da divulgação de obras sobre a língua nacional, 
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obras morais e cívicas [...] Os autores das obras didáticas eram docentes de colégios 

tradicionais do ensino secundário - Colégio Pedro II, Instituto de Educação, escolas 

das Forças Armadas - e professores de colégios experimentais criados nos anos 1950 

- Colégio de Aplicação da UFRJ e Colégio Nova Friburgo da FGV; [...]As 

publicações da Fename demonstravam a participação de autores que pertenciam a 

diferentes lugares de poder: docentes de instituições que desde o século 19 eram 

considerados lugares legitimados para a produção de discursos sobre a educação 

secundária, bem como de docentes de novas instituições, das Faculdades de 

Filosofia, das cadeiras de Didática e dos colégios experimentais, que buscavam se 

tornar novos lugares de produção discursivas sobre a escola e os saberes escolares. 

(FILGUEIRAS, 2015, p. 98-99). 
  

 

No período de redemocratização, o então presidente José Sarney assina o decreto nº 

91.542, de 19 de agosto de 1985, dando a criação do Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD. Programa este vigente até os dias atuais onde teve como propósito inicial de acordo 

com Matos (2012) de tirar o ideal autoritário dos regimes militares passados, também através 

de outras legislações e decretos procurar oferecer um material didático de acordo com o 

contexto, obedecendo uma série de legislações (CF, LDB, 10.639/03, 11.645/08, etc.). Como 

está no edital do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2018: 

 
De acordo com o artigo 35 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 

nº 9.394/96), “O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. ” 

(BRASIL, 2018, p. 30). 

 

 

No campo da História destaca-se alguns pontos que o PNLD considera importante que 

as obras didáticas contenham, cito alguns: 

 
c. compreende a escrita da História como um processo social e cientificamente 

produzido, que desempenha funções na sociedade, possibilitando não só a 

apropriação do conhecimento histórico, como também a compreensão dos processos 

de produção desse conhecimento e do ofício do historiador, fazendo uso de práticas 

condizentes no conjunto da obra; [...] 

e. explicita as opções teórico-metodológicas (histórica e pedagógica), apresentando 
coerência entre essas intenções, o desenvolvimento dos textos principais, textos 

complementares, atividades, ilustrações, evitando abordagens desarticuladas entre o 

texto principal e as seções;  
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f. evidencia coesão entre os textos, imagens e atividades, fazendo referenciação 

objetiva e constante aos pressupostos metodológicos assumidos, auxiliando o 

professor e o estudante na sua utilização; [...] 

i. estimula o convívio social e o reconhecimento da diferença, abordando a 

diversidade da experiência histórica e a pluralidade social de maneira respeitosa; 

j. aborda os preceitos éticos na sua historicidade, evitando, assim, que eles fiquem 

subsumidos a mandamentos morais e cívicos que não condizem com os objetivos 

educacionais atuais, nem tampouco com o atual estágio de produção do 

conhecimento histórico; [...] 

l. apresenta fontes variadas quanto às possibilidades de significação histórica, como 

diferentes tipos de textos, sítios de internet, relatos, depoimentos, charges, filmes, 
fotografias, reproduções de pinturas, e indica possibilidades de exploração da cultura 

material e imaterial, da memória e das experiências do espaço local; 

m. oferece imagens devidamente contextualizadas, acompanhadas de atividades de 

leitura e interpretação, referenciando sua condição de fonte para a produção do 

conhecimento histórico; 

n. está isenta de situações de Anacronismo, que consiste em atribuir aos agentes 

históricos do passado razões ou sentimentos gerados no presente, interpretando-se, 

assim, a história em função de critérios inadequados, como se os atuais fossem 

válidos para todas as épocas; 

o. está isenta de situações de Voluntarismo, que consiste em aplicar a documentos e 

textos uma teoria a priori, utilizando a narrativa dos fatos passados, ou presentes, 
apenas para confirmar as explicações já existentes na mente do autor, oriundas de 

convicções estabelecidas por motivos ideológicos, religiosos, acríticos ou 

pseudocientíficos; (BRASIL, 2018, p. 46-47). 

  

 

Deste modo pode-se conseguir refletir a transformação do pensamento tanto sobre o 

livro didático quanto a construção de uma identidade nacional através de uma pedagogia 

voltada a inserção de um espírito imbuído de uma identidade nacional construída pelo Estado. 

Como diz Hall (2006), “uma comunidade imaginada”, ou, diversas comunidades imaginadas 

ao longo da história do Brasil. 

 

O papel do historiador na construção do material didático 

A editora chefe da coleção Projeto Araribá, Maria Raquel Apolinário é Bacharel e 

Licenciada em História pela Universidade de São Paulo (USP), e possui doze anos de 

experiência como professora de história na rede estadual e municipal de São Paulo. Com isso 

devemos levar em conta o seu conhecimento sobre as necessidades de dentro da sala de aula, 

o que o material didático auxilia a suprir ou deveria. Sua experiência dentro da sala de aula 

acrescenta muito para a elaboração não só do Projeto Araribá, mas também para o Projeto 

Pitanguá, livros didáticos para séries iniciais em que Maria Apolinário também participa da 

elaboração. 

A valorização do perfil do historiador e a importância das fontes históricas é algo 

extremamente importante de ser incentivado em sala de aula, é algo que o discente irá levar 
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por toda a trajetória de sua vida e poderá utilizar em diversas disciplinas. Sempre foi comum 

ter a história como algo desprezível, pessoas questionando sobre qual é a importância de saber 

o que já aconteceu em um passado distante, mas não compreendem que a história é uma fonte 

riquíssima de conhecimento e que com ela compreendemos coisas do presente e até mesmo o 

que pode ocorrer no futuro.  

 
Concebemos história como o estudo da experiência humana no passado e no 

presente. A história busca compreender as diversas maneiras como homens e 

mulheres viveram e pensaram sus vidas e a de suas sociedades, através do tempo e 

do espaço. Ela permite que as experiências sociais sejam vistas como um constante 

processo de transformação; um processo que assume formas muito diferenciadas e 

que é produto das ações dos próprios homens. [...] Por isso, a história ensina a ter 

respeito pela diferença, contribuindo para o entendimento do mundo em que 
vivemos e também do mundo em que gostaríamos de viver (FONSECA, p. 40, 

2003) 
 

 

No livro didático do 6º ano a identidade cultural é inserida nos objetos da antiguidade, 

como urnas, pontas de flechas e outros materiais usados no dia a dia. Esse tipo de fonte só é 

possível a partir de um conjunto de fatores até chegar no historiador, como a arqueologia, a 

preservação do patrimônio e a documentação. O patrimônio histórico é a base para uma 

reconstrução da consciência histórica do homem, tanto na memória individual quanto na 

coletiva.  

Outro ponto importante para o historiador são as fontes históricas, ser historiador está 

ligado com o conhecimento, que de acordo com Pinsky (2008) “necessita da sensibilidade no 

tratamento das fontes, pois delas depende a construção convincente de seu discurso”. As 

fontes históricas são constituídas de documentos, fotos, objetos, pinturas, roupas, etc. São 

marcas deixadas pela existência das pessoas. Essa diversidade de fontes auxilia no 

reconhecimento de vários aspectos de uma história, por isso é importante que durante uma 

pesquisa, o pesquisador busque o máximo de fontes possíveis. A história oral é uma 

importante fonte histórica imaterial, pois elas possibilitam o registro da história antiga na qual 

ainda não foi registrada, e é importante realizar esses registros para que essas histórias orais 

não se percam com o passar do tempo. 

Na construção do material didático o historiador tem uma grande influência, é através 

dele que podemos recorrer às fontes históricas. A formulação de uma identidade de nação 

passa pelas mãos dele. De acordo com Choppin: 
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É no decorrer dos anos 1970, que os historiadores começam a manifestar um real 

interesse pelo livro e pela edição escolares. O fim da década testemunha essa tomada 

de consciência com a publicação, quase concomitante, de contribuições que 

sublinham a importância que revestiu o manual como fonte para os historiadores da 

educação, em diferentes países (CHOPPIN, 2002, p. 11)  
 

 

Construindo uma identidade nacional – Análise da Coleção 

 

A construção de uma identidade pode ser atribuída pela forma de como é estruturada a 

narrativa histórica dos fatos. Portanto é uma criação moderna, pois começa a ser construída a 

partir do século XVIII e seu desenvolvimento completo ocorre a partir do século XIX. Uma 

nação é feita de um rico legado de lembranças, ela é uma herança simbólica e material. 

Portanto, falar de identidade nacional, é algo que nos remete ao passado e faz com que nos 

identifiquemos com o lugar onde moramos. Encontramos uma forma de identidade comum 

entre todos, porém com diferentes hábitos e costumes.  

A cultura no Brasil é muito diversificada, pois nos deparamos com a cultura indígena, 

afrodescendente e de imigrantes europeus. O grande divisor de águas, se assim podemos 

dizer, é o fato de que: “A identidade nacional é construída, dialogicamente, a partir de uma 

autodescrição da cultura. Dois grandes princípios regem as culturas: o da exclusão e o da participação. 

” (FIORIN, 2009, p.115). 

Para entendermos todo este processo, é importante frisar que o processo de formação 

de uma cultura depende dos integrantes da comunidade e suas características que carregam 

como heranças de gerações passadas. Desta forma, Laraia nos traz a seguinte conceituação:  

 

Culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente transmitidos) que 

servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. 
Esse modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de organização 

econômica, padrões de estabelecimento, agrupamento social e organização política, 

crenças e práticas religiosas, e assim por diante. (LARAIA, 2006, p. 59) 

 

 

Entendermos o conceito de cultura, torna-se fundamental para compreender a história. 

A cultura europeia sempre foi retratada de uma forma natural a ponto de tornar-se algo 

comum na sociedade, isso se implica na construção histórica, pois a chegada dos portugueses 

em terras desconhecidas é muito mais relevante e palpável nos livros didáticos, do que a 

história indígena. Isso faz valer a construção da história na visão de quem foi excluído e quem 

a construiu, pois correntemente a história é contada de uma maneira concentrada em alguns 
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aspectos e em outro vemos uma lacuna, como por exemplo, historiografia acerca dos povos 

indígenas.  

A exaltação de heróis, e momentos marcantes da história, são retratados de forma 

tradicional nos livros didáticos, como por exemplo; Dom Pedro I, às margens do riacho 

Ipiranga, proclamando a Independência, rompendo com o império português. Essas imagens 

de lutas e batalhas, causam mobilização no imaginário da população. A construção de 

“heróis” é fundamental para a concepção da narrativa de uma identidade. No entanto, como a 

narrativa é construída dialogicamente, o outro lado por vezes é esquecido ou tratado de forma 

muito trivial.  

A coleção Projeto Araribá retrata além do conteúdo tradicional, a identidade indígena 

no Brasil, por mais que a história seja de forma integrada, contada simultaneamente com os 

acontecimentos no Brasil e Europa, o livro sai um pouco da visão do eurocentrismo, e traz 

abordagens sobre o povo indígena desde Pindorama90 até os dias atuais. Seus costumes, 

hábitos e crenças, explicados de forma resumida, porém detalhada, com ênfase do povo Tupi, 

seus rituais de caça e guerra. Além de textos complementares para instigar a curiosidade dos 

alunos, e mostrar como era a vida antes dos portugueses chegarem. A obra relata pontos 

importantes da história, mas sem deixar os indígenas de fora do processo histórico, pois 

retrata sempre a participação dos mesmos na construção histórica, apresentando os processos 

conquistados através de suas lutas políticas para conquista de seus direitos. 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas de 

símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso, um modo de construir 

sentidos capazes de organizar uma nação. O livro didático traz diversas figuras históricas 

como: a chegada de Cabral, logo mais adiante a chegada da família Real, Dom Pedro I na 

proclamação da independência. As imagens usadas no livro nos remetem a uma construção de 

identidade, o Dia do Fico, a criação romantizada de nacionalidade. Esse processo transcorre 

através de uma forma monárquica de nacionalização, onde D. Pedro I é mostrado como 

alguém que renunciou a corte portuguesa para permanecer na colônia, no entanto esse 

processo é distinto, pois realmente houve a ruptura, mas não completa.  

A proclamação da independência é construída a partir de um príncipe português, 

herdeiro do trono de Portugal. Nesse sentido Portugal teve seu percentual na criação de uma 

                                                
90 Nação, país, território das palmeiras. Etimologia (origem da palavra pindorama). Do tupi pindó-rama/ pindó-

retama. 
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identidade nacional. A nação, portanto, é vista como uma comunidade de destino, acima de 

classes, religiões, mas é preciso adquirir consciência de unidade. A narrativa, entendemos 

aqui como um resgate, de lembranças e acontecimentos de nossos ancestrais, que nos dão 

sentido no momento atual. Para que haja o sentido de identidade nacional, é preciso fazer essa 

articulação de pensamentos. O livro didático consegue fazer essa articulação, reconstruindo a 

consciência histórica dos indivíduos, pois resgata momentos importantes da história do país.  

Entendemos que a construção da narrativa se dá pela experiência do tempo, para isso 

ocorre uma reconstrução mental da mudança temporal. A formulação da consciência histórica 

deve-se ao resgate de experiências vividas. Através desse acontecimento serve para 

articulação do auto entendimento e orientação do sujeito, pois com isso os processos da vida 

prática podem ser compreendidos, pois constitui um sentido a experiências do indivíduo em 

questão. 

 

Pode-se descrever a operação mental com que a consciência histórica se constitui 
também como constituição do sentido da experiência do tempo. Trata-se de um 

processo de consciência em que as experiências do tempo são interpretadas com 

relação às intenções do agir. (RÜSEN, 2001, p. 59) 

  
 

O livro didático é o suporte (não o único) de cada docente, e escolher bem o livro é 

uma forma de fazer política, no sentido de ter a autonomia de conhecer o material que irá ser 

trabalhado com os alunos. Neste sentido a coleção do Projeto Araribá História, desempenha o 

processo de ensino aprendizagem. A organização do livro, por mais que tenha uma forma 

tradicional de abordagem a certos conteúdos, ele abre mão de uma ótica voltada para somente 

para a Europa e retrata a história de forma temporal. 

A identidade indígena, é representada de forma constante. Os conflitos entre 

espanhóis, ingleses e franceses na Europa não são tidos como absolutos, o enfoque nos povos 

originários continua. O material didático deixa claro que a identidade indígena se faz presente 

no Brasil, e fez parte da construção de uma nação. O território que nos encontramos hoje, já 

existia muito antes da chegada dos portugueses, e o material de apoio faz questão de lembrar 

isso aos alunos. Não era uma terra desabitada ou desertica, milhares de nativos morreram após 

a chegada dos portugueses.  

Outro ponto de vista interessante, encontra-se na unidade 6 do livro da 8ª série do 

ensino fundamental. A apresentação do tema “Independência do Brasil e o Primeiro 

Reinado” consiste em uma imagem de um dos jogos da seleção brasileira na copa do mundo 
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de 2014, e logo ao lado um trecho da música “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso. A 

construção da identidade nacional e ideia de nação, atualmente passa por esses dois aspectos. 

Outros países entendem que a construção da identidade do Brasil consiste em apenas futebol e 

samba, o livro didático traz essa imagem como forma de reflexão aos alunos, logo acima há o 

questionamento sobre o que é ser brasileiro e o que os mesmos entendem por identidade.  

Segundo Mello (2006) “Essa concepção da mistura como o jeito de ser brasileiro 

apodera-se das consciências das massas por meio do futebol e da música popular. ” As 

práticas culturais, ritos, simbologia que esses dois exemplos trazem para constituir a 

identidade nacional. Conforme Stuart Hall: Ela dá significado e importância à nossa monótona 

existência, conectando nossas vidas cotidianas com um destino nacional que preexiste a nós e continua 

existindo após nossa morte. (HALL, 2006, p. 52) 

A utilização de mapas e a iconografia, relacionam-se de uma forma muito equilibrada, 

pois mexe com o imaginário dos alunos. Auxilia a compreensão do conteúdo, há uma ligação 

com o campo da geografia, de um modo analítico essa interdisciplinaridade que o livro traz 

cria um ambiente leve para o desenvolvimento do ensino aprendizagem, respeitando o tempo 

de cada aluno. O contexto com a atualidade, de exemplificar com o cotidiano do aluno facilita 

ainda mais o trabalho. 

  

[...] Os manuais didáticos praticamente não se alteram, os estudantes continuam 

decorando nomes de faraós egípcios e presidentes brasileiros, batalhas napoleônicas 

ou vitórias brasileiras na luta contra os “ferozes” paraguaios. Histórias de reis, heróis 

e batalhas, redutoras do homem à categoria de objeto ínfimo no universo de 

monstros grandiosos que decidem o caminho da humanidade e o papel de cada um 

de nós, simples mortais (PINSKY, 2009, p. 11). 

  
 

A modernidade chegou aos livros didáticos, saímos dos anos 70, do período ditatorial, 

onde ir contra a tendência vigente sobre os livros didáticos era algo perigoso. Se formos parar 

e pensar, a história se for contada da mesma forma, do mesmo jeito e com os mesmos fatos, se 

torna alienante. A obra tenta aguçar o espírito de questionamento sobre os fatos históricos, e 

os do cotidiano. As atividades propostas pelo projeto são uma das grandes auxiliadoras para 

que haja essa construção no discente. 

 O embate é importante para os alunos, pois o confronto irá fazê-los querer mais, a sala 

de aula é mais que somente o conhecimento do professor, pois ele não é o detentor de todo 

saber, não é algo absoluto externo ao aluno, é uma prática de construção constante. Seu senso 
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crítico eleva-se de nível a ponto de ele criar sua própria consciência sobre os fatos, em outras 

palavras, levam para a emancipação como ser social e atuante da história.  

Entramos, em um fato já abordado até aqui, as formas de cultura atuante e exclusão. O 

indivíduo que conta sua própria história, desenvolve-se para sua conscientização, mas quem 

são esses indivíduos atuantes. A educação era para ser distribuída igualitariamente entre todas 

as classes, no entanto quem detém condições de vida estável, consegue desenvolver seu 

capital cultural. Por outro lado, a sociedade, com o seu poder de desmantelar as minorias, 

fecha as portas para os sujeitos que não tem as mesmas condições sociais. A precarização da 

educação e com os professores são outro fator que interfere na estruturação do indivíduo.  

 

Considerações Finais  

 

Livros didáticos possuem o poder de incentivar o aluno a ter novos horizontes com um 

bom material. Um livro no qual incentiva quem o manuseia a ter um pensamento crítico, a 

realizar análise sobre as fontes, fazer a ligação entre a história e outras áreas do conhecimento 

é um ótimo recurso para a construção de um aprendizado de qualidade. Nessa coleção 

identificamos como ponto principal o enaltecimento da comunidade indígena, fato importante 

na construção da identidade nacional, pois estamos tratando do povo originário, que habita o 

Brasil a muito tempo, e que muitas vezes não possui destaque nas obras. 

A obra em questão, conta de forma muito lúcida a história, desde os primeiros povos 

até a modernidade. Entendemos que o livro didático não é o único material a ser usado pelos 

docentes como forma de apoio, que há outras fontes e outros recursos. No entanto em alguns 

casos as escolas não têm outras formas de recursos, não há internet por exemplo. Por questão 

de divergências como essa a escolha do material de apoio é muito importante, o docente saber 

escolher o melhor material que auxilie o desenvolvimento do ensino aprendizagem. A forma 

que é apresentado a construção do Brasil e a ênfase nos povos que já residiam aqui, nos faz 

perceber que a história do país não gira em torno somente dos povos europeus.  

Essa consciência que os livros trás, constrói uma visão crítica nos alunos, pois saem da 

forma alienante que é muito frisado, a visão eurocêntrica da história. Como abordado 

anteriormente, o ato de escolha do livro é um ato político e de resistir aos diversos ataques 

que a educação vem sofrendo. A identidade na contemporaneidade tornou-se um produto, a 

educação se tornou um produto, algo desigual. 



 

 

 
248 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

Referencias 

 

APOLINÁRIO, Maria Raquel (org.). Projeto Araribá História 6 a 9º ano. Editora Moderna. 

4ed. São Paulo, 2014 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma 

história do saber escolar. São Paulo, 1993. Tese de Doutorado – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo. 

BRASIL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2015 – CGPLI. Edital de convocação para o 

processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o Programa Nacional Do Livro 

Didático PNLD 2018. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=39561-

pnld-2018-edital-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 07/2019. 

BRASIL. Decreto-Lei Nº 4.244, 1942. Disponível em: < 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4244-9-abril-1942-

414155-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 07/2019. 

CHOPPIN, Alain. Revista a História da Educação. Vol. 6, Nº.11 (jan/jun.), 2002. 

Da SILVA, Jeferson Rodrigo. DE ANÔNIMO A BEST-SELLER: digressões sobre o sucesso 

do Projeto Araribá - História no PNLD de 2008, Revista Tempo e Argumento, v. 4, n. 2, p. 

105. jul./dez. 2012  

FILGUEIRAS, Juliana Miranda. As políticas para o livro didático durante a ditadura militar: 

Florianópolis Colted e a Fename. História Educação. Porto Alegre, v. 19, n. 45, p. 85-102, 

jan.-abr., 2015. 

FIORIN, João Luiz. A construção da identidade nacional brasileira - Bakhtiniana. Revista de 

Estudos do Discurso, 2009. 

FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História. Editora Papirus, 

São Paulo, 2003 

HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editora, 2006. 

MATOS, Júlia Silveira. A história nos livros didáticos: o papel das políticas governamentais 

na produção e veiculação do saber histórico. Revista Historiæ, Rio Grande, v. 3, n. 1, p. 51-

74, 2012. 

MELO, Victor Andrade de. Garrincha x Pelé: Futebol, cinema, literatura e a construção da 

identidade nacional. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 20, n. 

4, p. 281-285, out.-dez. 2006. 

PILETTI, Claudino. Didática Geral. São Paulo: Ática, 2004. 

PINSKY, Carla Bassanezi. Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2008. 

PINSKY, Jaime (org.). O ensino de história e a criação do fato. São Paulo: Contexto, 2001. 

RÜSEN, Jorn. Razão Histórica. Teoria da História: Fundamento da ciência histórica. 

Brasília: Editora: Universidade de Brasília. 2001. 

WENDT, Wanessa Tag. A república nos livros didáticos de História da Era Vargas (1938 

- 1945). Porto Alegre, 2015. Dissertação de Mestrado em História - Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

 



 

 

 
249 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

O PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO URBANA NA CIDADE DE 

VENÂNCIO AIRES – RS 
 

Elvis Ricardo Fengler da Rosa91 

Benhur Pinós da Costa92 

 

Resumo: Esta pesquisa apresenta uma abordagem teórica sobre a verticalização urbana na cidade de Venâncio 

Aires - RS. Trata-se de uma pesquisa em andamento relacionada à pós-graduação (mestrado). O trabalho está 

estruturado no seu desenvolvimento, que trata das características gerais do uso do solo no espaço urbano, dos 

agentes produtores do espaço urbano, das definições e características da verticalização urbana e, da renda da 

terra no contexto do solo urbano. Para isso, recorreu-se a fontes secundárias, tais como livros e artigos. A 

pesquisa tem como principal objetivo a compreensão do processo de verticalização urbana na referida cidade. O 

método de abordagem da presente pesquisa é o dialético, o qual contribui para a análise da produção do espaço 
urbano, sobretudo os diferentes períodos, como também as diferentes localizações dos edifícios na área urbana 

de Venâncio Aires-RS. Com isso, o estudo da verticalização urbana visa também contribuir para o entendimento 

da temática da expansão urbana de Venâncio Aires-RS. 

 

Palavras-chave: Verticalização Urbana; Espaço Urbano; Expansão Urbana; Venâncio Aires. 

 

Introdução 

 

O município de Venâncio Aires está localizado entre dois importantes centros urbanos 

regionais do Estado do Rio Grande do Sul, os quais são Santa Cruz do Sul e Lajeado. Estas 

cidades também são sedes de suas microrregiões geográficas (sendo Santa Cruz do Sul e 

Lajeado-Estrela) e, de acordo com Castello Branco (2006), estão classificadas entre as cidades 

médias no Rio Grande do Sul. Conforme a classificação da autora, são necessárias 

características como tamanho populacional e econômico, grau de urbanização, centralidade e 

qualidade de vida para definir esse patamar de cidade. 

A figura 1, a seguir, refere-se aos mapas de localização da área de estudo. 
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FIGURA 1: Localização da área de estudo. 

FONTE: Malhas digitais do IBGE (2015). 
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Conforme o IPEA et al (2000), a cidade de Venâncio Aires é considerada integrante 

de uma aglomeração urbana metropolitana, pertencendo à aglomeração metropolitana de 

Porto Alegre. 

A cidade de Venâncio Aires tem passado, nas últimas décadas, por um acréscimo de 

população resultando em renovação e remodelação da área urbana, em especial com a 

construção de edifícios, além de acréscimos de novos edifícios residenciais e comerciais. 

Desta forma, as áreas periféricas vêm sofrendo acréscimo com novas áreas 

residenciais, tanto privadas quanto públicas, como no caso de obras do PAR (Programa de 

Arrendamento Residencial). Novos e modernos edifícios têm sido implantados na área central 

da cidade. 

Neste sentido, faz-se necessário um levantamento destas novas edificações, buscando 

entender a produção de espaço urbano, em especial o processo de verticalização para o 

entendimento da Geografia Urbana e do Planejamento Urbano na referida cidade. 

Esta pesquisa busca fazer um levantamento e uma análise do crescimento vertical, 

através das edificações na cidade de Venâncio Aires. A pesquisa também busca analisar a 

demanda e os principais motivos para a ocorrência do processo de verticalização urbana na 

cidade de Venâncio Aires-RS. 

Como justificativa, a presente pesquisa busca explicar a necessidade de análise do 

processo de verticalização urbana na cidade de Venâncio Aires, uma vez que os contextos 

socioeconômico e regional da cidade contribuíram para uma valorização da terra urbana e o 

desenvolvimento do processo de verticalização urbana nos últimos anos, principalmente 

vinculado à dinamização dos setores do comércio e agroindustrial do fumo,  da erva-mate, 

como também da indústria metal-mecânica. 

 A pesquisa tem como objetivo geral compreender o processo de verticalização urbana 

na cidade de Venâncio Aires-RS. Como objetivos específicos, a pesquisa visa: (a) entender 

quais são as causas do processo de verticalização e como elas se produzem na cidade de 

Venâncio Aires; (b) discutir quais as consequências espaciais geradas pelo processo de 

verticalização em Venâncio Aires; (c) dar visibilidade às contradições espaciais geradas pela 

verticalização urbana.  

 O presente artigo abordará, no seu desenvolvimento, as questões teóricas e relações 

socioeconômicas pertinentes ao processo de verticalização urbana estando este ligado às 

temáticas do uso do solo urbano e da renda da terra urbana. 



 

 

 
252 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

Metodologia 

 

 O presente trabalho foi organizado a partir de fontes secundárias, tendo-se consultado 

livros e artigos científicos sobre a temática desta pesquisa. 

O método utilizado nesta pesquisa é o dialético. Este método se caracteriza em relação 

à área de estudo (a cidade de Venâncio Aires-RS) pelo fato de os edifícios serem construídos 

em fases e períodos diferentes resultando em contradições espaço-temporais. 

Marconi e Lakatos (1985), classificam a dialética materialista em quatro leis 

fundamentais, as quais são:  

a) Ação recíproca, unidade polar ou “tudo se relaciona”; 

b) Mudança dialética, negação da negação ou “tudo se transforma”; 

c) Passagem da quantidade à qualidade ou mudança qualitativa; 

d) Interpenetração dos contrários, contradição ou luta dos contrários. 

A ação recíproca, sendo a primeira lei da dialética, tem como característica, conforme 

Marconi e Lakatos (1985, p. 101) o fato de que “para a dialética, as coisas não são analisadas 

na qualidade de objetos fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está "acabada", 

encontrando-se sempre em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é 

sempre o começo de outro”. 

Por outro lado, as coisas não existem isoladas, destacadas uma das outras e 

independentes, mas como um todo unido, coerente. Tanto a natureza quanto a sociedade são 

compostas de objetos e fenômenos organicamente ligados entre si, dependendo uns dos outros 

e, ao mesmo tempo, condicionando-se reciprocamente (MARCONI; LAKATOS, 1985).  

A segunda lei da dialética é a mudança dialética. Ela caracteriza-se, de acordo com 

Marconi e Lakatos (1985, p. 102), da forma pela qual: 

 

Todo movimento, transformação ou desenvolvimento opera-se por meio das 

contradições ou mediante a negação de uma coisa - essa negação se refere à 

transformação das coisas. Dito de outra forma, a negação de uma coisa é o ponto de 

transformação das coisas em seu contrário. Ora, a negação, por sua vez, é negada. 

Por isso se diz que a mudança dialética é a negação da negação. 

 

 Uma dupla negação em dialética não significa o restabelecimento da afirmação 

primitiva, que conduziria de volta ao ponto de partida, mas resulta numa nova coisa. O 

processo da dupla negação engendra novas coisas ou propriedades: uma nova forma que 
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suprime e contém, ao mesmo tempo, as primitivas propriedades. Como lei do pensamento, 

assume a seguinte forma: o ponto de partida é a tese, proposição positiva; essa proposição se 

nega ou se transforma em sua contrária - a proposição que nega a primeira é a antítese e 

constitui a segunda fase do processo; quando a segunda proposição, antítese, é, por sua vez, 

negada, obtém-se a terceira proposição ou síntese, que é a negação da tese e antítese, mas por 

intermédio de uma proposição positiva superior - a obtida por meio de dupla negação 

(MARCONI; LAKATOS, 1985). 

A terceira lei da dialética é a passagem da quantidade à qualidade. Essa lei se 

caracteriza, segundo Marconi e Lakatos (1985, p. 103), por “analisar a mudança contínua, 

lenta ou a descontínua, através de ‘saltos’.” 

Dessa forma, a mudança das coisas não pode ser indefinidamente quantitativa: 

transformando-se, em determinado momento sofrem mudança qualitativa. A quantidade 

transforma-se em qualidade (MARCONI; LAKATOS, 1985). 

E a quarta lei da dialética é a interpenetração dos contrários. Ela pode ser definida, 

consoante Marconi e Lakatos (1985, p. 104) de modo que “toda realidade é movimento, e que 

o movimento, sendo universal, assume as formas quantitativas e qualitativas, necessariamente 

ligadas entre si e que se transformam uma na outra”. 

 Conforme as conexões (quer dizer, conforme o contexto em que ela esteja situada), 

prevalece, na coisa, um lado ou o outro da sua realidade (que é intrinsecamente contraditória). 

Os dois lados se opõem e, no entanto, constituem uma unidade (e por isso essa lei já foi 

também chamada de unidade e luta dos contrários) (KONDER, 1981). 

 A importância do método dialético para o estudo da verticalização se efetiva pela 

relação dessas leis explicitadas anteriormente, as quais se relacionam diretamente a esse 

processo. O processo de verticalização urbana tem passado por diferentes períodos na área 

urbana de Venâncio Aires-RS, o que pode ser analisado pelo contexto socioeconômico pelo 

qual a cidade de Venâncio Aires tem passado ao longo do tempo. Além disso, esse processo 

fragmenta o espaço urbano e evidencia as contradições socioespaciais, resultando em 

separação de classes sociais. Com isso, a forma urbana também é alterada. 

 A relação entre cada uma das quatro leis da dialética materialista e o processo de 

verticalização urbana pode ser estabelecida, conforme a seguir. Quanto à primeira lei, que 

trata da ação recíproca, a verticalização urbana é um processo no qual está relacionado com as 
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demais análises do espaço urbano, tais como a evolução das atividades socioeconômicas e da 

relação entre a demanda e a procura por moradias. 

Quanto à segunda lei, que trata da mudança dialética, a verticalização urbana pode 

levar em consideração a dinâmica dos processos espaciais (centralização, descentralização, 

coesão, segregação, entre outros). 

Quanto à terceira lei, que trata da passagem da quantidade à qualidade, o processo de 

verticalização urbana pode ser analisado por etapas e períodos relacionados a fases da 

economia, bem como a sociedade se adapta a essas fases.  

Por fim, a quarta lei, que trata da interpenetração dos contrários, pode ser relacionada à 

luta entre as classes sociais contrárias umas às outras que lutam por causas como moradias, 

investimentos em infraestrutura (como pavimentação), assim como a disputa entre formas 

espaciais antigas e novas no espaço urbano. 

 

Características gerais do uso do solo no espaço urbano 

 

A transformação do espaço urbano de Venâncio Aires, nas últimas décadas, se 

desenvolveu de forma que: 

 

O intenso processo de urbanização que as cidades de Santa Cruz do Sul e Venâncio 

Aires vêm experimentando a partir dos anos setenta tem sido caracterizado por um 

acelerado e contraditório desenvolvimento do mercado e da especulação imobiliária 

(SILVEIRA; HERMANN, 2001, p. 252). 

 

Ainda, as relações de produção e das atividades econômicas acabaram se reproduzindo 

no espaço urbano do seguinte modo, conforme Silveira e Hermann (2001, p. 254): 

 

Assim como decorrência das inúmeras fusões das corporações transnacionais, da 

progressiva automação e informatização de tarefas e de processos no âmbito do 

processamento de fumo, e da redução da mão-de-obra, o resultado tem sido: a 

intensificação da segregação urbana representado pelo aumento tanto dos 

condomínios fechados de luxo, como dos loteamentos e ocupações clandestinas e 

irregulares na periferia urbana, o crescimento dos vazios urbanos no interior das 
cidades e o aumento dos gastos públicos com a extensão da infraestrutura urbana 

para áreas distantes na periferia das cidades.  

 

Quanto aos traços urbanísticos, Weimer diz que as cidades teutas seguem moldes 

lusitanos, pois separa-se a sede do poder centralizado do campo, diferentemente do que 

ocorria na Alemanha onde era comum a existência de vilas ligadas ao campo. Assim, segundo 
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o autor, as cidades de origem alemã foram planejadas segundo as normas portuguesas 

(SILVEIRA; HERMANN, 2001). 

Apresentam ainda, via de regra, uma praça no centro, no entorno da qual localizavam-

se os prédios administrativos, mostrando reflexos da cultura lusa e não alemã, denotando as 

dificuldades das cidades teutas em adquirirem expressão própria. Essas são na verdade 

características presentes em grande parte das cidades pequenas do Rio Grande do Sul e 

refletem o urbanismo administrativo adotado pela administração provincial (SILVEIRA; 

HERMANN, 2001). 

A cidade é essencialmente o locus da concentração de meios de produção e 

concentração de pessoas; é o lugar da divisão econômica do trabalho (o estabelecimento 

industrial num determinado lugar, os galpões, os escritórios em outros), é o lugar da divisão 

social do trabalho dentro do processo produtivo e na sociedade e é também um elo na divisão 

espacial do trabalho na totalidade do espaço (tanto no nível local, regional, nacional, como no 

internacional) (CARLOS, 1994). 
  

O uso do solo ligado a momentos particulares do processo de produção das relações 

capitalistas é o modo de ocupação de determinado lugar da cidade, a partir da necessidade de 

realização de determinada ação, seja a de produzir, consumir, habitar ou viver. O ser humano 

necessita, para viver, ocupar um determinado lugar no espaço. Só que o ato em si não é 

meramente o de ocupar uma parcela do espaço; ele envolve o ato de produzir o lugar 

(CARLOS, 1994). 

O uso do solo pode ser classificado e está vinculado, segundo Carlos (1994, p. 87), de 

modo que: 

O uso do solo tem sido analisado a partir da classificação fundamentada nos setores 

de atividades (industrial e comercial) e no residencial. Essa classificação tem como 

ponto de partida as relações sociais de produção, logo, o uso vinculado ao processo 

de produção e realização da mais-valia (a totalidade do processo de produção) e o 

uso para a reprodução da sociedade. Por outro lado, o uso do solo está vinculado à 

teoria do valor, na medida em que se paga um tributo para se fazer uso de uma 

determinada parcela do espaço; seja como moradia, local de produção, de prestação 

de serviço, ponto de venda, etc. 

 

Em suma, é o processo de produção do capital que vai indicar os modos de ocupação 

do espaço pela sociedade, baseados nos mecanismos de apropriação privada (CARLOS, 

1994). 
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Santos (2008a, p. 105), ao definir a organização interna atual das cidades brasileiras, 

coloca que “quanto menor a aglomeração, menor a diversidade de sua ecologia social; quanto 

mais populosa e vasta, mais diferenciadas a atividade e a estrutura de classes, e mais o quadro 

urbano é compósito, deixando ver melhor suas diferenciações”. 

A materialização das construções e edificações no espaço urbano, vista aos olhos 

humanos, se constitui da seguinte maneira, de acordo com Santos (2008b, p. 191): 

 

De fato, a paisagem urbana pode ser definida como o conjunto de aspectos 

materiais, através dos quais a cidade se apresenta aos nossos olhos, ao mesmo tempo 

entidade concreta e como organismo vivo. Compreende os dados do presente e os do 

passado recente ou mais antigo, mas também compreende elementos inertes 

(patrimônio imobiliário) e elementos móveis (as pessoas e as mercadorias). 

 

 

Mas o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado: cada uma de suas 

partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de intensidade muito variável. 

Estas relações manifestam-se empiricamente através de fluxos de veículos e de pessoas 

associados às operações de carga e descarga de mercadorias, aos deslocamentos quotidianos 

entre as áreas residenciais e os diversos locais de trabalho, aos deslocamentos menos 

frequentes para compras no centro da cidade ou nas lojas do bairro, às visitas aos parentes e 

amigos, e às idas ao cinema, culto religioso, praia e parques (CORRÊA, 2004). 

A articulação manifesta-se também de modo menos visível. No capitalismo, 

manifesta-se através das relações espaciais envolvendo a circulação de decisões e 

investimentos de capital, mais-valia, salários, juros, rendas, envolvendo ainda a prática do 

poder e da ideologia. Estas relações espaciais são de natureza social, tendo como matriz a 

própria sociedade de classes e seus processos. As relações espaciais integram, ainda que 

diferentemente, as diversas partes da cidade, unindo-as em um conjunto articulado cujo 

núcleo de articulação tem sido, tradicionalmente, o centro da cidade (CORRÊA, 2004). 

Fragmentada, articulada, reflexo e condicionante social, a cidade é também o lugar 

onde as diversas classes sociais vivem e se reproduzem (CORRÊA, 2004). 

 

Os agentes produtores do espaço urbano 

Corrêa (2004) define que o espaço urbano capitalista é um produto social, resultado de 

ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem 

espaço. 
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Esses foram classificados por Corrêa (2004), em cinco agentes, os quais são: os 

proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os proprietários 

fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais excluídos. 

O primeiro agente refere-se aos proprietários dos meios de produção, sobretudo os 

grandes industriais. Assim, Corrêa (2004, p. 13) caracteriza-os da seguinte forma: 

 

Os grandes proprietários industriais e das grandes empresas comerciais são, em 

razão da dimensão de suas atividades, grandes consumidores de espaço. Necessitam 

de terrenos amplos e baratos que satisfaçam requisitos locacionais pertinentes às 

atividades de suas empresas – junto ao porto, às vias férreas, ou em locais de ampla 
acessibilidade à população, etc. A terra urbana tem assim, em princípio, um duplo 

papel: o de suporte físico e o de expressar diferencialmente requisitos locacionais 

específicos às atividades. 

 

Corrêa (2004, p. 15) afirma que “deste modo a ação deles modela a cidade, 

produzindo seu próprio espaço e interferindo decisivamente na localização de outros usos da 

terra”. 

O segundo agente refere-se aos proprietários fundiários. De acordo com Corrêa (2004, 

p. 16): 

 

Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de 

suas propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso que seja o mais 

remunerador possível, especialmente uso comercial ou residencial de status. Estão 

particularmente interessados na conversão da terra rural em terra urbana, ou seja, 

têm interesse na expansão do espaço da cidade na medida em que a terra urbana é 
mais valorizada que a rural. Isto significa que estão fundamentalmente interessados 

no valor de troca da terra e não no seu valor de uso. 

 

Corrêa (2004) ressalta que a atuação desses agentes tem se concentrado na periferia 

das cidades, através de usos em terras bem localizadas (valorizadas por amenidades físicas) 

onde ocorre a urbanização de status, até em terrenos mal localizados (sem amenidades físicas) 

onde ocorre a urbanização popular. 

O terceiro agente refere-se aos promotores imobiliários. Estes são constituídos de um 

conjunto de agentes que realizam, parcial ou totalmente, operações tais como: incorporação, 

financiamento, estudo técnico, construção ou produção física do imóvel e, comercialização ou 

transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro. 

Quanto à gênese do promotor imobiliário, Corrêa (2004, p. 20-21) analisa as seguintes 

diferenças entre eles, sendo que: 
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Há desde o proprietário fundiário que se transformou em construtor e incorporador, 

ao comerciante próspero que diversifica suas atividades criando uma incorporadora, 
passando pela empresa industrial, que em momentos de crise ou ampliação de seus 

negócios cria uma subsidiária ligada à promoção imobiliária. Grandes bancos e o 

Estado atuam também como promotores imobiliários. 

 

 O quarto agente refere-se ao Estado. Este atua também, segundo Corrêa (2004), na 

organização espacial da cidade. O Estado é um agente que pode assumir uma atuação direta 

como grande industrial, consumidor de espaço e de localizações específicas, proprietário 

fundiário e promotor imobiliário, sem deixar de ser também um agente de regulação do uso 

do solo e o alvo dos chamados movimentos sociais urbanos. 

 No entanto, é através da implantação de serviços públicos, como sistema viário, 

calçamento, água, esgoto, iluminação, parques, coleta de lixo, etc., interessantes tanto às 

empresas com à população em geral, que a atuação do Estado se faz de modo mais corrente e 

esperado. A elaboração de leis e normas vinculadas ao uso do solo, entre outras as normas de 

zoneamento e o código de obras, constituem outro atributo do Estado no que se refere ao 

espaço urbano (CORRÊA, 2004). 

 O quinto e último agente refere-se aos grupos sociais excluídos. Eles se inserem no 

espaço urbano da maneira que: 

 

É na produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, que os grupos 

sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, produzindo seu 

próprio espaço, na maioria dos casos, independentemente e a despeito de outros 

agentes. A produção deste espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, 
ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência (CORRÊA, 2004, p. 30). 

 

O autor destaca que a atuação dos agentes modeladores do espaço urbano não se faz 

isoladamente, e sim, atuam em conjunto. 

 A ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de capital, 

das necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção, e dos conflitos de classe 

que dela emergem (CORRÊA, 2004). 

 A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um constante 

processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao espaço 

urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação 

diferenciada da infraestrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico 

de determinadas áreas da cidade (CORRÊA, 2004). 
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 Dessa maneira, os agentes produtores do espaço urbano, com destaque para os 

promotores imobiliários e o Estado, atuam na produção de edifícios, na área urbana de 

Venâncio Aires-RS, promovendo uma distinção na forma urbana através da localização 

diferenciada desses edifícios na cidade. 

 

Definições e características da verticalização urbana 

 

A verticalização, segundo Souza (1994, p. 135), é definida como “a resultante, no 

espaço produzido, de uma estratégia entre as múltiplas formas do capital – fundiário, 

produtivo, imobiliário e financeiro, que cria o espaço urbano.” 

Souza (1994, p. 147) salienta que “a produção de edifícios, tal como se dá em nossos 

dias, revela uma estratégia do capital que, no caso brasileiro, é alimentada pela questão 

habitacional”. 

Souza (1994, p. 150), evidencia ainda que “produzir cidades é um grande negócio. 

Produzir edifícios é um excelente negócio para poucos”. 

A verticalização pode ser entendida como um processo de crescimento urbano por 

intermédio da proliferação de edifícios, que reproduz intensamente o solo urbano pela 

superposição de pavimentos e, dessa forma, possibilita a sua valorização, ou seja, quanto mais 

verticalizado, mais valorizado (OLIVEIRA, 2012). 

O processo de verticalização urbana se materializa por intermédio do edifício. Esse 

objeto de produção do espaço urbano foi possível a partir da inovação tecnológica advinda do 

uso do concreto armado e do elevador, com suporte do capital (OLIVEIRA, 2012). 

Conforme Ramires (1998, p. 98), o autor aponta que “a verticalização do espaço 

urbano, sem sombra de dúvida, representa uma revolução na forma de construir, afetando a 

dinâmica de acumulação/reprodução do capital no setor da construção civil e mercado 

imobiliário”. 

A materialização das edificações no espaço urbano se desenvolveu cada vez mais no 

decorrer dos últimos anos. Conforme Machado e Mendes (2003, p. 56): 

 

A verticalização pode ser apontada como um exemplo de materialização das 

transformações técnicas que atingem as cidades contemporâneas de forma 

contundente. Tal fato não deve ser considerado como uma consequência natural da 

urbanização, mas uma das possíveis opções traçadas e definidas pelos diferentes 

fatores sociais e interesses econômicos que envolvem a estrutura das cidades. 
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Os autores ainda apresentam a verticalização como um processo que ocorre na área 

central das cidades, de forma que: 

 

A verticalização é uma das características das áreas centrais, mas também é uma 

forma de expansão dessas áreas. Ela proporciona a concentração de um número 

elevado de atividades centrais em uma reduzida extensão territorial, sendo uma das 

formas de crescimento do centro (MACHADO; MENDES, 2003, p. 56). 
 

 A verticalização urbana constitui-se num estágio avançado de apropriação do solo 

urbano. Esse estágio representa mudanças sociais e econômicas, sendo, portanto, símbolo da 

modernidade, um marco revolucionário na paisagem urbana. Residir em edifícios é uma nova 

ideologia que representa status social com boa infraestrutura urbana e localização, além de 

segurança. É importante destacar que a verticalização, não denota apenas transformações de 

ordem morfológica e espacial, mas também de ordem econômica, cultural e social (FRANÇA; 

ALMEIDA, 2015). 

  Mas, o processo de verticalização, assim como os empreendimentos horizontais, 

representa, sobretudo, uma forma de apropriação capital do espaço urbano por grupos que 

simultaneamente o produz e o consome (FRANÇA; ALMEIDA, 2015). 

 O processo de verticalização urbana na cidade de Venâncio Aires tem se concentrado 

com maior número de edifícios construídos e, em construção, no bairro Centro. Mas também 

vários outros edifícios foram construídos e estão localizados nos bairros da periferia da 

cidade, caracterizando assim, o processo espacial da descentralização. Neste sentido, o 

processo de verticalização que ocorre em uma cidade pequena como Venâncio Aires, irá 

alterar profundamente as formas urbanas, as configurações sociais dos espaços e as 

experiências de viver a cidade. Neste sentido, ele aponta para um conjunto de formas 

espaciais vinculadas as características fragmentadas e contraditória do que a teoria entende 

como produção capitalista do espaço urbano. Estes processos e formações se evidenciam em 

qualquer espaço urbano, do maior ao menor, da cidade grande, passando pela média, até 

algumas cidades pequenas, como é nosso caso.  

 

A renda da terra no contexto do solo urbano 

 

 Souza (1994) analisa que a propriedade privada é condição fundamental para a 

existência da renda da terra, tanto no campo como na cidade. Essa forma de renda é 
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independente e historicamente muito anterior ao capitalismo, podendo até, como já se sugeriu 

contrapor-se a ele. 

 Singer (1980) estabelece uma relação entre a propriedade privada do solo, o capital e o 

lucro. Também diferencia o capital em si do capital imobiliário. Dessa forma, Singer (1980, p. 

77) destaca que: 

 

O capital gera lucro na medida em que preside, orienta e domina o processo social 

de produção. Mas o “capital” imobiliário não entra neste processo, na medida em 

que o espaço é apenas uma condição necessária à realização de qualquer atividade, 

portanto também da produção, mas não constitui em si, meio de produção, entendido 
como emanação do trabalho humano que o potencia. A posse de meios de produção 

é condição necessária e suficiente para a exploração do trabalho produtivo, ao passo 

que a ocupação do solo é apenas uma contingência que o seu estatuto de propriedade 

privada torna fonte de renda para quem a detém. 

  

 

Na abordagem do referido autor, o estudo da renda da terra aplicada ao contexto do 

solo urbano também pode ser analisado. Singer (1980, p. 77) argumenta que: 

 

Se a propriedade privada dos meios de produção fosse abolida, o capitalismo 

desapareceria. Mas, se a propriedade do solo fosse socializada, desapareceria a 
dedução do lucro representada pela renda da terra, porém, o capitalismo não só 

continuaria existindo, como, inclusive, se fortaleceria, pois o lucro assim 

incrementado intensificaria a acumulação de capital. 

 

 

 Para o autor, a natureza da renda da terra é definida pelo pagamento do uso do solo 

urbano. Singer (1980, p. 77-78) menciona a ideia de que “o capital imobiliário é, portanto, um 

falso capital. Ele é, sem dúvida, um valor que se valoriza, mas a origem de sua valorização 

não é a atividade produtiva e sim a monopolização do acesso a uma condição indispensável 

àquela atividade”. 

 Assim, segundo Souza (1994, p. 156), “a terra é, portanto, condição de produção em 

todos os setores da economia”. 

 A renda do solo urbano não advém das construções e das benfeitorias que sobre ele 

incidem, mas de sua “localização”. Construções e infraestrutura da mesma natureza, em 

terrenos com localizações diferentes, apresentam preços diferentes. Esses preços geralmente 

se formam pela demanda, pela quantidade de dinheiro que se esteja disposto a pagar no 

mercado imobiliário pela terra urbana, em função da acessibilidade aos locais relevantes da 

cidade (local de trabalho, compras, lazer) e serviços de infraestrutura (SOUZA, 1994). 
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Quase sempre a propriedade imobiliária é dotada de certas benfeitorias – ela é 

desmatada, arruada, cercada e não poucas vezes construída – o que dá a impressão que o seu 

“valor” resulta das inversões feitas nestas benfeitorias. Na realidade, a influência de tais 

inversões sobre o “valor” do imóvel muitas vezes é negligenciável. Para perceber isso, basta 

lembrar que imóveis com as mesmas benfeitorias podem ter preços completamente diferentes, 

conforme sua localização. É comum que o preço de um imóvel seja constituído inteiramente 

pelo “valor” do terreno, pois o valor da construção, em termos de materiais usados, pode não 

cobrir sequer o custo de sua demolição (SINGER, 1980). 

Na medida em que a cidade vai crescendo, centros secundários de serviços vão 

surgindo em bairros, que formam novos focos de valorização do espaço urbano. O 

crescimento urbano implica necessariamente uma reestruturação do uso das áreas já ocupadas. 

Assim, por exemplo, o centro principal tem que se expandir, à medida que aumenta a 

população que ele serve. Esta expansão esbarra nos bairros residenciais “finos” que o 

circundavam, determinando o deslocamento de seus habitantes para novas áreas residenciais 

“exclusivas”, providencialmente criadas pelos promotores imobiliários (SINGER, 1980). 

Na concepção de Harvey (1980), o solo urbano é analisado a partir dos efeitos de 

exteriorização ou de externalidades, as quais incluem além de parâmetros econômicos, os 

efeitos ambientais no espaço urbano. De acordo com Harvey (1980, p. 52): 

 

há diferentes graus de demanda para diferentes tipos de moradias (moradias de 

rentabilidade baixa sendo em geral bem menos responsáveis pela mudança na 

demanda, do que moradias de média ou alta rentabilidade). Mas mesmo quando 

alguém acredita estar alheio a essas complicações, ainda tem que lidar com o 

problema teórico embaraçoso das exteriorizações no mercado de moradias. Essas 

exteriorizações podem surgir de fontes muito diferentes; elas estão, por assim dizer, 
constantemente influindo no solo e no mercado de propriedade. Na medida em que o 

mercado de propriedade é sensível a elas, podemos esperar que influenciarão os 

valores do solo; uma nova fonte de poluição conduziria ao declínio dos valores do 

solo; uma nova praça pública conduziria a uma alta dos valores do solo.  

 

 

 Pode-se, ainda, analisar esses efeitos, conforme Harvey (1980, p. 54), de modo que “o 

padrão de exteriorizações no mercado de moradias está, por isso, mudando sequencialmente, 

assim como a ocupação de novos lugares, invariavelmente, impõe novos custos e benefícios 

aos lugares já organizados.” 

 A quantidade de um recurso sem preço (tal como o ar fresco e o silêncio) pode ser 

alterada; o preço de um recurso ou o custo de acesso a um recurso podem ser mudados. Há, 
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naturalmente, conexão entre o valor do solo e da moradia e o preço dos recursos, desde que 

mudanças neste último sejam hipoteticamente capitalizadas por mudanças nos primeiros. 

Dadas as imperfeições do mercado de moradia, temos base para supor que esta capitalização 

não é necessariamente racional. Em qualquer caso, a capitalização apenas reflete os 

diferenciais, não conseguindo proporcionar diferenciais atuais para aqueles custos de 

operação afetados pela disponibilidade e preço dos recursos. Somos, por isso, forçados a 

considerar o impacto direto sobre a distribuição de renda e a disponibilidade e preço mutáveis 

dos recursos, à medida que um sistema urbano cresce e se desenvolve (HARVEY, 1980). 

 

Prévias análises sobre a produção capitalista desigual do espaço urbano, da questão da 

dos agentes urbanos, da renda da terra e da verticalização em Venâncio Aires-RS 

 

A partir da análise anterior, pode-se afirmar que, em Venâncio Aires, há diferentes 

externalidades ou economias de aglomeração (várias opções em comércio e prestação de 

serviços), as quais têm se expandido para bairros próximos à área central ou para importantes 

vias de acesso à cidade, presentes nos bairros Aviação e Santa Tecla, os quais se localizam na 

parte oeste da cidade. Com os bairros Gressler e Leopoldina, localizados ao sul da cidade, 

ocorreu o mesmo processo.  

Recentemente, na área central, está ocorrendo juntamente aos novos edifícios sendo 

construídos, a construção e oferta de salas comerciais anexas a alguns desses edifícios. 

Anteriormente a esses novos edifícios, havia casas que foram demolidas para a construção 

desses. Isso gerou e continua gerando impactos na forma e na estrutura do espaço urbano de 

Venâncio Aires-RS. 

Há uma forte demanda na cidade, nos recentes anos, além da venda de determinados 

terrenos, pela construção de moradias, desde casas, sobrados até edifícios residenciais. O 

mercado de moradias em Venâncio Aires-RS apresenta concorrência entre as diversas 

imobiliárias presentes na cidade, como também entre as construtoras e incorporadoras que 

têm lançado e construído novas edificações em diferentes bairros da cidade. Quanto às 

exteriorizações, há a presença de fontes de poluição, de origem industrial, na área urbana que 

estão localizadas distantes dos terrenos disponíveis para construção de novas moradias. Da 

mesma forma, há investimentos públicos e privados, os quais determinam uma alta no valor 

do solo urbano. 
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O valor dos terrenos e das edificações varia conforme a localização em relação à área 

central, na qual o valor dos mesmos é maior. Quanto mais distante da área central, menor é o 

valor dos terrenos e das edificações. O valor desses também é maior se, em uma determinada 

localização, há investimentos em infraestrutura como pavimentação, prestação de serviços, 

comércio, entre outros.  

Os terrenos apresentam localizações diferentes e valores também diferenciados. As 

diferenças de valores dos terrenos em localidades diferentes se dão pelas benfeitorias 

produzidas no entorno (investimentos públicos em infraestrutura e investimentos privados que 

aumentam a demanda pela terra urbana). Neste sentido, por um lado os imóveis apresentam 

demandas (procura por compra de imóveis) diferentes em virtude das benfeitorias feitas na 

região urbana em que se localizam e também pelos investimentos estabelecidos na construção 

em si. Isso gera diferentes formas de aproveitamento do terreno e estabelecimento de 

processos de verticalização dos imóveis. 

 No caso dos bairros Aviação e Gressler, há a presença de vários estabelecimentos 

comerciais e de serviços, os quais facilitam o acesso da população local a eles, assim não 

precisando ir à área central procurar por alguns desses estabelecimentos. 

Venâncio Aires é uma cidade pequena, que apresenta uma larga população rural em 

relação à urbana (cerca de 42 mil habitantes de população urbana contra aproximadamente 70 

mil de população total, segundo o Censo Demográfico 2010, realizado pelo IBGE). Grande 

parte de sua população se desloca, ainda, para Santa Cruz do Sul (microrregião da qual 

Venâncio pertence) e Lajeado (microrregião de Lajeado-Estrela), cidades médias próximas, 

para se abastecerem com artigos menos populares, assim como para serviços médicos também 

mais especializados. Os poucos serviços mais especializados que existem na cidade estão, 

ainda, na região central, o que tende a exacerbar a valorização desta área e aumento da 

demanda de terrenos para atividades comerciais. O centro da cidade se torna mais densamente 

ocupado e mais caro. As populações de classes alta e médias procuram áreas mais tranquilas 

um pouco fora do centro, mas de fácil acesso a ele e com boa infraestrutura e certa demanda 

para valorização de seus investimentos imobiliários. Os bairros de locais nos quais ocorrem 

investimentos industriais e comerciais de consumo geral menos especializado, tendem a 

garantir a manutenção da valorização dos terrenos e investimento mais certo a tais classes. As 

próprias necessidades de deslocamento destas classes e investimento imobiliários feitos fora 

do centro (mas com localidades de fácil acesso a ele) fazem a propaganda do melhor consumo 
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por imóveis e uma boa vida neles. A população de bom poder aquisitivo se mantém no centro, 

em virtude da escassez de serviços urbanos especializados, cujos poucos se localizam nele, ou 

tendem a migrar para áreas periféricas próximas ao centro onde outros investimentos são 

feitos (industrial e comércio não especializado) em virtude da boa infraestrutura produzida e 

do fácil acesso ao centro, assim como dos próprios investimentos imobiliários que fazem a 

propaganda dos benefícios já construídos nestas áreas.  

Em alguns bairros periféricos, recentemente pavimentados, foram criados loteamentos 

e construídas casas de médio e alto padrão, sendo a maioria das casas de médio padrão. 

Alguns edifícios de médio e alto padrão também foram construídos recentemente nesses 

bairros periféricos da cidade. 

 

Considerações Finais  

 

A proposta do presente trabalho consistiu em realizar uma análise teórica do processo 

de verticalização urbana em Venâncio Aires-RS. Não somente a questão da abordagem 

teórica do espaço urbano, mais precisamente do espaço intraurbano, elencados no seu 

desenvolvimento, se tornaram fundamentais nesse processo, como também a abordagem da 

questão regional igualmente mostrou-se muito importante não podendo ser excluída no 

decorrer desta pesquisa. 

A questão socioeconômica do município de Venâncio Aires está fortemente ligada ao 

complexo agroindustrial fumageiro, igualmente presente em Santa Cruz do Sul, município o 

qual é sede da microrregião geográfica da qual Venâncio Aires integra. A renda de grande 

parte da população residente nestes municípios depende do cultivo do fumo. O produto 

agrícola principal dessa microrregião, além da produção e do consumo internos, é destinado à 

exportação. O cultivo e beneficiamento industrial de outros produtos agrícolas também se 

destaca em Venâncio Aires, tais como milho, erva-mate e arroz. 

A indústria e o comércio de Venâncio Aires demonstraram diversificação de suas 

atividades, assim como o setor agropecuário também teve inserção de novos produtos na sua 

diversificação produtiva. A presença da indústria metal-mecânica tem se tornado mais 

influente no setor secundário da economia. O comércio também tem se desenvolvido em 

vários ramos tais como agropecuário, vestuário, materiais elétricos e hidráulicos, máquinas e 

ferramentas, entre outros. 
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O ramo da construção civil tem, nos últimos anos, se desenvolvido ativamente com a 

construção de novas moradias, desde casas, sobrados aos novos e modernos edifícios 

predominantemente residenciais, além de edifícios mistos. Agentes públicos e privados têm 

coordenado as novas edificações nos últimos anos. Construtoras, empresas de engenharia e o 

Estado estão estre os principais agentes modeladores do espaço urbano e têm atuado nas 

novas construções destinadas a moradias. 
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POSSIBILIDADES PARA IMPLANTAR O TÊNIS DE CAMPO NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Janice Lubke Heidemann93 

 

Resumo: O presente trabalho surgiu da observação das aulas de educação física como um todo, sendo notório 

que alguns esportes se salientam mais e outros menos, alguns, inclusive, nem aparecem durante o ano letivo de 

nossas escolas. Sendo assim, ficou o questionamento do por que isso ocorre: resistência dos alunos, dos 

professores, da formação docente que não contempla alguns esportes ou, ainda, questões físicas como: não 

existência de espaços adequados, materiais caros ou políticas públicas que não atendem às demandas do esporte 

em nosso país. Por estas questões, buscou-se debater e analisar as possibilidades de implantar a prática do tênis 

de campo dentro do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul/Pelotas), ressaltando a necessidade de políticas 

públicas ativas ligadas ao esporte no Brasil. A metodologia empregada neste trabalho é a qualitativa com 

enfoque no estudo de caso. Realizou-se pesquisa sobre a história deste esporte no mundo, no Brasil e em Pelotas, 

analisando os benefícios que traz para a saúde e bem-estar dos seus praticantes. Fez-se se um levantamento de 
como o tênis de campo vive nesta cidade e se há presença dele em outros institutos federais brasileiros. O 

trabalho levou a compreensão de que o tênis de campo não faz parte do currículo da educação física e que as 

políticas públicas limitam a prática de muitos esportes. Trata-se de um trabalho de dissertação. 

Palavras-chave: Educação Física; Tênis de Campo; Políticas Públicas. 

 

 Introdução 

 A educação física é uma das disciplinas mais completas e questionadas nos dias de 

hoje, principalmente, porque abre um “leque” de oportunidades de trabalho e segue repetindo 

as mesmas práticas esportivas. Algumas se justificam pela dificuldade em apropriação e 

adaptação, outras por questões físicas e financeiras. O tênis de campo sofre o preconceito de 

ser elitizado, justamente, pela pouca prática em nossas escolas básicas, o que ocasiona um 

limite ainda maior nos bancos escolares ou, especificamente, neste estudo no IFSul/Pelotas. 

Sabe-se que o tênis é um esporte completo, assim como outros, que trabalha com os 

fatores físicos, psicológicos e sociais, além de contribuir com a saúde nestes mesmos três 

aspectos. A história do tênis de campo começa na elite da sociedade e apresenta muitas 

versões sobre seu surgimento. No Brasil, chega com os engenheiros britânicos que vieram 

construir as ferrovias no processo de urbanização (CHIMINAZZO, 2001). Na perspectiva de 

Moreno, Rebustini e Machado (2006), o tênis foi adquirindo adeptos ao longo dos anos, 

porém, ainda não possuía sua própria organização, ficando junto com os demais esportes, na 

Confederação Brasileira do Desporto (CBD). A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) só 

foi criada no governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no ano de 1955. Cortela 

et al. (2012),  também afirmam que, além deste estereótipo (esporte elitizado), os 
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profissionais da área do tênis estão voltados ao trabalho com metodologias tradicionais, que 

valorizam muito o gesto motor e não o prazer em jogar. 

 Guioti, Toledo e Scaglia (2014 apud LUZ, 2018) afirmam que não ter o tênis presente 

nos currículos da educação física atualmente se justifica pela falta do mesmo no ensino 

superior, o que gera insegurança nos professores e o que também é determinante é a questão 

financeira, uma vez que este esporte não sendo popular, ainda é considerado um esporte caro. 

 O tênis foi escolhido porque se faz esquecido ao longo dos anos nos ambientes 

educacionais. Presenciamos uma era fantástica: a Era Guga, onde poderíamos ter evoluído e 

prosperado esta vivência. O que ocorreu não foi isso. E esta modalidade seguiu limitada 

apenas a clubes, associações e parques. Um outro motivo bem relevante é a possibilidade de 

prática a dois, podendo levar a família a ter uma vida saudável sem necessidade de espera 

para completar a equipe como é quando vão jogar futsal por exemplo. Além disso, 

observamos que nos Institutos Federais esta prática não faz parte do currículo e ficamos 

instigados a realizar tal descoberta. 

 O objetivo principal posto aqui é debater e analisar as possibilidades de implantar a 

prática do tênis de campo dentro do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul/Pelotas), 

refletindo criticamente sobre os benefícios deste esporte, as dificuldades encontradas para a 

promoção da sua prática, levando em conta as políticas públicas do país e encontrando formas 

desta prática ser possível dentro do instituto. Este estudo aponta os locais onde o tênis vive na 

cidade, quais são as pessoas que o praticam, como se dá a prática da educação física dentro do 

instituto e se os demais institutos existentes no país trabalham de uma forma diferente 

aplicando esta modalidade em suas aulas.  

 

O esporte no Brasil            

 O esporte em nosso país abrange três esferas principais: alto rendimento, participativo 

(ou lazer), educacional (ou escolar). Bueno (2008) diz que o fato do desenvolvimento do 

esporte no Brasil ser centrado no esporte de alto rendimento, torna excludente das demais 

categorias de manifestação esportiva. As más gestões ou desinteressadas e desinformadas 

acabam deixando para segundo plano políticas voltadas para esta temática e nesse fator “a 

sociedade ‘paga’ um alto preço, uma vez que os seus legisladores e gestores não são 

capacitados para exercer cargos que oferecem à sociedade a prática do esporte e lazer como 

base para o bem-estar e uma formação cultural” (INÁCIO; SOMARIVA).  
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 A educação brasileira ou, poderíamos dizer, que a sociedade como um todo vive em 

tempos de padrão onde o que vale são os números, pouco se pensa nos menos favorecidos, até 

por que usando os números para embasar qualquer estudo ou pesquisa, acabam se excluindo 

muitos. Segundo Popkewitz (2013)  

    

Padrões de avaliação incorporam teses culturais sobre o que a criança é e o que ela 

deveria ser e quem a criança não é. A produção de tipos humanos nas escolas 

acarreta um processo concomitante de exclusão e abjeção representado pelo impulso 

da inclusão. 

 

 

Freire (2019) nos leva a compreender por que nossas escolas ainda trabalham com o 

mínimo de esportes possíveis. Para ele, temos em nossa cultura a busca incessante pelo 

destaque, pelo campeão, pelo melhor da turma, da escola e do mundo e, nessa ânsia, 

esquecemos de ensinar ao grande grupo. Isso acontece na matemática, no português e, aqui, o 

professor nos mostra concretamente o que é ensinar para poucos: temos o melhor na língua 

portuguesa quando temos um país inteiro que não sabe ler criticamente. Estes mesmos dados 

se voltam para a Educação Física. Talvez, a diversidade a que se propõe o esporte educacional 

traria outros tantos nomes, uma vez que seria oportunizado a eles outras práticas, outras 

identificações. Corroborando com o tema, Cortela et al. (2012), afirmam que o tênis de campo 

tem, cada vez mais, acrescentado adeptos no mundo. Por sua vez, muito se evidencia o 

esporte de alto rendimento, que é o mais visível nas mídias em geral.  

O Brasil é um país de pluralidade em todos os sentidos: etnias, religiões, culturas e 

também esportes. A discussão posta aqui é a possibilidade de implantar uma modalidade 

pouco praticada em espaços escolares, vista como não convencional, dentro de uma sociedade 

que direciona seus investimentos e benefícios sempre para a minoria da população. As 

políticas aplicadas somente ao alto rendimento limita que bons atletas surjam, isto por que 

quem está na escola, com o mínimo, não tem a vontade de entrar no alto rendimento 

 São nítidas as mudanças que estamos sofrendo no contexto brasileiro, sejam elas 

tecnológicas, políticas ou educacionais. Todas pensadas para o desenvolvimento econômico 

do país, em busca de equiparar-se às nações desenvolvidas, como salienta Mendes e Azevêdo 

(2010): “Inúmeras modificações vêm apontando para um novo ordenamento econômico 

mundial. A eclosão dessas mudanças se reflete no desmantelamento da ideia de ‘Estado de 

bem-estar social’”. 
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 Estamos certos de que o debate sobre as mudanças oriundas na educação e na própria 

educação física não são de hoje. São reflexos de um esquecimento à longo prazo e que 

estamos colhendo os resultados agora, o que muito preocupa é que não tendo políticas 

voltadas ao lazer e ao esporte, minoria terá acesso e, todos ficarão a “mercê” deste pequeno 

grupo. Embora, o diálogo e o texto seja falado para todos, o mesmo encobre parte da 

sociedade e faz com que números sejam postos em público não representando uma realidade e 

sim uma falsa expectativa de desenvolvimento e melhora. 

 Voltando o olhar especificamente para a educação física, após novas reformas 

educacionais, podemos dizer que a luta pelo seu aprimoramento terá que ser maior, pois, para 

o governo o aluno é aquilo que ele apresenta nas disciplinas mais cobradas atualmente como a 

matemática e o português. Sendo assim, muitas vezes, os jovens se veem desmotivados a 

praticar ou aprender novas práticas das quais não terão apoio nenhum ao sair da escola. 

Eventos esportivos cada vez mais restritos e com menos incentivo público, espaços 

abandonados ou substituídos por obras dadas como mais significativas que um espaço para 

prática de esportes. 

O tênis e a atualidade 

 Em 2017, o departamento de comunicação salientou que a crise financeira que assola o 

nosso país afeta todas as universidades e institutos federais gaúchos. O câmpus Pelotas, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), também teve 

um déficit de cerca de R$ 14 milhões de reais a menos, aproximadamente 25% do total do 

orçamento da instituição. Os prejuízos também afetaram áreas da pesquisa, inovação, 

manutenção e infraestrutura. (Jornal do Comércio, 2017).   

 De acordo com Boell (2016), a sociedade atual tem passado por significativas 

mudanças e avanços, o que muito beneficia, porém, também traz a desatenção dos alunos em 

aula e/ou desinteresse por algo novo que não seja midiático. Para melhorar ou amenizar tais 

fatores é preciso permitir e incentivar a vivência de práticas diferenciadas que possam somar 

em experiências e conhecimento na vida de futuros adultos.   

 Ainda para a mesma autora, além de toda problemática preocupante na escola, há 

também as questões relacionadas à família e contexto de inserção na comunidade. O que se vê 

são alunos que dependem da aula de Educação Física para realizar algum tipo de prática 

esportiva e isso se deve a falta de espaços públicos, falta de incentivo dos pais e familiares, 
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falta de condições financeiras para pagar clubes e academias, vida agitada e “sem tempo” para 

a atenção aos filhos, o que leva eles pra a frente da televisão, celular ou computador. Assim, o 

tênis de campo, que pode ser praticado em quadras de saibro, quadras de grama ou quadras 

sintéticas, não é inviável nas escolas de ensino fundamental e médio, principalmente, por que 

muito de seus materiais podem ser adaptados na sua iniciação, onde o foco não está no jogo 

convencional propriamente dito, mas sim, em dar aos alunos uma prática dinâmica e divertida 

que leve ao gosto dos praticantes.  

 O esporte em si tem o dom de preparar o indivíduo para a vida adulta, aprendendo 

regras de convívio, socialização e buscando superar seus próprios obstáculos. Tem-se no 

esporte a abertura para criar, inovar, expandir a criatividade. E o tênis prepara para além, 

melhorando a concentração do aluno para outras aulas teóricas inclusive. (PINTO; CUNHA, 

1998).  

 Boell (2016) cita em seu trabalho o projeto “Tênis para todos: Uma nova cultura 

começa na escola”, realizado na cidade de Curitiba, tem obtido resultados significativos em 

relação ao exposto anteriormente quanto à melhora dos alunos em quesitos como respeito, 

confiança, segurança, cooperação, atenção e concentração. Sendo importante não apenas no 

âmbito escolar, mas representando atitudes e comportamentos fora deste mesmo espaço.  

 Segundo Leitão (1998 apud SANTOS, 2007), para que ocorra o jogo de tênis, o 

envolvido buscará suas três dimensões: cognitivas, psicológicas e coordenativas, rendendo 

benefícios a quem pratica, inclusive, fora deste espaço. Para Santos (2007), a pouca 

disseminação do tênis nas escolas se deve muito a questões relacionadas à estrutura física e ao 

material a ser utilizado, uma vez que as escolas não possuem quadras próprias e sequer 

condições financeiras para a aquisição de raquetes e bolas oficiais. Vale, neste momento, 

lembrar a importância de simplificar e adaptar materiais, principalmente, na iniciação, 

partindo do simples para o complexo. 

 A Federação Internacional de Tênis (ITF 1999 apud SANTOS, 2007) propõe a divisão 

do ensino do tênis em três etapas: pré-tênis, mini tênis e o tênis propriamente dito, este 

voltado principalmente a clubes, iniciando o incentivo ao esporte de alto rendimento. 

Heranças das olimpíadas em nosso país para o tênis 

Muito se fala em verba para o investimento em esporte em nosso país, porém, o maior 

dos eventos esportivos do mundo deixou um legado negativo ao nosso país. Estávamos certos 

de que os espaços da olimpíada de 2016 seriam usados para sequência de projetos e eventos, o 
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que não aconteceu. Há espaços sem uso e com gasto superior a 18 mil reais por dia em luz, 

pois, requerem cuidados especiais. Se falarmos do centro olímpico, onde ocorreram os jogos 

de tênis de campo, observamos alguns aspectos importantes como por exemplo saber que ele 

foi o único utilizado após o término das olimpíadas, porém, sofreu alterações como a 

colocação de areia sobre as quadras para sediar os jogos de vôlei de praia. (Legado Olímpico, 

2018). 

Ao comparar o Rio com Londres, sede dos jogos de 2012, vamos ver uma disparidade. 

Na capital inglesa, os espaços seguem a ser usados, levando o fomento do esporte, da 

civilidade, do senso de sociedade. Já no Brasil, os mesmos espaços estão sendo desmontados 

ou estão abandonados, levando a quem frequenta ou é amante do esporte um eco de descaso e 

desrespeito com o dinheiro público (Legado Olímpico, 2018). 

Espaços abertos revelam novos atletas, melhoram a vida em sociedade. Por estes 

pontos, é possível saber o porquê de estarmos em uma situação tão desesperadora de violência 

e falta de motivação para jovens atletas representarem nosso país. Ser atleta não é coisa de um 

dia. As sementes são plantadas na escola, porém, se não houver incentivo municipal, estadual 

e federal não teremos novos nomes a se destacar devido ao baixo ou nenhum incentivo à área 

esportiva. 

 

O tênis no Brasil e em Pelotas 

 Mesmo sendo o Brasil uma das grandes potências da prática de tênis, com 

aproximadamente um milhão e meio de praticantes, ficando à frente da Espanha e da 

Argentina, como afirmam Cortela et al. (2012) em sua pesquisa, o tênis tem sido pouco 

promissor na área competitiva internacional e sem perspectivas de crescimento. Essa situação 

é resultante da falta de espaços públicos para a sua prática e a falta da disciplina de Tênis de 

Campo nos cursos de Educação Física, pois, no Brasil, os praticantes deste esporte, em sua 

maioria, são advindos de clubes e, portanto, são aqueles que possuem melhor situação 

financeira e social. 

 Vale exaltar aqui a forte presença dos clubes na prática do tênis de campo na cidade de 

Pelotas, pois é através deles que o esporte vive nesta região. A cidade conta com quatro 

clubes organizados e com infraestrutura adequada à prática do esporte em questão. Em todos 

eles, o que se tem em comum é a possibilidade de aprender a modalidade, ou seja, os clubes 

possuem professores que atendem a todas as idades, de crianças com 3 anos a idosos de 85 
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anos. Dentre os quatro clubes, há em três deles um calendário vasto com competições locais, 

estaduais e, em algumas circunstâncias, competições que envolvem os países vizinhos.  

            A prática de Tênis de Campo em Pelotas têm conquistado cada vez mais adeptos, das 

mais variadas idades, pois, já se sabe da importância dos movimentos usados nesta prática 

para a melhora e manutenção da saúde e forma física. Silva et al. (2014), em seu estudo na 

cidade de Pelotas, mostra que a prática do tênis de campo é importante aos idosos, porque 

melhora a coordenação física geral, o equilíbrio dinâmico e a coordenação olho-mão. De 

acordo com Woods (apud SILVA, 2014) os movimentos de giros e rotações auxiliam também 

no desenvolvimento da flexibilidade, do controle do corpo e a densidade óssea. É relevante 

ressaltar que, neste mesmo estudo, comprovam-se alguns dados importantes ligados, até 

mesmo, ao histórico desta modalidade, ou seja, predominância do gênero masculino, da cor 

branca, de alto nível de escolaridade, não fumantes e com saúde de boa a muito boa em sua 

maioria. 

 

Metodologia 

Utilizou-se neste trabalho uma análise qualitativa com base no estudo de caso. Para 

Alves-Mazzotti (2006, p. 640, apud GAERHARDT; SILVEIRA, 2009) pode-se utilizar como 

exemplo o estudo de caso referindo-se a: um indivíduo (como os casos clínicos descritos por 

Freud), um pequeno grupo (como o estudo de Paul Willis sobre um grupo de rapazes da 

classe trabalhadora inglesa), uma instituição (como uma escola, um hospital), um programa 

(como o Bolsa Família), ou um evento (a eleição do diretor de uma escola). 

A pesquisa tem como objeto de estudo o IFSul/ Pelotas. A escolha por este ambiente 

se deu pela observação de que a prática do tênis não faz parte da grade curricular do mesmo, 

sendo analisado também que alguns professores repassam tal prática de forma adaptada em 

alguns momentos, propagando a vivência do esporte. Foram analisados outros institutos 

federais do país através de pesquisa informal. Realizou-se visita em um parque que vivencia 

tal esporte para melhorar entender as facilidades e dificuldades ligadas ao tema.  

O processo de pesquisa se deu através da busca bibliográfica sobre o tema, 

investigação na cidade de Pelotas sobre como o esporte se multiplica na mesma, busca por 

lugares públicos onde possa ser praticado o tênis e verificação das possibilidades de implantar 

o esporte dentro do instituto federal analisado. 
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Possibilidades dentro do IFSul 

Para que a prática do tênis de campo seja possível dentro do IFSul/Pelotas chegou-se 

até algumas possibilidades: 1) Construção da quadra de tênis de campo; 2) Adaptação da 

quadra de voleibol; 3) Formar parcerias com os clubes da cidade possibilitando práticas de 

qualidade sem muito gasto; 4) Elaborar projeto de extensão, podendo estar relacionado aos 

três primeiros itens. 

Depois do exposto, faz-se necessário fazer algumas obervações, principalmente, pela 

época que estamos vivendo, ou seja, a construção de uma quadra se torna inviável pela falta 

de recursos existentes. As outras opções podem ser as mais viáveis e próximas do objetivo 

que se pretende, pois, a intenção é que a prática aconteça de alguma forma. 

 Em visita a um dos clubes de Pelotas, pode se observar como se seria possível a 

dinâmica da parceria do item 3, pois, foi observado que há junto ao clube a possibilidade de 

realizar um trabalho com as entidades educacionais, uma vez, que o ambiente possui espaço, 

material e profissionais preparados para isto, o que pesa novamente é as condições de 

transporte dos “alunos” para o local, mas seria um gasto relevantemente pequeno se pensado 

que a compra de materiais oficiais é ainda bem caro. 

 

Considerações Finais  

  Muitas reflexões podem ser feitas após a realização deste trabalho: há possibilidade de 

se praticar esta modalidade através de parcerias com clubes ou com outros campos 

vinculados à instituição, a prática do tênis no IFSul pode se dar de forma adaptada de espaços 

e materiais e, ainda, existe espaço físico para construção da própria quadra, porém, esbarra na 

questão financeira e, devido ao momento em que estamos vivendo, torna-se inviável. 

 O projeto ocorreu em várias etapas, sendo elas a pesquisa bibliográfica, a análise de 

locais onde se pratica o tênis de campo em Pelotas, pesquisa informal sobre a grade curricular 

dos outros institutos federais, onde se concluiu a não existência deste esporte na mesma. Além 

disso, o trabalho provocou no ambiente de estudo uma parceria onde buscou o 

questionamento pela não prática do tênis, acontecendo em alguns momentos projetos de 

práticas diversificadas no instituto que poderiam contemplar a modalidade analisada aqui. 

 Em relação as polítias públicas há ciência de que temos um grave problema em nosso 

país e, neste caso, não é só o tênis que é “vítima” deste descaso, o esporte de maneira geral 

não tem o apoio e o incentivo que necessitariam para buscar melhores resultados. Sendo 
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assim, podemos concluir que para se ter uma política aplicada com verdade ao esporte e ao 

lazer precisa, necessariamente, começar na base e construir um processo em direção ao 

sucesso. Pensar com foco somente no campeão e almejar que isso se dê de forma natural é o 

mesmo que inserir um aluno em sala de aula, não lhe oferecer recursos nem oportunidades, 

ainda assim, esperar que ele aprenda, evolua e construa o melhor para a escola, município e 

sociedade. É preciso enxergar o processo e buscar nele as condições para se ter um país 

melhor e que faça valer todo discurso pré elaborado de crescimento. 
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REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO DAS JUVENTUDES DO BAIRRO 

NOVA SANTA MARTA EM SANTA MARIA-RS 
  

Benhur Pinós da Costa94 

Ana Justina da Fonseca Ziegler 95 

Victor Marques 96 

 

Resumo: Este trabalho estuda as diferentes sociabilidades e suas relações com o espaço geográfico. Nesta 

relação, os sujeitos em sociabilidade transformam o espaço em território a partir da apropriação. O projeto tem 

como público alvo as juventudes do Bairro Nova Santa Marta em Santa Maria/RS, observando suas diferenças 

socioculturais e as percepções dos espaços urbanos. A importância do bairro para o seguinte estudo é dada 

através de seu contexto histórico como uma Ocupação Urbana de grande porte na cidade de Santa Maria/RS. 

Suas lideranças políticas afirmam a necessidade de aplicação das políticas públicas que garantam os pilares da 

dignidade e acesso a diretos humanos fundamentais, em uma luta que conta com seus 28 anos. Os espaços de 

lutas construídos pelas políticas do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) permitiram e permitem 

o abrigo a uma demanda populacional por moradia, mas sofrem a banalização e a desvalorização de suas ações 
presentes e passadas. Neste sentido, torna-se importante a afirmação de identidades espaciais próprias de 

pertencimento ao lugar vinculadas as lutas sociais próprias do bairro Nova Santa Marta como uma ocupação 

urbana. Com base neste cenário, que se faz necessário estabelecer um canal de comunicação entre a Geografia, 

as escolas locais, as juventudes e demais moradores, possibilitando cartografar as sociabilidades e 

territorialidades juvenis. Isso permite traçar possibilidades criativas da interpretação do histórico da ocupação, 

ampliando um contexto educativo para a construção de expressões e para promoção de interpretações que os 

jovens fazem nos seus cotidianos, assim como a visibilidade de suas territorialidades. 

 

Palavras-chave: Juventude; Ocupações Urbanas; Nova Santa Marta; Representações do 

Espaço. 

 

INTRODUÇÃO: OS PROBLEMAS DAS PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO 

 

O estudo surge dá na necessidade de estudar as relações estabelecidas nos espaços 

urbanos, em especial as particularidades sociais vivenciadas pelas juventudes. Pretendemos 

focar nas lutas políticas pelos bens sociais e o reconhecimento das diferenças, através de 

meios contextuais educativos, associativos e comunitários, ligados ao bairro Nova Santa 

Marta, da cidade de Santa Maria/RS. Atualmente o bairro da Nova Santa Marta é uma grande 

ocupação urbana de características pobres, que vivem em habitações irregulares e baixas 

perspectivas de emprego e benefícios sociais. Existe na área um grande número de jovens 

poucos assistidos, mas que estão servidos por duas escolas públicas (Escola Estadual de 

Ensino Médio Santa Marta e Escola Estadual de Ensino Fundamental Adelmo Simas Genro) e 
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uma privada (Escola Marista Santa Marta, no qual todos os jovens da escola não pagam 

mensalidades). Dessa forma, este texto é produto do desenvolvimento de dois projetos de 

pesquisa desenvolvidos no departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa 

Maria e grupo de pesquisa do Laboratório de Espacialidades Urbanas (LabEU). O primeiro 

projeto está vinculado a bolsa de iniciação científica do Programa Fundo de Incentivo à 

Pesquisa (FIPE), denominado “Juventudes e múltiplas territorialidades: o caso dos jovens 

moradores do bairro Nova Santa Marta em Santa Maria/RS”. O segundo projeto está 

vinculado a bolsa de fomento as pesquisas em Licenciaturas (PROLICEN), denominado 

“Educação e ação no espaço social: articulações entre territorialidades juvenis, trabalho 

escolar e as políticas do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia no Bairro Santa Marta em 

Santa Maria/RS”.  

Há uma necessidade, desta forma, de organizar a oportunidade de fazer-se relacionar 

atividades de extensão, pesquisa e educação da Universidade Federal de Santa Maria com os 

jovens destas escolas do bairro, no sentido de estudar as suas relações sociais nas próprias 

escolas, com os demais moradores, com as lideranças do Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia (MNLM), com o bairro em geral e com a cidade de Santa Maria, permitindo a 

construção de um canal de diálogo entre os sujeitos e a demais formas de expressões 

reproduzidas por estes. Necessidade esta justificada sob aspecto da atual conjuntura política 

de exclusão dos programas de desenvolvimento social e plena crise econômica que afeta o 

mercado de trabalho e reproduz desigualdades sociais, vistas como exemplo os processos de 

ocupações de áreas marginalizadas ausentes de diversos equipamentos públicos de garantia 

básica de acesso aos direitos humanos fundamentais. Bem como hoje no Brasil se vive um 

momento histórico de negação á construção destes espaços e do reconhecimento a identidade 

de luta e o caráter histórico. 

 Esta comunidade como outras no Brasil vivenciam em seu cotidiano forte processo de 

fomento ao estereótipo de marginalização de sua construção e presença na cidade, carregadas 

de discursos envolvendo de violências, racismo, drogas, “aporofobia”. Conforme Santos 

(2000, p. 20) o surgimento do bairro Nova Santa Marta foi em 1991, quando aconteceu a 

ocupação da área da antiga Companhia Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial 

na Fazenda Santa Marta, organizada por integrantes do Movimento Nacional De Luta Pela 

Moradia (MNLM). Durante anos a região ficou conhecida de forma “aporofóbica” como 

“invasão” de pessoas “sem teto”, marcada, principalmente, pela falta de infraestrutura urbana 
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e serviços sociais básicos. Ziegler (2018, p. 47) aborda que o histórico da Nova Santa Marta é 

marcado pelo enfrentamento e lutas por reconhecimento de seu espaço de moradia, 

centralizadas nas lideranças do MNLM e por demais moradores. Muitas destas lutas 

consistiam no desejo de obter estruturas dignas para a ocupação, sobretudo acesso à luz, água, 

saneamento, transporte e o combate às tentativas de despejo.  

 

AS PERSPECTIVAS FENOMENOLÓGICAS QUE GUIARAM OS ESTUDOS DOS 

PROJETOS FIPE E PROLICEN 

 

Para Almeida (2007), a fenomenologia é a filosofia que sustenta grande partes dos 

estudos humanistas dentro da geografia que descreve um fenômeno a partir da percepção e 

experiência manifestada pelos indivíduos que convivem com o fenômeno no tempo e espaço e 

interpretam segundo as leis do seu conhecimento ou da sua consciência.  

Dentro da geografia podemos ressaltar os aspectos “topofóbicos” e “topofílicos” da 

fenomenologia, onde a “topofobia” é relacionada a uma aversão ou medo produzido por uma 

determinada experiência vivida pelo sujeito em relação ao espaço, como afirmado por 

Fernández y Águila, 2018, p. 5-6: 

 

O sujeito se torna um ativo construtor de distâncias espaciais e sociais com os outro 

se longe de um lugar. A lógica do corpo é de Tipo diatêmico e topofóbico. O corpo 

do sujeito é o orientado pela rejeição, antipatia e às vezes o medo, pois o lugar e os 

outros que o habitam, gera passos efêmeros e experiências em lugares. Para o 

sujeito-corpo o local constitui apenas um espaçocruzado (Lindón, 2009, p.16). Esse 

fenômeno tem uma consequência política de ato, uma deformação ética nos 

habitantes, que é nomeado por Yory (2001; 2003) como uma toponeigência. 

Entendendo isso como falta de compromisso e apego com um certo lugar na cidade 

e, como consequência experimentar um relacionamento responsável e pertencente 
com o lugar. 

 

 

O entendimento do “aporofobismo” em dado território parte do significado carregado 

por emoções negativas caracterizadas pela descriminação social de um indivíduo ou grupo 

social, que encontram-se como produtos da exclusão devido sua condição social. Na visão 

liberal radical econômica estas pessoas não contribuem a construção expansão econômica, o 

que produz sintomas de dúvidas sociais as suas existências e o sentimento de fobia em relação 

aos lugares de suas habitações. Por conta da marginalidade vivenciada neste processo, são 

notados, assim, discursos preconceituosos e, até mesmo, de ódio que atingem tal população 
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destes determinados espaços.  Cortina (apud CALVACANTI, 2017, p. 25-27), define 

“aporofobia” como: 

  

[...]“situação onde alguém pobre se encontra indefeso e vulnerável é em si mesma o 

resultado da aporofobia, do desprezo ao pobre, de desatenção generalizada. As 

pessoas em situação de rua são tratadas de forma diferente, muitas acabam sendo 

ignoradas, invisibilizadas, maltratadas, rejeitadas e até agredidas. A pessoa em 

situação de rua é vista como a visibilidade indesejável, como alguém que deve ser 

enxotado por trazer em si, no seu corpo, todas as taras de uma sociedade excludente. 

[...] tratam-no como lixo não removido, uma imperdoável displicência do Poder 
Público (CARONI FILHO apud SANTOS, 2017). Busca-se então uma análise maior 

da rejeição e do descaso em que diversas pessoas estão submetidas. Um fator 

determinante para a rejeição com refugiados urbanos é a segregação sócio espacial 

de perceptibilidade seletiva do que se quer ver ou não por parte dos que possuem 

abrigo10. Segundo Caroni Filho (apud SANTOS, 2017) um morador de rua 

representa um conjunto de mazelas que só são lembradas ou reconhecidas quando se 

personifica num corpo de um andarilho qualquer”. [...] 

 

 

 Com isso, nosso estudo vê esta relação como uma característica relacionada também 

as percepções fenomenológicas da topofobia, quando o sujeito traz em si sentimentos que 

relacionam um simbolismo negativo aquele espaço-lugar , como seu produto imaginário e 

constituinte do processo de exclusão. Isso se evidencia com os discursos de preconceito e ódio 

por conta de condições sociais que ali são presenciadas pelo sujeito, que o sente como um 

choque de realidade e de diferenciação cultural. Aporofobia se demonstra como o produto das 

relações sociais estabelecidas e suas hierarquias de poder, determinando os agravantes fatos 

de discriminação com o sujeito pertencente aos setores mais inferiores desta hierarquia social. 

Este sentimento é descrito por Cortina (CALVACANTI, 2017, p. 25-27), como: 

 

 [...] “inspirada nas denominações de discriminação que caracterizam mais do que 

um indivíduo, mas um coletivo. Segundo Cortina (2017) “Dar nomes às realidades 

sociais perversas, como a rejeição ao pobre, é fundamental para acabar com elas”. 

A palavra aporofobia entrou no dicionário espanhol e está para ser inserida como 

ato de discriminação a ponto de entrar como projeto de lei pelo Ministério do 

Interior espanhol como um dos crimes agravantes de agressão, comparado a 

crimes de ódio (MEDINA, 2018). A palavra visou nomear a necessidade de 

proteção para com aqueles que mais precisam. A socióloga Adela Cortina diz que: 
A aporofobia tem bases cerebrais e sociais que, felizmente, podem ser 

modificadas, e as formas mais adequadas para essa transformação são a educação, 

entendido em sentido amplo, e a construção de instituições econômicas, políticas e 

sociais capazes de promover o respeito pela igual dignidade de cada uma das 

pessoas específicas. [...]  
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Dentro da filosofia fenomenológica encontramos também associação do termo 

topofilia, considerado por Tuan (1980), como o desenvolvimento de um sentimento com o 

lugar, carregados de uma forte sensação de pertencimento ou de bem-estar com o espaço que 

envolve o nosso espirito. A topofilia é dada a partir das experiencias manifestadas pelos 

indivíduos que convivem com o fenômeno no tempo e espaço e interpretam segundo as leis 

dos seus conhecimentos ou das suas consciências. Este conceito é definido por Tuan (1980, 

p.107) como: 

 

a palavra topofilia é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido 

amplo, incluindo todos laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente 

material. Estes diferem profundamente em intensidade sutileza e modo de expressão. 

A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética: em seguida, pode variar 

do efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente 

fugaz, mas muito intensa que se é revelada. A resposta pode ser tátil: o deleite ao 

sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e difíceis de expressar são os sentimentos 

que temo para com o lugar, por ser o lar, o locus de reminiscências e meio de se 

ganhar a vida. 

 

 

 O espaço e lugar são as categorias pilares dos estudos fenomenológicos dentro da 

corrente Humanista e Cultural da Geografia. O lugar, por exemplo, transcende-se do espaço 

quando recebe uma determina carga de simbolismo, crenças e sentimentos. O lugar é este 

espaço constituído de forma profundamente interligada a histórias dos sujeitos em suas 

experiências pessoais ou coletivas, de caráteres topofílicos ou topofóbicos, como afirmado por 

Lima e Kozel (2009). 

 

AS FENOMENOLOGIAS DAS PERCEPÇÕES DE ESPAÇOS E LUGARES DOS 

JOVENS NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS MENTAIS  

 

 Nossas relações de lugar são criadas com a produção da experiencia temporal no qual, 

por estas relações, sobre o espaço acumula sentidos para os sujeitos. São nos lugares que 

adquirimos capacidades e aprendizados e estabelecemos relações íntimas com referenciais 

espaciais. Para Tuan (1983), O lugar é dotado de valor, estando interligado a racionalidades 

específicas vinculadas ao corpo dos sujeitos que estabelece sensações com partes 

determinadas do espaço. Neste sentido, emocionalmente estamos interligados com os lugares, 

sendo o espaço mais abstrato e o lugar o desenvolvimento e reconhecimento do espaço com a 

ligação do sentimento, transcendido do sujeito. Sendo reafirmado por Tuan (1980, p.6): 
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(…) as crianças têm apenas noções muito grosseiras sobre espaço e lugar. Com o 

tempo adquirem sofisticação. Quais são os estágios da aprendizagem? O corpo 
humano ou está deitado, ou ereto. Em posição ereta tem o alto e o baixo, frente e 

costas, direita e esquerda (…) as relações de espaço e lugar. Na experiência, o 

significado de espaço frequentemente se funde com o de lugar. O “espaço” é o mais 

abstrato do que o “lugar”. O que começa como espaço indiferenciado transforma-se 

em lugar a medida que conhecemos melhor e o dotamos de valor (…) 

  
 

Mas como poderemos inserir a discussão da esfera social da juventude no que estamos 

desenvolvendo? Juventude pode ser concebida em relação a percepção sintomática na relação 

com seu espaço e com as diferentes construções territoriais estabelecidas como produtos de 

suas sociabilidades vivenciadas dentro e fora de um bairro, como a ocupação Nova Santa 

Marta em Santa Maria/RS. De acordo com Turra Neto (2008) a palavra juventude tem o 

significado de transição para a vida adulta em uma sociedade que pouco se dispõe a conhecer 

as realidades juvenis, suas demandas, interesses e potencialidades. O projeto de pesquisa e 

extensão que desenvolveu estas discussões, vê a importância do estudo cultural destas 

juventudes para compreender as relações cotidianas estabelecidas com a escola, o bairro e a 

cidade, principalmente entendendo como o jovem de uma ocupação entende-se e estabelece 

seus afetos e desafetos com partes do espaço urbano. Sobre juventude Margulis e Urresti 

(apud TURRA NETO, 2008, p. 395-396), definem como: 

 

[...]um posicionamento cronológico, uma experiência temporal vivida que se 

caracteriza por ser limitada e pouco profunda, a partir da qual o mundo aparece 

como novo, a própria história curta, o conhecimento escasso, a memória acumulada 

objetivamente menor, a vivência dos acontecimentos diversa em relação aos que 

nasceram antes, tudo isso se expressa em uma decodificação da atualidade, em um 

modo heterogêneo de ser contemporâneo. Por isso, a juventude deve ser 
compreendida como uma particular afiliação a geografia temporal, como uma 

nacionalidade estranha em termos de duração, que convive com as outras nações 

temporais sob a mesma jurisdição, a mesma soberania: o presente [...]. 

    

 

A juventude da Nova Santa Marta mora em ocupação periférica, como produção 

espacial imposta pelo desenvolvimento econômico excludente da cidade de Santa Maria, 

sendo um bairro considerado de alta vulnerabilidade e constituído de estigmas que frequente 

marcam tais jovens que são marginalizados e discriminados em outras áreas da cidade. É 

necessário, assim, discutir o próprio bairro e a história de luta que o configurou, além disso, é 

necessário tornar visível os vínculos afetivos cotidianos criados ao longo do tempo, tornando-
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os histórias de valoração deste habitar singular da cidade permitindo assim a desconstrução do 

sentimento aporofóbico. Turra Neto (2008), coloca como preocupação o entendimento das 

transformações sociais para se entender juventude. Nos ocupamos, então, entender este 

contexto específico de uma ocupação urbana como fenômeno que transformou a cidade de 

Santa Maria e que implicou na constituição de formas de juventude singulares com relações 

específicas com a cidade.  

Para isso, concebemos uma das principais abordagens metodológicas os mapas 

mentais como formas de representação do espaço dadas pelos sujeitos dos seus espaços de 

vida. Ao se produzir um mapa mental, a criação de símbolos são produções de expressões de 

diversas formas, como lembranças, experiências cotidianas e sentimentos. Em uma pesquisa, 

os mapas mentais podem trazer diferentes ideias a respeito do assunto proposto e pluralidades 

de construções conscientes sobre as vivências dos lugares. Eles são carregados de significados 

dados pelos sujeitos que os produziram. Para Lima e Kozel (2009, p. 211), as imagens são 

como representações espaciais nas quais são encontrados registros dos fatos espaciais vividos 

pelas pessoas, como uma linguagem simbólica desenvolvida para interpretação de seus 

cotidianos, história e espaços percorridos. 

Tendo então como público alvo a juventude da ocupação Nova Santa Marta e a 

necessidade de se criar um meio que expresse suas diferentes vivencias no espaço, que 

trabalhamos os mapas mentais como uma ferramenta que permita a comunicação com 

diferentes atores sociais que produzem as relações espaciais do bairro. Notando assim as 

diferentes concepções de vivencias territoriais reproduzidas nestes instrumentos, afim, de 

estabelecer um vínculo entre os sujeitos, podendo então discutir as diferentes demandas e 

anseios vividos. Esta preocupação inicial com as culturas juvenis urbanas somou-se, portanto, 

uma preocupação com as transformações mais amplas da sociedade local, decorrentes de 

processos de modernização, urbanização e de ampliação da vida de relações da cidade com 

uma série de outros lugares. Partimos do pressuposto de que essas transformações explicam 

muitas das mudanças nas relações sócio espaciais dos/as jovens com a cidade, nas referências 

culturais disponíveis para a construção de seus grupos de amizade e nos espaços de 

sociabilidade. (TURRA NETO, 2008, p.18)  

Propõe-se, assim, fomentar na Geografia os estudos e pesquisas sobre este tema, 

renovando o conhecimento produzido pelo entendimento do cotidiano dos atores juvenis que 
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percorrem o espaço urbano.  Dando visibilidade as problemáticas vivenciadas pela juventude 

e diagnosticar suas demandas e a transformando em um canal de diálogo social. 

 Para Di Meo & Buleón (apud GAMALHO, 2016, p.35): 

 

 As experiências, práticas e sentidos associados aos espaços sociais são questões que 

emergem com importância renovada no conhecimento geográfico, particularmente 

nas geografias de cunho humanista, cultural e social. [...] O espaço, o território, o 

lugar é percorrido horizontalmente, na perspectiva de atores, em passos e percursos 

que delineiam o cotidiano no espaço vivido, aparentemente banal e sem importância.  

 

Com foco neste pensamento, o projeto visa trabalhar com um grupo de alunos e duas 

escolas do Bairro Santa Marta: a Escola Estadual Santa Marta e o Colégio Marista. Estuda as 

características da vida cotidiana e a percepção juvenil do espaço imediato e da cidade como 

um todo, assim como a especificidade de serem habitantes de uma ocupação e participarem, 

mesmo que indiretamente, de um movimento de democratização da terra urbana em Santa 

Maria. É necessário, assim, sempre questionar como produzem e como percorrem suas muitas 

territorialidades e como se representam e representam os outros da própria cidade em que 

habitam. Pretende-se alcançar com isso um canal de diálogo dos jovens com os professores e 

lideranças locais da comunidade, para que se possa entender as diferentes realidades da 

juventude no bairro. A prática cartográfica alternativa (cartografias narrativas, dialogadas e 

representativas das realidades cotidianas) se torna a centralidade metodológica deste projeto.  

 

PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS E RESULTADOS PARCIAIS DOS 

PROJETOS 

 

Para a realização deste projeto, temos a perspectiva metodológica de fenomenologia. 

Esta trabalha o indivíduo e sua percepção espacial através das experiências vividas. Estas 

constituem valores simbólicos através de significados construídos na consciência. A relação 

com o lugar é criada com a produção da experiência temporal com o espaço, no acúmulo de 

sentidos dos sujeitos. São nos lugares que adquirimos capacidades e aprendizados e 

estabelecemos relações íntimas com referenciais espaciais.  

Com isso usamos os mapas mentais como principal instrumento metodológico, que 

produzido por cada indivíduo do projeto. Estes permitem obter leituras de diferentes ideias a 

respeito do assunto proposto e das pluralidades de construções conscientes sobre as vivências 

dos lugares. As imagens contidas nos mapas mentais traduzirão formas de cartografias das 
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experiências e estas representaram os registros dos fatos espaciais vividos pelas pessoas, 

como linguagens simbólicas desenvolvidas para interpretações de seus cotidianos, histórias e 

espaços percorridos. 

Para a realização deste trabalho estão sendo produzidas  reuniões (quinzenais ou 

semanais) do grupo de pesquisa para elaborar o desenvolvimento das práticas em que  

desenvolveu cinco momentos e divididos em dez encontros, que vão contar com atividades 

como: produções diversas de cartografias narrativas (principalmente na construção de mapas 

mentais e algumas estratégias gráficas para localizar e debater lugares de conforto e 

desconforto destes jovens); promoção de rodas de conversas; oficinas de trabalho de campo 

(para localização territorial e construção de mapas também utilizando atividade laboratorial de 

uso da ferramenta Google Earth); produções textuais sobre suas realidades (letras de rap, 

poemas, textos diversos, histórias em quadrinho, etc...). Sendo organizado na seguinte forma:  

O primeiro momento está dividido em três encontros, sendo que no primeiro o grupo 

de trabalho do projeto vai apresentar-se aos estudantes repassando as informações da 

execução do projeto. Após esta apresentação, será realizada uma primeira abordagem aos 

alunos com uma atividade dinâmica, em que será construído um roteiro de entrevista com os 

alunos, onde os mesmos se entrevistaram, buscando informações sobre seus costumes, 

atividades cotidianas, principais interesses. possibilitando a captação de percepções enquanto 

indivíduos e como sujeitos pertencentes a uma sociedade que possui suas diferenças. No 

entanto, a vida cotidiana do jovem, muitas vezes, é invisibilidade frente aos projetos formais 

dos adultos. Em um bairro onde as questões de estima são problemáticas, cabe trazer à tona as 

criatividades em produzir afetos espaciais das juventudes, tornando, assim, história da própria 

construção histórica deste espaço. Propõe-se que ao final da atividade seja discutido sobre a 

proposta de datas das atividades repassando assim o cronograma do projeto. 

No segundo encontro, será realizado uma aula expositiva apresentada pelo grupo de 

trabalho do projeto, resgatando a história cronológica de desenvolvimento do bairro, 

remontando desde um tempo remoto de sua origem ao tempo contemporâneo vivenciado 

pelos jovens e sendo realizado após apresentação uma roda de conversa onde contaremos com 

as falas das lideranças do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e de pessoas que 

estavam na ocupação deste os primeiros anos de formação dela.  

O terceiro encontro, trabalharemos com o uso de uma dinâmica pensada através de um 

filme contemporâneo “OS VINGADORES”, para questionar sobre o sentimento territorial 
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que possuem, dado como exemplo as seguintes perguntas: se você tivesse a manopla (fonte de 

poder do personagem do filme com capacidade de mudar qualquer coisa, inclusive tempo e 

espaço.) com as joias infinitas, quais lugares ou o que você mudaria no seu bairro? E o que ou 

quais lugares mudaria na sua cidade? Sendo oportuno, assim, um primeiro diagnóstico sobre 

suas diferenças territoriais e como se dá sua sociabilização enquanto sujeito pertencente a sua 

realidade espacial. Permitirá, também, a criação de uma primeira expressão e também sua 

primeira problematização perceptiva através do seu cotidiano.  

O quarto encontro que inicia o segundo momento do projeto, contará com a construção 

de uma aula expositiva sobre mapas mentais, com a explicação dos conceitos de topofilia e 

topofobia, que vai permitir aos estudantes projetar seus conhecimentos, percepções das 

realidades e sentimentos pertencentes ao bairro. Ao construir os mapas mentais permitirá o 

destaque dos locais em que os jovens costumam frequentar e que possuíam um sentimento 

topofílico, assim como de espaços que evitam ou que não gostem, que possibilitara se ter o 

diagnóstico de espaços topofóbicos. Esta atividade tem como objetivo de descrever áreas de 

desconfortos e as zonas de conforto destes jovens, afim de investigar e problematizar estes 

espaços para o entendimento da realidade local entre diferentes gerações. Visando buscar um 

diálogo social dos problemas e virtudes do bairro, assim como buscas coletivas de soluções.  

O quinto encontro  foi pensado na construção de um espaço pedagógico que permitisse uma 

breve introdução a cartografia e a manipulação de ferramentas de localização; onde deverá ser 

realizado,  a construção de um mapa para o trabalho de campo onde poderão colocar as suas 

referências que tem de determinado local - observações estas em relação aos aspectos físicos 

do bairro, assim como seus problemas ambientais e sociais, mas, também, lugares de riqueza 

de sociabilidades e de produções culturais locais. A atividade tem como objetivo de 

desmistificar a identificação cultural da palavra “periferia”, como algo pejorativo ou ofensa, 

mas sim contribuir para uma valorização, criando o entendimento que são sujeitos colocados a 

margens de um desenvolvimento-econômico excludente da sociedade a qual pertencem. Por 

outro lado, as localizações das socializações e das atividades culturais locais irá produzir a 

visibilidade da movimentação criativa existente no bairro, o que contribuirá para a 

sistematização das produções sociais próprias do bairro e, assim, a valorização delas. 

O terceiro momento divide-se na seguinte formação : o sexto e sétimo encontro do 

projeto vai proporcionar duas saídas de campos, que vão ocorrer em dois dias diferentes, para 

visualizar o roteiro e trabalho de campo produzido pela juventude e o outro construído pelos 
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membros do MNLM, com o objetivo permitir a comparação dos roteiros e estabelecer o 

diálogo entre as diferentes percepções geracionais ali apresentadas, tanto por parte dos 

membros do MNLM bem como por parte dos jovens participantes do projetos. Possibilitando 

apresentação das temáticas inseridas dentro do MNLM, por lideranças locais, trabalhando em 

cima dos pontos usados no trabalho de campo para discutir os temas importantes como função 

social da propriedade e participação democrática e social, Meio ambiente, regularização 

fundiária, afim de fomentar nos jovens o espirito democrático participativo, para entender-se 

como agentes transformadores das realidades sociais. Assim como proporcionar aos jovens 

espaço para expressarem seus sentimentos, realidades vividas, esperanças, suas demandas e 

anseios. Dando assim a voz total a juventude para estabelecer seu canal de diálogo e 

representatividade. 

A organização do quarto momento se define na seguinte estrutura: inicia-se no oitavo 

encontro, a construção e confecção de materiais como, textos de cada jovem contendo 

memórias narrativas do espaço que passaram a ser percebidas durante a execução dos 

projetos; apresentação dos mapas mentais; e construção do espaço de confraternização e 

divulgação dos resultados do projeto. Sendo o nono encontro, o encerramento final das 

atividades e construção coletiva dos resultados e planejamento da apresentação a comunidade 

escolar, permitindo cada participante desenvolver sua avaliação do projeto e confraternização 

das ideias desenvolvidas e sugestões para futuras ações. 

 O quinto momento define-se através da seguinte atividade: realiza o último encontro, 

será realizado com os jovens uma apresentação de todo trabalho desenvolvido para a 

comunidade, bem como será realizado a apresentação das ideias que cada jovem desenvolveu 

criticamente durante o projeto, permitindo assim a visibilidade das suas demandas e a 

compreensão dos papeis importantes destes jovens que também fazem parte das produções de 

espaços.  Será realizado o resgate histórico com a exposição de outros trabalhos já 

desenvolvidos por pesquisadores neste espaço. A apresentação contara com as presenças dos 

pesquisadores do grupo de trabalho do projeto, lideranças do bairro, membros das 

comunidades escolares e familiares dos estudantes envolvidos no projeto. 

 O projeto, atualmente, encontra-se em execução e desenvolveu três encontros do 

primeiro momento, tendo, inicialmente, a participação de um professor de história do colégio 

Santa Marta, cinco jovens e uma estudante do EJA noturno, que se enquadrava como 
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moradora e participante do processo de construção da ocupação Nova Santa Marta, uma 

militante MNLM e a equipe do projeto desenvolvido pelo LabEU.  

Neste primeiro momento durante o primeiro encontro, já obtivemos bons resultados 

com este grupo ao desenvolver a dinâmica de entrevista, onde percebemos uma profunda 

integração, permitindo ao projeto obter uma análise da importância dada ao bairro, mesmo 

pela diferença geracional presente entre os participantes. Foi percebido, também, que a 

juventude percebe as transformações de seu bairro e que estas afetam seu meio ambiente 

como uma das principais preocupações deles. Isso permitiu diagnosticar a necessidade de 

desenvolver mais projetos voltados a educação ambiental e políticas públicas que colaborem 

para a discussão da saúde e meio ambiente.  

Durante o desenvolvimento do segundo encontro foi realizado uma aula expositiva, 

onde percebemos que os alunos voltaram suas atenções para atividade. Esta atividade trouxe o 

resgate histórico do Brasil e do Rio Grande do Sul em seu desenvolvimento, comparando ao 

histórico de sua cidade e construção da sua comunidade permitindo assim entender o como se 

deu o processo de construção do espaço atualmente vivido por eles. Finalizando a atividade 

com uma roda de conversa com os integrantes do MNLM que participaram do início da 

construção e até hoje permanecem no bairro como referência de lideranças  

Durante o terceiro encontro, no qual foi desenvolvido a apresentação sobre a 

metodologia dos mapas mentais, no sentido de fazer explicar o que são, quais são os tipos, 

como os desenvolvemos e para que servem. Também foram explicados os conceitos de 

topofilia e topofobia. o que permitiu aos estudantes projetar seus conhecimentos, as 

percepções das realidades e os sentimentos de pertencimento ao bairro. Como foi explicitado 

na metodologia, o desenvolvimento dos mapas mentais esteve vinculado a organização do 

pensamento sobre o que se queria apresentar por meio do preenchimento de uma tabela cujas 

linhas e colunas informavam sobre o que se queria representar e as qualidades desta 

representação. Nestas construções, observamos a produção de representações de locais em 

que os jovens costumam frequentar e que possuem sentimentos topofilicos. Além disso, 

ocorreram também os destaques dos espaços que evitam ou que não gostam, que apontam 

para a expressão de sentimentos topofóbicos. Tal pratica trouxe um diálogo intersubjetivo 

sobre os problemas e virtudes do bairro em que cada participante do projeto convive. Neste 

ensejo, na demonstração de suas topofobias e topofilias, discussões sobre os problemas 

específicos do bairro foram discutidos entre os participantes. Isto foi importante, 
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principalmente, devido a presença de lideranças comunitárias que traçam seus planos de 

reivindicações para o bairro, servindo como material de debate trazida pelos jovens presentes. 

Mesmo estas pessoas, apresentando fronteiras anteriores ao estabelecimento do canal de 

comunicação entre si e mantendo percepções diferenciadas até determinado ponto, elas 

começaram a convergir suas ideias sobre o espaço e os lugares que vivenciam.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foram demonstradas visões topofilicas de apego ao lugar vivido e a preocupação em 

melhorar as condições de infraestrutura, sendo, assim, visíveis suas condições como agentes 

de mudanças. Somente este encontro pode promover um estimulo a educação e a busca por 

conhecimento que os tornem pesquisadores que se ocupem em desconstruir as imagens 

topofóbicas do lugar, permitindo, assim, a luta contra a aporofobia desenvolvida por parte da 

população que não vivencias as mesmas realidades do bairro.  

O compartilhamento destas percepções das problemáticas do bairro, produziu o 

conhecimento da construção coletiva do espaço e lugar e isso proporcionou o primeiro contato 

para o estabelecimento do canal de diálogo entre as lideranças e os jovens. Esperamos que, 

ocorra a ampliação do diálogo entre os membros do projeto ou, pelo menos, que tenha 

acendido a faísca necessária para o estímulo de novos projetos. 

Percebemos também, a dificuldade de organizarmos todos os encontros durante a 

execução do projeto, onde alguns foram cancelados por motivos de conflitos com as agendas 

escolares e até mesmo por condições climáticas, o que inviabilizou a execução de alguns 

encontros do projeto.  

Mesmo assim o projeto segue com sua ideia inicial de proposta de trabalho conceitual, 

no entanto sofrendo algumas alterações em sua agenda de execução, permitindo ao grupo de 

pesquisa debruçar-se na discussão para a criação de soluções criativas, que possam atender as 

demandas para execução do projeto. Tem-se feito muitos esforços para entender as práticas 

que esta equipe de trabalho utilizara para atingir seus objetivos de conclusão do projeto, bem 

como avaliar a situação dos pesquisados e suas necessidades. 

O projeto pretende finalizar todos os momentos e encontros conceitualmente 

pensados, mesmo que sofrendo tais alterações produzam o objetivo final da pesquisa. 

Permitindo a construção dos canais de diálogos entre a juventude, as lideranças comunitárias 
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e moradores do bairro, servindo para expressar os sentimentos juvenis e dar visibilidades aos 

jovens. Espera-se que este projeto sirva para Geografia como um estímulo de pesquisa e 

interpretação das realidades territoriais da juventude, como um produto de relação espacial 

que se constrói na cidade e que está suscetível as mudanças estruturais da cidade que 

impactam profundamente nesta juventude. Tema como este, acaba por ser pouco aprofundado 

e pensado na Geografia, por conta dos significados conceituais carregados na palavra 

juventude, que acabam sendo sobre postos as demandas adultas da sociedade. Procuramos 

produzir novas práticas escolares que permitam o desenvolvimento de novas atividades para o 

mesmo fim. Concluindo parcialmente que, deva ser fomentando o diálogo das diferenças 

juvenis e os agentes que conduzem políticas educativas, culturais e de planejamento no 

espaço urbano desta cidade, conduzindo a visibilidade das expressões juvenis e suas 

produções de territorialidades urbanas através deste projeto, contribuindo para geografia 

brasileira produzindo o conhecimento sobre jovens e espaço. Instigando através de outros 

projetos, a observação e a pesquisa dos jovens, bem como a criação de futuros materiais 

acadêmicos que valorizem o processo investigativo das problemáticas vivenciadas pelos 

jovens, bem como a valorização da temática das territorialidades dentro das pesquisas da 

Geografia Humana. E por fim resgatar o valor histórico do bairro Nova Santa Marta, 

desfazendo os preconceitos que se tem em torno da palavra periferia. 
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ANDRÉS GUACURARÍ EN SU ENCRUCIJADA HISTÓRICA 

 
Alfredo Montenegro97 

 

Resumen: El presente trabajo intenta recuperar los datos más significativos de un personaje central de la lucha 

por la soberanía y la independencia de la actual República Argentina, el General Post Mortem Andrés Guacurarí 

y Artigas. La figura de este General guaraní sigue siendo hasta el día de hoy poco conocida en el propio territorio 

argentino y en el espacio sudamericano. Pretendemos visibilizar y resignificar la importancia histórica de su 

trayectoria política y militar, establecer su relación simultánea en el tiempo histórico con la campaña libertadora 

del General San Martín y el Cruce de Los Andes, y la defensa heroica de las montoneras de gauchos 

encabezadas por el General Martín Miguel de Güemes, frente a los avances realistas españoles desde el Alto 

Perú hacia el centro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En la enseñanza de la Historia argentina, los 

héroes del “Interior”, de las provincias, fueron casi siempre figuras menos estudiadas y conocidas que los 
hombres ligados a la hegemonía de Buenos Aires. Tal es el caso de Andresito Artigas, desconocido aún por 

muchos argentinos, a pesar de ser uno de los grandes  protagonistas  de la epopeya del Nordeste. 

 

Palabras Clave : Artigas; Andrés Guacurarí; Misiones; Liga de los Pueblos Libres; Federalismo. 

 

Introducción 

 

El 12 de febrero de 1817, cuando ya anochece en la Cuesta de Chacabuco, el General 

San Martín dicta a su escribiente: “Excelentísimo Señor: Una división de mil ochocientos 

hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabucoi por el 

Ejército de mi mando en la tarde de hoy.” Se dirige al Director Supremo Gral. Juan Martín de 

Pueyrredónii, y le notifica del contundente triunfo logrado por sus tropas ante el Ejército 

Realista. 

El Plan Continentaliii de San Martín tuvo un aliado fundamental en el Gral. Martín 

Miguel de Güemesiv, salteño de familia hacendada, que al frente de su Ejército de gauchos 

impidió una y otra vez el avance contrarrevolucionario desde el Alto Perú, que pretendía 

ahogar en sangre al proceso independentista abierto en Mayo de 1810, como ya lo habían 

hecho en otras partes del continente. Los españoles intentaron en quince oportunidades 

penetrar hacia el interior de las Provincias Unidas; en 1819 los gauchos de Güemes libraron 

cuarenta y siete combates contra los invasores. Güemes muere en 1821, luego de una 

emboscada. Buenos Aires celebra su muerte. Pero ingresa en la historia porque, a pesar de ser 

un traidor a su clase terrateniente y ponerse al frente de gauchos analfabetos, defender sus 

derechos y confiscar bienes de la aristocracia salteña, es criollo blanco, de una buena familia 
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criolla blanca. Bartolomé Mitrev le concede el acceso a la Historia Oficial, que se enseñará 

uniformemente a lo largo y ancho del país. 

San Martín tuvo otro gran aliado para la concreción de su Plan Libertador. Y tal vez 

no lo supo, o no lo dimensionó en su justa medida: el Comandante General de Misiones 

Andrés Guacurarí. El 30 de noviembre se celebra el natalicio de Andrés Guacurarí y Artigas, 

más conocido como Andresito, el máximo prócer provincial y una de las figuras menos 

conocidas del pasado revolucionario rioplatense. Al igual que con otros personajes de la 

historia argentina, basta recorrer los principales acontecimientos de su vida pública, para tener 

las certezas sobre los motivos que llevaron a su invisibilización en términos historiográficos. 

En el Mapa del Plan Continental podemos ver cómo se ignora la guerra librada en el 

nordeste de las Provincias Unidas, la lucha del federalismo artiguista, de la Liga de los 

Pueblos Libresvi, de la Gobernación de Misiones, invisibilizando la lucha librada en la actual 

Mesopotamia argentina, contra la invasión portuguesa y contra el centralismo porteño. Este 

mapa refleja una realidad de la enseñanza de la Historia argentina, en las aulas de todos los 

niveles educativos, hasta el día de hoy, salvo honrosas excepciones. 

 

Nacimiento y encuentro con José Artigas 

Andrés nació, presumiblemente, en 1778 en San Borjavii, actual República del Brasil y, 

por entonces, uno de los pueblos integrantes de la Gobernación de las Misiones. A pocos 

kilómetros de allí y con unos meses de diferencia, había nacido el otro gran prócer regional, 

José de San Martín. Claro, sus orígenes coincidieron en el tiempo y el espacio, pero no así en 

su extracción social. Andrés fue un indio guaraní, a lo sumo, pudo haber sido un mestizo, 

mientras que San Martín fue hijo de un funcionario y militar español que gobernaba en 

Yapeyú, otro de los pueblos misioneros. El 8 de agosto de 1801, un grupo de irregulares 

portugueses aliados con algunos guaraníes descontentos, en el contexto de “La Guerra de las 

Naranjas” viiientre España y Portugal, ocuparon el pueblo de San Miguel Arcángel y pocos 

días después conquistaron el resto de  las Misiones Orientales y el pueblo de San Francisco de 

Borja. El Tratado de Badajozix había reconocido la soberanía española en los territorios 

conquistados en las Misiones Orientales, firmado el 6 de junio de 1801 en la ciudad de 

Badajoz entre España y Francia de un lado, y Portugal del otro, y que puso fin a La Guerra de 

las Naranjas. En relación a España, Portugal reconocía definitivamente el derecho de posesión 
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de la Colonia del Sacramento y de las Misiones Orientales, que ya se había intentado 

solucionar a través de los tratados de Madrid de 1750 y del de San Ildefonso de 1777. 

 El Tratado también estipulaba que la violación de cualquiera de sus artículos conduciría a su 

anulación. Portugal nunca devolvió los territorios de las Misiones Orientales, que actualmente 

pertenecen al Brasil. Al igual que miles de sus hermanos guaraníes, y ante la amenaza de la 

proximidad de la expansión portuguesa, podemos pensar que Andrés debió emigrar hacia 

otras zonas rioplatenses en procura de trabajo y oportunidades. Así arribó a la Banda Oriental, 

en donde conoció, en un momento aún indeterminado, a José Artigas, quién lo adoptó como 

hijo y le permitió usar su apellido. A partir de allí, Andrés pasó a llamarse Andrés Guacurarí y 

Artigas. El estallido revolucionario de 1810 encontró a Andrés junto a su padre adoptivo, 

quién prontamente se transformaría en el líder del pueblo oriental y en el ideólogo de una de 

las principales líneas políticas de la época: el federalismo. Gracias a la cercanía entre el 

territorio que por entonces ocupaba Misiones (la provincia alcanzaba hasta más allá de la 

actual ciudad de Concordia, sobre la costa del Uruguay) y la Banda Oriental, es que el ideario 

artiguista se extendió rápidamente entre los guaraníes. Ello se debe a las coincidencias 

existentes entre los principios ideológicos del federalismo y ciertos patrones culturales 

propios de los guaraníes, en especial en cuanto al valor que tiene la autonomía y la 

imbricación entre el principio de la soberanía de los pueblos y la forma de organización social 

y política adoptada desde siglos atrás por los pueblos originarios de la región. 
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Mapa n°1: Plan Continental del Gral. San Martín, 1817. 

 

Mapa n°2: Los Treinta Pueblos Misioneros 
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Los orígenes del “artiguismo” 

José Artigas será la personalidad más importante durante la etapa revolucionaria en el 

litoral argentino y la Banda Oriental, reafirmada no sólo por sus ideas sino por su identidad 

claramente mestiza, hispanoamericana. Artigas nació en Montevideo el 19 de julio de 1764, 

nieto de de don Juan Antonio Artigas, aragonés que llegó a Buenos Aires en 1717 y que luego 

formó parte de los fundadores de Montevideo que encabezó Bruno Mauricio de Zabala, 

gobernador de Buenos Aires, en 1724. La abuela de José es Ignacia Javiera Carrasco de Melo 

y Cuitiño, nacida en Santa Fe (Argentina), quien era descendiente de madre inca, de Beatriz 

Tupac Yupanqui. De este matrimonio, realizado en Buenos Aires, en 1725 se instala 

definitivamente en Montevideo y nacen nueve hijos, siendo el séptimo Martín José, quien será 

el padre de José Gervasio. 

Los esclavos negros traídos del África tienen una gran importancia en la organización 

familiar de la vida colonial, cumplen tareas desde las domésticas hasta la enseñanza de los 

hijos de sus amos en los primeros años. Los Artigas tienen varios esclavos, tanto en sus 

campos como en la ciudad. Don Martín Artigas se convertirá en Alcalde Provincial de 

Montevideo, capital de la Provincia Oriental, en el año 1774. 

Pero antes de 1780, José Gervasio Artigas se instalará en el campo de su padre, y se 

irá integrando con entusiasmo a la vida campesina, aprendiendo a enlazar, bolear, correr con 

el rodeo y en el campo, domar potros, tirar el cuchillo, atravesar a nado los arroyos, 

asumiendo todos los días la convivencia con la “gauchería”, a quienes aprende a conocer y 

valorar como a los esclavos negros. La actividad en los campos lo enfrenta a la lucha en la 

“frontera”, la zona gris de bandoleros, cuatreros y contrabandistas, mezclados y entreverados 

están: gauchos, indígenas y habitantes de la colonia portuguesa del Brasil. La relación de 

Artigas con los gauchos se fortalece al punto de ser uno de ellos y de la misma manera con los 

indios, traspasando la frontera cultural con su entrada al “mundo Charrúa”. Los minuanes, 

como casi todas las etnias de la zona, eran parte del complejo cultural y social de la región, 

convivían con los guaraníes en Yapeyú y con los charrúas en las campiñas orientales. 

En 1810, con la Revolución de Mayo, José Artigas es designado Teniente Coronel y 

Segundo Comandante de las fuerzas orientales, que tenían como jefe al Coronel José 

Rondeau. El Virrey Elío, instalado en Montevideo, desconoce a la Junta de Buenos Aires, 

representando un peligro para la revolución, por lo que se le ordena a Manuel Belgrano que 

marche hacia Montevideo. Con 3000 hombres, Belgrano inicia el sitio sobre Montevideo, 

logrando ocupar Minas, Maldonado, Canelones, San José y Colla. Con el Ejército de 
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Naturales o con los Blandengues, Andrés ya forma parte de los sitiadores de Montevideo. 

Belgrano es convocado a Buenos Aires y el mando vuelve a Rondeau. 

El 18 de mayo de 1811, Artigas vence a las fuerzas españolas en la Batalla de Las 

Piedras, y queda posicionado a las puertas de Montevideo. Pero ocurre algo insólito: el Primer 

Triunvirato, que había reemplazado a la Junta Grande de Buenos Aires, firma con el Virrey 

Elío un tratado reconociendo como único soberano al rey de España, aceptándolo como 

autoridad en la Banda Oriental y en los pueblos entrerrianos ubicados a orillas del río 

Uruguay, ordenando el retiro de las tropas patriotas del territorio. Este “armisticio” firmado 

por el Triunvirato, marcó la primera decepción de Artigas respecto del gobierno porteño. No 

resignándose a la entrega, aunque siguió reconociendo al gobierno de Buenos Aires como su 

autoridad, inició una marcha hacia la costa occidental del río Uruguay. Artigas, quien 

comandaba el éxodo, conocido popularmente como “La Redota”x, instaló a su pueblo en el 

campamento del Ayuí. Casi al mismo tiempo, el Triunvirato lo designó Teniente de 

Gobernador de Misiones. Esta decisión se debió a que el gobierno quería premiar a Artigas 

para evitar que rompiera definitivamente con el poder central, pero al mismo tiempo 

mantenerlo alejado del escenario rioplatense. Para evitar esto, si bien la sede de su gobierno se 

fijó en Santo Tomé, Artigas nunca viajó hacia allí, y ejerció su cargo desde Salto. 
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Mapa n° 3: Gobernación de Misiones, 1811. 
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Para comprender a Andrés: el ideario federal artiguista 

Como expresión de la Banda Oriental, José Artigas levantó un programa de 

confederación y fundó el movimiento popular del federalismo rioplatense, que se extendió por 

el interior de las Provincias Unidas. Es por esto que en el ciclo histórico 1811-1820 el mayor 

protagonista es el artiguismo, mucho más que la figura de Artigas. Ese artiguismo fue un 

populismo de clases populares que supo reflejar la articulación –rica y compleja, por 

momentos tensa, casi siempre desigual– entre caudillo y lugartenientes y caudillejos y clases 

subalternas empobrecidas o precarizadas; carcomidas por la vida en la colonia española y 

luego diezmadas por la guerra de la independencia: aquellas tropas de baqueanos, 

vaqueros, changadores, gauchos, paisanos, indios y negros libertos y pobres y valientes 

mujeresque el Jefe de los Orientales lideró; estaría claro que el populismo de Artigas es de 

tipo personalista; y que ese artiguismo trajo consigo una gran polarización y una perturbadora 

pregunta fundamental: ¿qué tipo de hegemonía estaba construyendo Artigas cuando su 

derrota? La respuesta a esta fórmula hay que encontrarla en el programa artiguista y en la 

tremenda disputa, que a nivel continental, se da por la propiedad de los puertos, los regímenes 

arancelarios y la tenencia de la tierra. Desde esta perspectiva, el artiguismo fue una expresión 

radical de la revolución, apoyada en la movilización de las milicias montoneras; ello equivalía 

al alzamiento de los productores directos, los estratos subordinados y algunos grupos más o 

menos marginales frente al poder de las elites que anteponían sus intereses materiales y 

su propia representatividad política al proyecto independentista proclamado como 

causa común. Cuando Buenos Aires gobierna por sí y para sí,Artigas convocará a los “indios 

bravos” como custodios de La Redota de los Pueblos Libres. Aquellos hostilizaron –junto a 

500 blandengues– la invasión de los portugueses a Belén en diciembre de 1811, e incluso 

reforzaron las formaciones de combate frontal. Luego, Artigas incluyó a los indios en su 

“sistema”. Eran los hijos de su tierra. En sus instrucciones para que “se gobiernen por 

sí” eligiendo sus propios administradores, asentaba al Gobernador de Corrientes José De 

Silvaque “ellos tienen el principal derecho y que sería una degradación vergonzosa para 

nosotros mantenerlos en aquella exclusión que hasta hoy han padecido por ser indianos”. La 

conducción de Artigas se mantuvo localizada en el ámbito rural. En 1815, se situó en el 

campamento Villa de Purificación, cerca de las tribus indígenas y los negros fugados de la 

esclavitud. Desde allí, Artigas constituyó, obligado, una candente línea divisoria con los 

portugueses, empleando con éxito partidas guerrilleras compuestas por criollos, mestizos, 

indígenas y afrodescendientes. Estas acciones adquirieron connotaciones de lucha social. 
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Artigas lo ejemplifica con una carta al Cabildo de Corrientes, desde el Cuartel de Paraná, 

fechada el 9 de Abril de 1815: “No hay que invertir el orden de la justicia; (hay que)mirar 

por los infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria (…) olvidemos esa maldita 

costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna”. 

Como el caso del cacique calchaquí Juan Chelemín y el araucano Lautaro en Chile, 

Andrés Guacurarí y Artigas, un semidesconocido para la historia oficial que se enseña en 

Buenos Aires hasta nuestros días, fue un héroe de masas populares que revolucionó su tiempo 

histórico. En su caso, como el más fiel intérprete de los ideales del artiguismo con el 

objetivo de alcanzar los sueños que su pueblo guaraní-misionero en un área disputada por 

portugueses (del brigadier Chagas y del conde de Abreu, que lo invadían todo en busca de 

esclavos para las plantaciones), paraguayos (del Dr. Francia –alentado el Supremo a avanzar a 

la región por Nicolás Herrera, secretario del Director Supremo Alvear–) y rioplatenses 

(unitarios), luego de décadas de decadencia, explotación y fragmentación de ese rico espacio 

geográfico después de la expulsión de los jesuitas (1768). Estos indios cristianizados, que 

llamaron a José Artigas “Karaí Guazú” (Gran Señor), defendieron la revolución federalista 

artiguista aportando un gran caudal de hombres que participaron hasta los últimos combates 

de 1820. En consonancia con la visión de Artigas, gracias a la fuerza de infantería y caballería 

de los guaraníes conducidos por Andresito, los cabildos indios misioneros volvieron a 

funcionar y se encargaron de administrar las estancias y yerbales y comerciar con las demás 

provincias. Pero la incipiente organización que se estaba logrando en la histórica provincia 

fue interrumpida por otra invasión portuguesa. Andresito tuvo que volver a luchar para 

reconquistar los Siete Pueblos misioneros orientales; con ese propósito instaló su campamento 

en Itaquí y en el Paraje de la Cruz enfrentó a los luso-brasileños, que tenían 

su  acantonamiento en San Borja. Andresito triunfó e hizo conocer sus intenciones a los siete 

pueblos: “He puesto mi ejército delante de los Portugueses sin recelo alguno… sólo con el fin 

de dejar a los Pueblos en el pleno goce de sus derechos, esto es para que cada Pueblo se 

gobierne por sí, sin que ningún otro Español, Portugués o cualquiera de otra provincia se 

atreva a gobernar”. Se estima que, luego de la proclama, unos 2.500 guaraníes se sumaron a 

las filas libertarias del general Andresito, cruzaron el río Uruguay y sitiaron San Borja el 21 

de septiembre de 1816. 

 

Campaña contra la invasión paraguaya de 1815 

 

El Dictador Supremo de Paraguay, Gaspar Rodríguez de Franciaxi, so pretexto de 

inconducta de las fuerzas artiguistas en su frontera, dispuso la ocupación de los pueblos 
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misioneros de la banda oriental del Paraná. En agosto de 1815, el Capitán paraguayo 

Francisco Antonio González se apoderó de Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio y 

Corpus.  

Posteriormente, para administrar la ocupación lo reemplazó el Comandante José Isasi. 

Artigas ordenó a Andrés que impida el avance paraguayo. Para eso, Guacurarí organizó una 

fuerza de infantería y caballería compuesta por 500 guaraníes, con los que recuperó 

Candelaria en un asalto dirigido por su lugarteniente, el Fray José Acevedo, y el Capitán 

Manuel Miño.  El 16 de Septiembre de 1815 Isasi se rindió, y continuando con la campaña, 

Andresito recuperó  Santa Ana, San Ignacio Miní, Loreto y Corpus. 

Al detenerse las operaciones militares, Andrés Cuacurarí instaló su cuartel general en 

Candelaria.  Por orden del Protector de los Pueblos Libres, liberó a todos los prisioneros 

paraguayos como gesto de buena voluntad y acercamiento a Gaspar Rodríguez de Francia, 

mientras un grupo negociador enviado por Artigas arribó a Asunción para asegurarle al 

Dictador de Paraguay que no existían intenciones de expansión territorial en su territorio. 

 

Mapa n° 4: Campaña de Andrés Guacurarí de recuperación del Departamento de Candelaria 
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Primera campaña contra la invasión portuguesa (1816) 

Con la intención de reconquistar las Misiones Orientales, ocupadas por los 

portugueses, Andrés Guacurarí inició una marcha con 1.000 hombres desde Santo Tomé, 

obteniendo un triunfo en Sâo Joâo Vello. Por proclama hizo saber a los  pueblos misioneros 

orientales sus intenciones de liberarlos del yugo lusitano, que de manera continua capturaba a 

los indígenas para enviarlos como esclavos al norte de Brasil. Instaló su campamento en 

Itaquí, Corrientes, mientras los portugueses hacían otro tanto en San Borja.  Se produjo 

entonces el combate de Rincón de la Cruz, donde Andresito derrotó las fuerzas portuguesas al 

mando del Capitán Joaquim Ferreira Braga, recibiendo la adhesión de los naturales de los  

siete pueblos misioneros liberados, que formaron una división al mando del Capitán Manuel 

Antonio Curaeté. A continuación Guacurarí puso sitio a San Borja el 21 de septiembre de 

1816, intimando la rendición al Brigadier Francisco Das Chagas Santos, pero los lusitanos 

recibieron refuerzos y con un violento contrataque obligaron la retirada de las fuerzas 

artiguistas hasta la otra margen del río Uruguay.  
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Mapa n°5: 1816, Campaña de Andrés sobre las Misiones Orientales e invasión portuguesa a la 

Provincia Oriental 

La invasión portuguesa de 1817 y la destrucción de los Pueblos Misioneros 

En ese mismo año de 1817, Andrés y su Ejército de guaraníes fueron los responsables 

de rechazar la invasión paraguaya al territorio de Misiones, y la invasión portuguesa a la 

actual provincia de Corrientes.  El Comandante militar portugués de las Misiones Orientales, 

Francisco das Chagas Santos, atacó pasando el río Uruguay por Itaquí el 19 de enero de 1817, 

ocupando La Cruz y Yapeyú. Como consecuencia de estas acciones, los luso-

brasileños saquearon y destruyeron los pueblos de Concepción, La Cruz, Yapeyú, Santo 

Tomé, Santa María, San Javier y Mártires, traspasando de regreso el río Uruguay el 26 de 

febrero de 1817,  llevándose consigo todo lo que tuviera valor y 1800 misioneros obligados a 

acompañarlos. Chagas Santos vuelve a pasar el Uruguay, pero fue vencido en Apóstoles el 2 

de julio de 1817, por las tropas de Guacurarï, lo que provocó la retirada de los portugueses a 

la otra orilla del río. La Batalla de Apóstoles tuvo para nuestra historia la misma importancia 

que la Batalla de Tucumán, que el Combate de San Lorenzo; fue decisiva para salvaguardar lo 

que hoy llamamos la “soberanía nacional”, en este caso de nuestro Litoral, de nuestra 

mesopotamia, para permitir que San Martín continuara su Campaña Libertadora de Chile y 

Perú. 

 

El último combate de Andresito 

Fue al noreste de Sao Borja, Brasil, en el paso de Itacurubí del río Icamacuá, afluente 

del Uruguay. Andrés Artigas había reconquistado y ocupado a fines de abril de 1819, dos de 

los siete pueblos de las Misiones orientales: San Nicolás y San Luis Gonzaga. Había cruzado 

a la banda izquierda del Uruguay al frente del Ejército Guaraní Libre Occidental, con unos 

2.000 efectivos misioneros y correntinos. Penetraba por segunda vez en el territorio de las 

Misiones usurpadas desde el año 1801 por la Corona de Portugal. Seguía las órdenes de su 

jefe el General José Gervasio Artigas en una operación militar contra el ejército portugués. 

 El mismo que en 1817  había saqueado y destruido los pueblos misioneros entre el 

Uruguay y el Paraná. Y al mismo tiempo había invadido la Provincia Oriental, instalando en 

Montevideo el gobierno de la Provincia Cisplatina, integrada a la corona de Portugal, Brasil y 

Algarves. Solo el General Artigas con sus tenientes, entre los que se destacaba su ahijado 

Andrés Guacurari, resistieron tenazmente la invasión de sus patrias chicas. Buenos Aires dejó 

https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1817
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n_de_Yapey%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Portugal,_Brasil_y_Algarve
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Portugal,_Brasil_y_Algarve
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_(Corrientes)
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hacer, casi indiferente. San Martín, a mil leguas de distancia, enfrentaba las fuerzas de la 

Corona de España en Chile y Perú. Realistas españoles o portugueses eran la misma historia. 

Contrarios al espíritu de la independencia americana. La causa de los patriotas era una sola.  

La  autodeterminación de los pueblos y el derecho de elegir a sus gobernantes. El 

Libertador, informado de lo que ocurría en el Uruguay le escribió el 20 de Octubre de 1816 a 

su amigo el General Tomás Guido “si los portugueses vienen a la Banda Oriental como Ud. 

dice y Artigas le hace la guerra que acostumbra no les arriendo la ganancia”. Sin embargo, no 

alcanzó con el heroísmo. La resistencia de Artigas y sus fieles misioneros no pudo contra la 

superioridad militar de los realistas portugueses. 

En el mes de Mayo de 1819, Andrés Guacurarí repartió sus fuerzas entre el pueblo 

recuperado de San Nicolás, que dejó a cargo de su compueblano Vicente Tiraparé con 500 

efectivos, envió otros 400 a formar guarnición en el otro pueblo recuperado de San Luis 

Gonzaga y distribuyó partidas hacia San Lorenzo y otros parajes cercanos en busca de 

caballadas. Con el resto de la tropa partió hacia el Sur buscando el encuentro con la columna 

que según el plan concebido por el General Artigas debía ingresar por La Cruz al mando del 

Comandante Pantaleón Sotelo. Al reunirse las dos fuerzas debían avanzar hacia el Este para 

amenazar por la retaguardia del ejército portugués. Andresito estaba falto de caballos y 

costaba encontrarlos. Había oficiado al gobernador Bautista Méndez de Corrientes pidiéndole 

“remitirme la caballada que Ud. Pueda reunir en esa su noble provincia…cual me duele el 

corazón viendo a mis amados occidentales más a pie que a caballo”. Con lo que tenía cruzó la 

serranía bajando al valle del río Ibicuy que desemboca frente a La Cruz. No encontraron ni 

noticias de la división artiguista que debía aparecer por ese punto. 

Es que hubo un desfasaje en los tiempos convenidos. Aparentemente hubo un atraso 

en el movimiento de Pantaleón Sotelo y a la vez una anticipación en el de Andresito. En San 

Borja la noticia de la invasión guaraní traída por los fugitivos de San Nicolás había puesto en 

alarma al Comandante das Missoes Mariscal Francisco Das Chagas. Este envió pedidos de 

socorro a Porto Alegre al Gobernador de Rio Grande Conde da Figueira y al Comandante de 

la frontera del Uruguay José de Abreu, que tenía su guarnición en Alegrete. Mientras esperaba 

estos refuerzos Chagas con los efectivos propios de Sao Borja, entre los que contaba con el 

Regimiento de Santa Catalina se aproximó a San Nicolás muy lentamente. Al llegar a 

inmediaciones del pueblo parecía que este había sido abandonado. Los efectivos de la 

guarnición misionera se habían ocultado en las casas y nada se veía ni se escuchaba desde el 
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exterior. Chagas que llevaba dos cañones mandó bombardear durante un par de horas el 

pueblo y nada…el pueblo parecía estar deshabitado. En esa circunstancia el Teniente Coronel 

Diogo Arouche de Moraes se adelantó a cargar con la infantería del Regimiento de Santa 

Catarina y al llegar a los bordes, a tiro de fusil, los atacantes fueron acribillados por los 

misioneros que abrieron fuego, ocultos detrás de las paredes y ventanas. Cayó muerto 

Arouche y varios de sus hombres. Los demás se replegaron hacia la fuerza principal del 

Mariscal Chagas quien ordenó la retirada siendo perseguidos por dos leguas por los 

misioneros que salieron del pueblo a contraatacar. Un contraste similar sufrió la partida 

portuguesa que Chagas envió a San Luis Gonzaga, rechazados con el mismo ardid 

retrocedieron apresuradamente  al cuartel volante que Chagas instaló a orillas del rio Piratiní.  

Mientras esto ocurría, Andrés Artigas regresaba de su infructuosa expedición al Ibicuy, falto 

de informes y falto de caballos. 

 La mayor parte de sus hombres montando en redomones que habían tomado durante 

la marcha. Desde Ibicuy había despachado al  capellán Fray José Acevedo con algunos 

hombres hacia el sur para dar noticia al General  Artigas de su posición. Andresito no sabía 

que tras él avanzaba la fuerza del Comandante de Frontera José de Abreu con 800 milicianos 

que habían salido de Alegrete. Estos, bien montados,  se desplazaban muy  rápidamente en un 

terreno que conocían como sus manos.  

Los “vichadores” de Abreu le informaron de la posición de Andrés Artigas que 

pasando el boquerón de Santiago descendía de la sierra hacia el valle del río Camacuá. El 

hábil comandante brasileño se adelantó por caminos alternativos y preparó una emboscada en 

el paso principal de Itacurubí del río Camacuá, anticipándose a la llegada de los misioneros. 

Cuando el 6 de junio de 1819  llegó la columna misionera a este paso, fue sorprendida en 

pleno cruce del río sin posibilidades de maniobrar.  

Destrozada su división Artigas ordenó dispersarse y cada uno salió del atolladero 

como pudo. Andresito herido en un brazo escapó protegido por la escolta del Comandante 

Cahiré pero pronto se separaron ocultándose en pequeños grupos entre los montes para evitar 

la persecución, aplicando la conocida táctica de dispersión para luego reunirse en un punto 

determinado. Pasaron dos semanas ocultándose de día en los montes, caminando hacia el río 

Uruguay, aproximadamente 70 kilómetros. Llegó Andresito con seis asistentes a la costa del 

Uruguay el 24 de junio y encontrando crecido el río en el paso de San Lucas, se dispusieron a 

construir una balsa para cruzar. 
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Fue entonces que una patrulla de 15 hombres al comando del sargento Joaquim 

Antonio Santiago los sorprendió y tuvieron que entregarse. Apresados fueron conducidos a 

Sao Borja y después a Porto Alegre de donde Andresito  fue embarcado hacia Rio de Janeiro, 

junto con Fray José Acevedo que también había caído preso del otro lado de la sierra. Al 

informarse de la terrible derrota sufrida por su jefe en Itacurubí el Comandante. Vicente 

Tiraparé ordenó desalojar la guarnición de San Luis Gonzaga y se retiró de San Nicolás con 

su gente.  

Pero no alcanzó a salvarse pues las fuerzas portuguesas que ya habían recibido el 

refuerzo del Conde Da Figueira salieron a perseguir y bloquear los pasos del Uruguay, 

capturaron la mayor parte de los misioneros que intentaban cruzar hacia Concepción. El 

valiente samborjense Tiraparé, que se había unido a Andresito en la campaña de 1816, murió 

en combate. Pocas semanas del año 1819 duró el orgullo de Andresito por el resultado de esta 

acción que significó la recuperación de estos pueblos, tan fuertemente ligados a sus 

sentimientos por su pertenencia a las Misiones y al pueblo guaraní. 

 

El final de Andrés: “desnudo y lleno de miserias” 

Mientras las cárceles cariocas se llenaban de soldados artiguistas, la posibilidad de la 

liberación llegó del lugar menos esperado: España. El 1° de enero de 1820, el coronel Rafael 

de Riego se levantó en armas y proclamó la Constitución liberal de 1812, que había sido 

sancionada durante la prisión de Fernando VII y mientras la Península se encontraba ocupada 

por Napoleón Bonaparte. El monarca, rodeado en su palacio, debió adecuarse a la realidad y 

en el mes de marzo juró la carta magna que transformaba a España en una monarquía 

constitucional. Lo más importante para América fue que la revolución española modificó la 

mirada oficial sobre el proceso revolucionario en las antiguas colonias. Con esta nueva 

política, el ministro plenipotenciario español en Río de Janeiro, el conde de Casa Flores, 

estableció contacto con los prisioneros y se generó un mecanismo de solicitudes de liberación 

cuidadosamente diseñado.  

El objetivo era conseguir el apoyo de los americanos presos en Brasil al nuevo orden 

constitucional en España, y para ello contaban con el perdón de Fernando VII, firmado el 15 

de mayo, mediante el cual podían gestionar su liberación ante los lusitanos, bajo la excusa de 

que se trataban de súbditos reales. El primer paso lo daban los propios encarcelados, los que 

se dirigían a Casa Flores para gestionar su liberación. Entre los meses finales de 1820 y 
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comienzos de 1821 hay numerosas cartas al respecto. Andresito abandonó la prisión de la 

Lague en abril de 1821. 

 Los historiadores Machón y Cantero pudieron ubicar en el Archivo del Ejército de 

Río de Janeiro la que, hasta el día de hoy, es el último documento escrito por Andrés. Está 

fechado el 4 de mayo de 1821, y se dirige a Casa Flores solicitándole ayuda económica, pues 

“he sido puesto en mi natural libertad, sin más proceso ni sentencia, (…) pero desnudo y 

lleno de miserias que V. E. puede considerar son resultivas de un padecimiento tan 

inhumano, y como lo que tengo vestido es ajeno, y es preciso volverme a mi país natal, y 

recogerme al abrigo de los míos, ocurro lleno de necesidad al paternal corazón de V. E. para 

que se digne proporcionarme algún auxilio que pueda cubrir mi desnudez …”. Andresito y 

otros artiguistas adquirieron pasajes en el bergantín Francis con rumbo a Montevideo. Pero 

Andrés no llegó a embarcarse porque volvió a ser encarcelado pocos días antes de partir, 

aparentemente por una riña que tuvo con unos soldados ingleses, siendo recluido nuevamente 

en la Isla Das Cobras. El conde de Casa Flores nuevamente gestionó su liberación, las 

autoridades portuguesas le informaron al embajador que Andresito sería sacado de prisión, 

pero no podría abandonar la Isla Das Cobras hasta que se le iniciaran acciones judiciales. 

Posteriormente, tras efectuarse el respectivo sumario, se dictaminó su total inocencia y se 

determinó su liberación. Estas son las últimas noticias documentadas que tenemos de él. El 

misterio que envuelve su muerte contribuye a agigantar la figura legendaria del Comandante 

Guaraní. 

 

Conclusiones 

La captura de Andresito, como anticiparon los portugueses, significó el fin de los 

conflictos con el pueblo guaraní. Para Misiones significó el derrumbe del proyecto de 

constituir una provincia guaranítica en el marco de las Provincias Unidas o la Liga de los 

Pueblos Libres. Aquel sueño de gestar una unión de Estados soberanos donde se borrarían las 

diferencias étnicas entre blancos, indios, mestizos y negros perdió con la captura de Guacurarí 

a su más alto referente. El indio gobernador, el único que alcanzó esa magistratura en toda la 

historia argentina, cayó prisionero y su pueblo fue arrasado por la guerra, la indiferencia y una 

revolución que, en manos de las elites liberales, fue transformándose en una revolución 

domesticada, acorde a los principios del liberalismo europeo, en especial el británico.  



 

 

 
308 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

¿Por qué no lo recordamos, no lo estudiamos, no lo enseñamos? En los últimos años, 

gracias al trabajo de varios investigadores e historiadores, la historia de Andrés Guacurarí, la 

historia de Los Pueblos Libres encabezados por Artigas, ha adquirido una visibilización en 

nuestra región que no tuvieron durante casi dos siglos de hegemonía de la Historia Oficial. La 

Historia de los vencedores se escribió como una historia blanca, sin lugar para aborígenes, 

mestizos, esclavos negros o “populistas” traidores a su clase como Artigas. Por eso el 

Protector de Los Pueblos Libres fue expulsado de la Historia Argentina. Por eso no 

relacionamos en las aulas el Cruce de Los Andes con la lucha de Andrés Guacurarí. Por eso la 

lucha por nuestra Independencia aparentemente tuvo un solo adversario: la Corona española. 

Cuando luchamos también contra la Corona portuguesa, lo que nos costó la pérdida de la 

Banda Oriental y la destrucción de varios pueblos misioneros, como La Cruz, Yapeyú y Santo 

Tomé. 

La Historia argentina siempre fue esquematizada con simplificaciones de categorías 

racionales europeas. El caso de Andrés Guacurarí Artigas, como parte del movimiento 

artiguista, es un ejemplo concreto de reduccionismo descalificatorio, que lo limita a un 

levantamiento anárquico y lo vacía de su sustancia política más valiosa. Tras las banderas de 

Artigas, hallaron lugar y causa los diversos sectores sociales y contingentes humanos 

postergados incluso por la propia Revolución de Mayo, entre ellos, los indígenas que 

cumplieron en el proyecto federal del Litoral un papel protagonista principal. Es que, en esta 

parte de la revolución americana, el artiguismo significaba, no sólo la mención de los 

derechos y los pueblos, sino los pueblos mismos, ejerciendo en los hechos los derechos 

conquistados. En este contexto, la figura del General guaraní, documentada la prudencia y la 

justicia de su causa, tuvo y tiene que enfrentar el prejuicio y la incomprensión de los sectores 

dominantes provinciales blancos. Debemos afirmar que Andrés y su ejército de indios se 

convirtieron en una verdadera muralla de pechos y lanzas, fronteras vivientes de nuestra 

Nación frente al invasor lusitano. 

¿Cómo se hubiera dirigido San Martín a Andrés Guacurarí, en una hipotética 

correspondencia? ¿Lo hubiera llamado también “paisano mío”, como se dirigió a José 

Artigas? No lo sabemos; sabemos sí del respeto y valoración del Libertador por la autonomía 

y las culturas de los Pueblos Originarios y sus derechos inalienables a las tierras que 

ocupaban. ¿Cuándo aparecerán en los mapas de los textos escolares las campañas militares 

del Comandante Guacurarí? En Santo Tomé, un gran monumento, tal vez el mayor existente, 
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recuerda a Andrés en una actitud decidida, de autoridad, de arrojo. Popularmente, la mayoría 

lo reconoce como el “Monumento al Indio”, pocos identifican su nombre y su lucha histórica, 

su martirio una vez que fue capturado por los portugueses. Pero poco a poco su figura está 

recobrando estatura, poco a poco se abre espacio en medio de una historiografía liberal y 

europeísta que lo despreció y lo ocultó. Poco a poco vuelve a montar y a dar la voz de marcha 

a su ejército de “indios guaraníes”. 
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DA TAPEÇARIA TRADICIONAL À FORMA TECIDA:  

noções primeiras de uma busca 

Lorilei Secco98 
 

 
A Arte é um encontro contínuo e reflexivo com o mundo em que a obra de arte,  

longe de ser o ponto final desse processo, age como iniciador e  

ponto central da subsequente investigação do significado (ARCHER, 2001, p. 236).  

 
Resumo: A tecelagem apresenta-se como primordial no percurso humano e, materializada sob a forma de 

tapeçarias, assume diferentes funções ao longo dos séculos, condensando histórias de pessoas e povos 

espalhados por distintas regiões do mundo. O estudo traz então como tema central a tapeçaria artística ocidental 

e, através da elaboração de um ligeiro percurso histórico pontuando os momentos mais importantes dessa 

trajetória, investiga as alterações técnicas, materiais e estéticas, desde a sua tradicional apresentação, chegando 

às formas tecidas tridimensionais, sua atual “roupagem” contemporânea. Metodologicamente, trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica qualitativa com embasamento teórico orientado, sobretudo, pelos escritos de Cáurio 

(1985), Gradim (2018), Hülse (2009) e Neira (2015). Quanto aos resultados acredita-se ter conseguido atingir o 

objetivo proposto mesmo que de maneira superficial e, além disso, deu-se um pequeno avanço na construção da 
tese de Doutorado.  

 

Palavras-chave: Artes visuais. História da Arte. Tapeçaria artística.  

 

Introdução 

 

 O desenvolvimento da tecelagem está vinculado à evolução das sociedades e ao 

instinto primeiro de buscar proteção para o corpo, caracterizando-se num dos fatores 

determinantes da transformação do ser humano num ser cultural com capacidade criadora e 

produtiva. Nesse processo de tecer, as técnicas que lhe são intrínsecas foram submetidas a 

constantes renovações tecnológicas e estéticas ao longo da trajetória humana.  

 O estudo teve então, como tema central a tapeçaria artística ocidental com seus 

aproximados oito séculos de existência, no qual se buscou, através da elaboração de um 

ligeiro percurso histórico pontuando os momentos mais importantes dessa trajetória, 

investigar as alterações técnicas, materiais e estéticas, desde sua tradicional apresentação, 

bidimensional, retangular e figurativa, chegando às formas tecidas, tridimensionais, abstratas 

e monumentais.  

 De maneira gradual, a tapeçaria foi ganhando um novo conceito e um campo ampliado, 

mediante o abandono secular da condição imposta de elemento decorativo, narrativo ou utilitário 

e do seu atrelamento à pintura, para tornar-se uma linguagem independente. Não mais apenas 

                                                
98  Doutoranda no PPGH-UPF na linha de pesquisa Cultura e Patrimônio. Bolsista Fupf. E-mail:     

lorileisecco@upf.br.  
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uma superfície tecida, mas uma forma tecida, inscrevendo, assim, sua função no plano da 

estética.  

 Contudo, essa ressignificação não foi algo casual, mas fruto do acompanhamento de 

um fluxo de discussões estéticas travadas no interior do próprio campo artístico da Arte 

Contemporânea, onde passaram a ser construídas relações entre ideias e objetos que resultam 

na obra. E essa então, o resultado de um processo criador e reflexivo do artista em meio a um 

campo infinito de possibilidades de representação.  

 Para atender tal objetivo, a base teórica orienta-se, sobretudo, pelos escritos de Cáurio 

(1985), Gradim (2018), Hülse (2009) e Neira (2015). Metodologicamente, se trata de uma 

pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, utilizando documentação em fontes 

publicadas em livros, periódicos, trabalhos acadêmicos, imagens e sites.  

 Diante disso, a investigação foi estruturada apresentando, num primeiro momento, a 

introdução seguida por um levantamento histórico da trajetória da tapeçaria no Ocidente em 

seus mais relevantes momentos. Continua com ênfase em alguns detalhes relacionados à 

técnica, materialidade e conceito, culminando com uma breve discussão do tema no campo da 

Arte Contemporânea. Por fim, traz considerações finais pertinentes ao assunto, bem como, 

cita as referências utilizadas.  

A tecelagem da Tapeçaria na História Ocidental  

  O desenvolvimento da tecelagem está vinculado ao início das civilizações e ao instinto 

primeiro de sanar necessidades básicas, caracterizando-se num dos fatores determinantes da 

transformação do ser humano num ser cultural com capacidade criadora, produtora e 

simbólica. O processo de tecer e as técnicas que lhe são intrínsecas foram submetidas a 

constantes renovações tecnológicas e estéticas ao longo da trajetória humana, indo muito além 

do mero entrelaçamento de fios e constituindo-se em testemunhos de acontecimentos sociais, 

históricos ou artísticos em contextos nos quais estiveram inseridos. Assim, elaboradas 

tecituras de mitos, costumes, cerimônias, batalhas, mapas geográficos, contos de fadas, ou 

simples ações do cotidiano foram sendo tramadas.  

  Supostamente, a manifestação de suas primeiras formas ocorreu em trançados com 

folhas, gravetos e cipós, inspirados nas teias de aranhas, nos ninhos de pássaros ou nas tramas 

das raízes. A maioria dos estudiosos sobre o tema admite que primeiro teria surgido a cestaria 

e, obedecendo aos mesmos princípios, porém substituindo os materiais por fibras, originou-se 

a tecelagem. Segundo Philippini (2009, p. 60): 
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  A origem do ato de tecer perde-se na noite dos tempos da memória humana. Surgiu 

da necessidade de cobrir o corpo das intempéries. A criatividade inerente ao ser 

humano cuidou de transformar a necessidade de sobrevivência em necessidade de 

expressão artística. Assim, foram surgindo tecidos mais elaborados, formas de 

tingimento dos fios de modos mais sofisticados, tramas mais complexas e novos 

padrões decorativos. 

 

 

  Estabelecer com precisão essa origem se tornou uma tarefa difícil devido à frágil 

conservação dos materiais pouco duráveis que constituem os tecidos se comparados às pedras 

das esculturas, por exemplo. Sabe-se, entretanto, que sua prática se manifestou em diferentes 

épocas e lugares do mundo, revelando características próprias de cada cultura, registrando 

temas diversificados e utilizando materiais igualmente variados como, o linho no Egito, o 

algodão na Índia ou a seda na China. Cáurio (1985) relata sobre fragmentos de tecidos 

datados de até 2.200 anos A.C., aproximadamente, bem como, representações de pessoas 

tecendo em vários povos da Antiguidade em inúmeros pontos do globo terrestre. Já Pezzolo 

(2013, p. 13) menciona sobre investigações em países do leste europeu que indicam a 

existência de têxteis datados de mais de 24 mil anos, algo que, para a autora, não seria 

espantoso se, “naquela cultura euro-asiática de mais de 20 mil anos, a tecelagem já era 

desenvolvida, uma vez que, na mesma época, na França, havia grutas com fabulosos 

afrescos”. 

  Tratando especificamente do percurso histórico de constituição da tapeçaria ocidental, 

ou seja, da tecelagem de tapetes no Ocidente, é possível distinguir cinco diferentes fases: uma 

primeira com função utilitária; uma segunda narrativa; a terceira voltada para a religiosidade; 

uma quarta, decorativa; e a quinta, com pretensão artística. O que não exclui, 

necessariamente, uma função da outra.  

 Num primeiro momento, então, sua confecção surge enquanto atividade manual com o 

objetivo de prover o consumo familiar ou comunitário, incorporando logo a seguir, um 

emprego também narrativo. Em Machado (2003, p. 187) encontram-se referências dessa 

tecelagem literária de textos tecidos.  

 

Como tantas vezes, a mulher fiando, tecendo e bordando faz do trabalho sua 

narrativa. Desde os tempos mais antigos – com Helena de Troia, que bordava uma 

tapeçaria para fazer a mortalha do sogro, registrando a própria guerra a que assistia 

segundo nos conta Homero. Ou, ainda na antiguidade clássica, como relata Ovídio 

nas Metamorfoses, podemos lembrar as filhas de Mínias, que eram devotas de 

Minerva, que se recusam a participar dos cultos orgiásticos e decidem continuar a 

tecer durante os festivais de Baco, contando histórias para se entreter e aliviar o 

trabalho pesado. Dessa forma, ao mesmo tempo que evitam a dissipação, utilizam a 
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aliança entre tecelagem e narrativa como uma forma de resistência, em defesa de seu 

espaço próprio e de sua liberdade de culto e opinião. 

 

 

  A partir da Idade Média, tem início a instalação gradual de oficinas têxteis passando 

depois às corporações, já com uma produção maior e marcada pela hierarquia entre mestres, 

oficiais e aprendizes. Da mesma forma, “técnicas e especialidades migraram por diferentes 

regiões em virtude de guerras e perseguições religiosas e étnicas e esse conhecimento foi bem 

aproveitado pelas áreas que receberam estrangeiros, sobretudo pelas Igrejas e pelos Estados.” 

(NEIRA, 2015, p. 14).  

   Principalmente na Europa, a confecção de painéis tecidos assumiu grande importância 

e a tapeçaria foi bastante utilizada em castelos, palácios, monastérios e igrejas para melhorar o 

conforto térmico e decorar as grandes áreas de paredes vazias, característica da arquitetura 

românica com suas pequenas janelas e grossas paredes em pedra. Além disso, 

desempenhavam função narrativa e didática quando apresentadas com temas históricos ou 

bíblicos, bem como, valorizados enquanto sinal de riqueza e poder.    

  No Renascimento, por volta do século XV, importantes reformulações estéticas foram 

realizadas e se refletiram também nas tapeçarias que, fixadas nas paredes e dividindo o espaço 

físico com as pinturas, passaram a receber grande influência da mesma. Aliás, com o 

surgimento das academias de arte em 1562, o “artista” passou a desfrutar “de um status social 

mais elevado do que o do artesão da Idade Média [...] Na tradição ocidental, as artes aplicadas 

passaram a ocupar um espaço inferior desde o início da montagem da história da arte” 

(TIGRE e ARAÙJO, 2014, p. 10). Ocorreu uma separação entre as ditas Belas Artes 

associadas a uma natureza intelectual e as Artes Aplicadas, vistas somente como manuais e 

utilitárias. Implicação essa, que em maior ou menor intensidade, reverbera até hoje sobre os 

têxteis como um todo, considerados uma arte menor.  

  Como aspecto positivo, destaca-se que, a partir do século XVI, a França se sobressaiu 

na produção da tapeçaria, pois muitos nobres franceses tornaram-se mecenas de tecelões, 

vários ateliês foram mantidos pelas encomendas da burguesia, e outros ainda, criados sob a 

tutela real, dentre eles o Beauvais, os Gobelinos e o Aubusson (CÁURIO, 1985).  

 Entretanto, a partir de uma série de acontecimentos cujo resultado foi chamado de 

Revolução Industrial, as tapeçarias manuais submeteram-se, progressivamente, à mecanização 

e caíram em decadência tanto em termos estéticos, quanto em relação ao alto preço agregado 

pela mão de obra especializada que exigia. As inovações desta época transformaram a 
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tecelagem manual em indústria têxtil ligada ao trabalho automático, com teares mecânicos 

cada vez mais sofisticados, cujo resultado se pode constatar nas grandes fábricas espalhadas 

pelo mundo (CÁURIO, 1985). 

 Uma das tentativas de revalorização da arte têxtil, incluindo a tapeçaria, deu-se com o 

movimento Arts and Crafts, já na segunda metade do século XIX, que, de acordo com Gradim 

(2018, p. 28) tinha por meta “superar a barreira entre as belas artes e as artes aplicadas, ou 

seja, fomentar a produção de objetos funcionais, realizados a partir de princípios estéticos”. 

Esse ideal foi seguido por muitos artistas que viram de maneira favorável a relação entre uma 

forma de arte industrializada, mas ao mesmo tempo, criativa e original.  

  Contudo, no começo do século XX, ainda persistia a submissão da tapeçaria à pintura, 

e ateliês de longa tradição se mantiveram em funcionamento graças à execução de peças 

criadas por artistas famosos como Georges Braque, Pablo Picasso, Joán Miró e Henri 

Matisse. 

 

 Desde o século XVI a clientela desta atividade tem selecionado artistas normalmente 

de renome, mas sem experiência ou habilidades e prática na tapeçaria para preparar 

desenhos que consequentemente eram tecidos. Até o início do século XX, na grande 

maioria, existia um pintor que criava uma pintura e esta, por sua vez, era 
redesenhada pelo cartunista no tamanho real da tapeçaria em um suporte também 

denominado cartão. Esse cartunista, por sua vez, tinha a liberdade de adaptar a 

pintura ao tamanho e às necessidades para execução da mesma (HÜLSE, 2009, p. 

15-16). 

 

 

 A situação não se altera rapidamente. Porém, em busca de uma identidade própria e de 

autonomia como linguagem artística, iniciou-se outro movimento entre os tapeceiros europeus 

que ganhou um novo impulso criativo a partir da década de 1920, por influência da Bauhaus, 

escola alemã de arte, design e arquitetura com curta existência, pouco mais de uma década, 

mas símbolo de toda uma época. Dentre as muitas oficinas oferecidas pela escola que se 

propunha a conjugar o ensino artesanal e o industrial, estava a de tecelagem, motivo que 

refletirá inclusive no desenvolvimento da tapeçaria artística brasileira (GRADIM, 2018).  

Outra reviravolta importante pode ser pontuada a partir dos anos 1940 com as 

iniciativas do pintor francês Jean Lurçat e a sua “renovação da Arte da Tapeçaria”. Como 

diferença fundamental, foram criadas novas obras com alterações nas características técnicas 

e formais, direcionadas para serem expostas em galerias e museus de arte ou compradas por 

colecionadores, conferindo-lhe “um lugar no mundo da chamada “obra de arte””.  
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 Lurçat desenvolveu uma extensa obra pessoal: deu conferências, presidiu 

instituições, e publicou livros e artigos, onde divulgou os princípios que defendia, a 

partir de 1938. Em 1961 ele fundou em Lausanne, Suiça, juntamente com o diretor 

do Museu de Artes Decorativas da cidade, o Citam (Centro Internacional de 

Tapeçaria Antiga e Moderna) que possibilitou o intercâmbio de ideias e experiências 

em tapeçaria de todo o mundo e promoveu por mais de trinta anos a Bienal 

Internacional de Tapeçaria, principal evento mundial dedicado a tal modalidade 

(GRADIM, 2018, p. 33).  

 

 

  Esse meio de expressão experimentou um considerável crescimento a partir de então, 

chegando ao Brasil através de nomes como Regina Graz [1897-1973], Genaro de Carvalho 

[1926-1971], Jacques Douchez [1921-2012], Norberto Nicola [1930-2007], dentre tantos 

outros precursores que produziram trabalhos ligados aos têxteis (TAPEÇARIA, 2017). Do 

mesmo modo, em outras partes do Ocidente processou-se um incremento dessa arte tida como 

“menor” e que, pouco a pouco, foi construindo sua própria linguagem. No entanto, são 

significativas as mudanças percebidas quanto a sua forma tradicional (representação, matéria 

ou estrutura), aspectos esses, que serão aprofundados em continuidade, principalmente em 

relação à Arte Contemporânea. 

 

Técnica, materialidade, conceito e tradição 

 A essa altura, após o breve balanço histórico apresentado, parece oportuno fazer 

alguns esclarecimentos sobre o que se entende por arte têxtil, tecelagem e tapeçaria. As Artes 

Visuais, entendidas dentro da grande área de atuação, são consideradas as que se exteriorizam 

pelo olhar ou de maneira tátil, e, dentre suas várias linguagens, enquadra-se a expressão têxtil. 

Por sua vez, essa se desdobra em inúmeras outras formas, cada qual com suas características, 

expressa em bordados, costuras, tricôs, patchworks, crochês, estamparias, tingimentos, ou na 

tecelagem, agregando num primeiro estágio, tudo o que envolva o entrelaçar de fios e fibras. 

Especificamente, a tecelagem pode ser direcionada para a produção tanto de tecidos ou de 

tapeçarias, sendo que, ambas, se originam de uma trama feita em tear, manual ou mecânico, e 

conseguida pelo cruzamento de duas estruturas de fios. De acordo com Chataignier (2006, p. 

21): 

 

A tecelagem consiste em entrecruzar dois fios, ou seja, o urdume com a trama. A 

urdidura pertence a um grupo de fios longitudinais e a trama liga-se a outro grupo de 

fios chamados também de enchimento e que são transversais, colocados na largura 
do tecido. É importante saber que os fios da urdidura são fiados em um tear através 

de várias molduras conhecidas como arneses, que possuem um movimento próprio, 



 

 

 
316 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

levantando alguns fios de urdidura e abaixando outros. Esse procedimento forma um 

espaço entre os fios, que, por meio de uma ferramenta chamada lançadeira leva os 

fios pelo espaço existente, formando desta forma os fios transversais do tecido, 

entendidos como trama. 

 

 

 Em suma, o que difere a tecelagem das outras artes têxteis reside no fato do suporte 

material ser a própria obra tecida.  Quanto aos fios, tradicionalmente, são provenientes da 

transformação das fibras e, desde a sua origem, podem ser vegetais, como a juta, o algodão, o 

cânhamo, o sisal, a ráfia, o coco, a bananeira, o rami e o linho. Entre os de procedência animal 

destaca-se a lã, o couro, a crina e a seda. A forma de confecção mais conhecida é a quadrada 

ou retangular de superfície bidimensional plana, bem como, trazendo representações 

figurativas ou geométricas lineares.  Conforme Neira (2015, p. 8-9),  

 

Em termos gerais, houve um longo período no qual os têxteis produzidos limitaram-

se a fios e cordas, que poderiam ser mais finos ou grossos e aos quais se 

acrescentaram pedras e sementes, dando origem a artefatos que ornamentavam o 

corpo humano [...] as características de origem de determinados tecidos, pautadas 
sobretudo pela disponibilidade de matéria-prima e desenvolvimento de técnicas 

têxteis bem como pelo repertório iconográfico de cada região, demarca a origem dos 

têxteis o que configura um de seus primeiros e principais critérios de qualidade e, ao 

mesmo tempo, exalta a habilidade técnica e artística de algumas regiões [...] Assim, 

o grande valor econômico e simbólico adquirido pelos têxteis estimulou o 

desenvolvimento de oficinas de tecelagem, revelando o domínio técnico de cada 

povo e a destreza artística de cada cultura, caracterizando tipologias têxteis 

conforme sua origem.  

 

 

 Reforçando o que já foi mencionado antes, em específico “a tapeçaria Ocidental 

nasceu a mais ou menos oito séculos, de uma necessidade de “vestir”, decorar, alegrar as 

enormes paredes dos gélidos castelos feudais, e das catedrais góticas da Idade Média” 

(GRADIM, 2018, p. 137). De acordo com a mesma autora, para fins de um melhor 

entendimento e considerando critérios estéticos, os historiadores agruparam essas obras em 

três períodos distintos através dos tempos. A Tapeçaria Gótica (século XII ao XVI) com 

temas inspirados na mitologia, na natureza ou em acontecimentos civis e religiosos, utilizando 

cores retiradas de raízes, madeiras ou flores e, fios de lã e seda com detalhes em ouro e prata.  
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Imagem 1. Cena da Tapeçaria do Apocalipse  

“O Anjo Toca a Trombeta Anunciando Desgraças sem Fim”,  

1377-1390, Castelo de Angers, França 

 
Fonte: ARANHA, 2012
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 Do século XVI ao começo do XX, foram englobadas as denominadas Tapeçarias 

Clássicas que surgiram em diferentes países numa grande variedade de estilos. Em relação à 

técnica, é nesse período que as manufaturas perdem a liberdade criadora de antes, 

transformando-se em “cópias” de pinturas e, para tal, necessitam buscar uma gama muito 

maior de cores. Lembrando que os artistas tecelões medievais eram independentes e criavam 

os próprios cartões para as suas tapeçarias, critério esse, que se altera nos séculos posteriores. 

Como Hülse (2009, p. 41) sintetiza,  

 A tapeçaria, por mais de 500 anos, foi praticamente sempre tramada a partir de 
cartões que, por sua vez, foram desenhados a partir de pinturas. Na Europa, em 

vários momentos da história, os cartões eram reaproveitados, vendidos e readaptados 

para várias gerações de tapeçarias. O cartão inicialmente era desenhado a partir de 

uma pintura de autoria de um artista. Geralmente resultava daí uma grande tapeçaria, 

onde a primeira cópia era para um nobre europeu. Esses cartões eram guardados e 

muitas outras tapeçarias menores eram tramadas a partir dele posteriormente, com 

pequenas alterações nas combinações de cores e na composição da cena principal, 

como encomenda de prósperos burgueses. Portanto, as tapeçarias foram 

confeccionadas por vários séculos como a cópia mais próxima possível da pintura. 

Os recursos técnicos eram utilizados em favor desta cópia e houve a necessidade de 

desenvolver tingiduras que se aproximassem das cores utilizadas nas pinturas. 

 A submissão da tapeçaria à pintura fez com que muitos pintores famosos produzissem 

cartões para os ateliês. Dentre tantos, cita-se o espanhol Francisco de Goya que, em 1774, foi 

chamado para trabalhar na Manufatura Real de Santa Barbara onde desenvolveu dezenas de 

cartões pintados a óleo para confecção de tapeçarias. Trabalho esse que ele ocuparia de forma 

esporádica até meados de 1790 (MARTINS, 2017).  

 

Imagem 2. “O guarda-sol”, cartão para tapeçaria, Goya, 1777 

 
Fonte: LEAL, 2015. 
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 Nesse longo período, uma das poucas ressalvas a essa situação da tapeçaria, foram as 

produções mais livres e experimentais da Escola Bauhaus, tanto tecnicamente, quanto no 

tocante aos materiais, cores e temas.  

Imagem 3. Tapeçaria "Tape Slit Red / Green", Gunta Stölzl, 1927/28,  

Técnica Gobelin, Materiais: Algodão, seda, linho, 150x110 cm 

 
  Fonte: GUNTA STÖLZL WEAVER, 2019. 

 

 Já a nomeada Tapeçaria Contemporânea abarca dos anos 1940 até os dias atuais, e, 

conforme pontuado anteriormente, adquire maior visibilidade, sobretudo, através das ações de 

Lurçat que renova a linguagem artística nas intenções, composições, tamanhos e cores, 

embora continue, em grande parte, ainda bidimensional e figurativa. Começam a ser 

promovidas a partir do Citam (Centro de Tapeçaria Antiga e Moderna), bienais na cidade 

suíça de Lausanne (1961) que foram fundamentais no processo de transformação e abertura 

de novas tendências, tornando-se referência mundial para a arte têxtil contemporânea. Alguns 

artistas tapeceiros do Brasil tiveram seus trabalhos selecionados e exibidos por lá: Genaro de 

Carvalho (1965), Zoravia Bettiol (1967) e Heloisa Braun (1979) (CÁURIO, 1985).  

 Nas primeiras edições do evento, predominaram as tapeçarias tradicionais produzidas 

a partir de cartões. No entanto, nos anos que se seguiram, elas logo foram superadas por 

outras que traziam novas opções técnicas como relevo, tramas irregulares, materiais inéditos e 

monumentalidade no tamanho.  



 

 

 
320 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

 

 

 

 

 

 

Imagem 4. Andromeda II, 1964, Magdalena Abakanowicz, 

Materiais: Lã, algodão, sisal, crina de cavalo, 285 x 195 cm 

 
Fonte: SOARES, 2016. 

 

 Esse meio de expressão experimentou um considerável crescimento a partir de 1970, 

com propostas de vanguarda que propunham a investigação das propriedades específicas dos 

materiais, avançando no campo tridimensional da escultura. De maneira gradual, a tapeçaria 

foi ganhando um novo conceito e um campo ampliado, mediante o abandono secular da 

condição imposta de elemento decorativo, narrativo ou utilitário e do seu atrelamento à pintura, 

para tornar-se uma linguagem independente. Não mais apenas uma superfície tecida, mas uma 

forma tecida, inscrevendo, assim, sua função no plano da estética (TINOCO, 2005; MORAES, 

2015).  

[...] experiências tridimensionais na tapeçaria, que libertam finalmente a técnica de 

todos os padrões tradicionais, abrindo um campo quase infinito para a criação do 

artista. As novas preocupações do tapeceiro, depois disso, além do material, da 

composição, da cor, passam a ser forma e movimento (GRADIM, 2018, p. 144).   

 

 Com isso, fios obtidos de fibras produzidas química ou sinteticamente, extraídas das 

mais diversas matérias-primas, como o amianto, o carbono, o vidro, o ouro, a prata, o cobre, o 

alumínio e o petróleo, foram incorporados. Mais recente, começaram a aparecer os fios de 

garrafas pet devido ao apelo ambientalista em torno da reutilização desse tipo de material e às 
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possibilidades estéticas que o mesmo oferece. Além disso, no campo das representações, o 

abstrato tomou o lugar do figurativo com grande força.  

 Contudo, tapeçarias tradicionais também continuam sendo produzidas com suas 

tecnologias ancestrais e coexistem com essas novas formas têxteis contemporâneas. Algo que 

participa de um discurso muito maior dentro da grande área das Artes.   

 

Diálogos com a Arte Contemporânea  

 

 Em termos de Arte, mesmo que muitas reflexões sejam difíceis de ser formuladas ou 

mesmo necessitem de revisões pelo fato de ainda estarem se processando, as inúmeras 

tendências que se presenciam hoje estão contextualizadas no período artístico contemporâneo.  

Não há opiniões unânimes sobre o seu início, no entanto, questionamentos formais e estéticos 

surgem desde meados do século XX, se intensificam durante e após a Segunda Guerra 

Mundial e, muitos estudos sobre o tema, tendem a fixar-se na década de 1960, muito em 

virtude dos avanços tecnológicos surgidos desde então.  

 Dentre as características da Arte Contemporânea estão a subjetividade e a liberdade 

como uma espécie de ideal compartilhado, onde cada sujeito artista se expressa ao seu modo, 

sem seguir normas estéticas pré-estabelecidas como nos movimentos anteriores. Com isso, 

houve um abandono gradual dos suportes tradicionais e as obras passaram a articulam 

diferentes linguagens, como, dança, fotografia, música, pintura, vídeo, teatro, escultura, 

literatura, etc., promovendo um hibridismo até então nunca visto, desafiando as classificações 

conhecidas e a própria definição de Arte.  

 A experimentação tornou-se a tônica do momento e todos os materiais passíveis de 

utilização como matéria-prima da obra de arte. De acordo com Archer (2001, p. 1), “no início 

dos anos 60 ainda era possível pensar nas obras de arte como pertencentes a uma de duas 

amplas categorias: a pintura e a escultura [...] Depois de 1960 houve uma decomposição das 

certezas quanto a este sistema de classificação”.   

 Muito sucintamente, pode-se argumentar que na Arte Contemporânea passaram a ser 

construídas relações entre ideias e objetos que resultam na obra. E essa então, o resultado de 

um processo criador e reflexivo do artista em meio a um campo infinito de possibilidades de 

representação. Criação que, igualmente, convida o espectador a interagir e a interpretá-la de 

acordo com a sua própria subjetividade. Conforme Cauquelin (2005, p. 127),  
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 O que encontramos atualmente no domínio da arte seria muito mais uma mistura de 

diversos elementos; os valores da arte moderna e os que nós chamamos de 

contemporânea, sem estarem em conflito aberto, estão lado a lado, trocam suas 

fórmulas, constituindo então dispositivos complexos, instáveis, maleáveis, sempre 

em transformação.  

 

 

 Transformações que chegam aos têxteis e coincidem com a renovação da tapeçaria em 

meados dos anos 1960, quando finalmente passa a ser “vista” como “obra de arte”, apesar da 

sua complexa trajetória. Nessa década, na parte ocidental do mundo, potencializaram-se as 

discussões no campo das artes têxteis, especialmente depois de Lurçat e as Bienais de 

Lausanne, conforme já mencionado, no Brasil, a partir das Bienais de São Paulo e no Rio 

Grande do Sul, através dos nomes de Zoravia Bettiol e Yeddo Titze. Com isso, a tapeçaria foi, 

pouco a pouco, ressignificada!  

 Entretanto, de acordo com o que foi colocado, não se tratou de algo casual, mas o 

acompanhamento de um fluxo de discussões estéticas travadas no interior do próprio campo 

artístico (GRADIM, 2018). Esse período é indicado por vários autores como um “divisor de 

águas” para a tapeçaria contemporânea, em que o tear é mais bem aproveitado com 

experiências tridimensionais e verifica-se uma procura maior por novos materiais, diferentes 

texturas e inusitados suportes.   

 
 [...] a tapeçaria sofreu um rompimento total e teve de mudar inclusive de 

nomenclatura. Sim, porque não se pode mais chamar de tapeçaria um objeto tecido 
tridimensionalmente com características completamente diferentes do chamado 

tapete-de-parede. O nome tapeçaria vem de tapete, portanto, daqui para frente, com 

a ruptura do tapete para forma tecida, a melhor solução é utilizarmos esta última 

denominação, quando se trata de um objeto tridimensional em fibra. Chamaremos de 

tapetes e tapeçaria ao objeto bidimensional. (GRADIM, 2018, p.167, grifos do 

autor).  

 

 

 A obra da renomada artista porto-alegrense (RS), Zoravia Bettiol, criada nessa mesma 

época, reflete perfeitamente essas mudanças.  
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Imagem 5. Anta (Série indígena), Zoravia Bettiol, 1979, estrutura de ferro, sisal e rami.  

 

Fonte: ZORAVIA BETTIOL, 2019. 

 

 Outro aspecto importantíssimo a se ressaltar, diz respeito ao fortalecimento da 

tendência abstracionista, através da qual a tapeçaria dará mais um passo para libertar-se de ser 

cópia de cartões de pintores e desenhistas e, tampouco de ter “obrigação” de abordar somente 

temas que sejam agradáveis ao público espectador. Vide como exemplo, a imagem 4 que 

mostra uma obra abstrata da artista polonesa Magdalena Abakanowicz, criada no ano de 1961, 

e, logo abaixo, outra mais recente do tapeceiro paulista Norberto Nicola.   

Imagem 6. Musgos, Norberto Nicola, SP, 2001, 182 x 142 cm.  

 
Fonte: MATTAR (2013, p. 46). 
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 Por se tratar de uma composição abstrata, Kandinsky (1996, p. 220-221) afirma que 

esse modo de expressão “não passa de uma consequência lógica da evolução”, declarando 

ainda que,  

Qualquer forma abstrata faz ouvir uma nota particular na estrutura do quadro, e as 

relações mútuas das formas criam tensões internas que são a origem do efeito 

estético [...] Ela não cuida de fixar acontecimentos passageiros (quadros históricos), 

nem de representar materialmente realidades sobrenaturais, nem – ainda menos – 

levar a cabo programas didáticos, ou mesmo moralizantes [...] A finalidade da arte 

abstrata, situa-se na direção oposta; seu conteúdo é a manifestação das relações 

internas, da harmonia que existe no seio do ser inteiro. Ela deve contribuir para o 
desenvolvimento interior do homem e torná-lo feliz. 

 Nada de novo se apresenta nessa obra de Nicola no que se refere à introdução de 

outros materiais, porém, o que impressiona é justamente a capacidade de criar com os 

mesmos fios uma composição tão inédita! A tapeçaria retoma a forma básica retangular, 

quase quadrada com arremates cilíndricos inseridos nas extremidades superior e inferior. 

Grande parte foi tecida com linhas esfiapadas e mescladas, responsáveis pela textura e relevo. 

Também são visíveis três cordões que se ramificam, semelhantes a raízes, colocados lado a 

lado, nos tons púrpura, terra e verde. Destaca-se a circunferência em amarelo situada quase ao 

centro da composição e que conduz um primeiro olhar para si. O círculo traz uma simetria 

central e não particulariza nenhuma direção, sendo o padrão visual mais simples possível no 

meio pictórico.  

 Entretanto, no que diz respeito ao tapeceiro, presume-se que a inspiração para criar 

essa obra com tal título e características tenha surgido do seu próprio jardim. Norberto Nicola 

nasceu e viveu num casarão antigo e preservado que pertencia a sua família havia muito 

tempo, no bairro Campos Elíseos, na cidade de São Paulo. O lugar servia de casa-ateliê e 

contava com um pátio interno que incluía um amplo jardim, uma fonte e até uma pracinha. 

Um verdadeiro refúgio, praticamente no centro da grande metrópole e onde as plantas 

serviam-lhe de estímulo criador, com sua coloração modificada pelas estações do ano. 

“Pesquiso cores e as possibilidades criativas para retratar o que quer que tenha me 

impressionado, seja uma flor, um fruto ou mesmo as luzes do entardecer. Primeiro desenho, 

depois executo a ideia na forma de colagem e, finalmente vou para o tear” (NICOLA, 1990, p. 77). 

 A propósito de temas ligados à ecologia e à sustentabilidade servirem de inspiração, 

tem-se percebido uma tendência global de manifestações artísticas em diferentes linguagens 

seguindo por esse viés. Quiçá, seja acompanhada de um despertar da necessidade de 

reconexão com a natureza, da qual todo ser humano também é parte.  
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 Talvez se possa afirmar que a tapeçaria atual também abra espaço para essas reflexões 

quando, sob o tema "Sustentabilidade: um olhar sobre as suas diversas possibilidades”, se 

organiza a I Bienal de Arte Têxtil Contemporânea em Porto Alegre, no mês de novembro 

desse ano. As obras que serão aceitas para o evento precisam estar alinhadas à “preservação, 

com um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, ou seja, formado por um 

conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente 

viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas” (FIBRA, 2019). Será uma mostra 

coletiva que intenciona uma convergência entre diferentes propostas de artes visuais 

contemporâneas ligadas às artes têxteis e à cultura brasileira. Certamente, um testemunho 

concreto de outra tentativa de revitalização dessa linguagem, agora autônoma, independente e 

apresentada como “forma tecida”.  

 

Considerações finais 

 O processo de tecer e as técnicas que lhe são intrínsecas foram submetidas a 

constantes renovações tecnológicas e estéticas ao longo da trajetória humana. Entendida 

dentro da grande área de atuação das Artes Visuais, com suas várias linguagens, se enquadra a 

expressão têxtil, que, por sua vez, se desdobra em inúmeras outras formas, cada qual com suas 

características. Dentre elas a tecelagem, que pode ser direcionada para a produção tanto de 

tecidos ou de tapeçarias, sendo que, ambas, se originam de uma trama feita em tear, manual 

ou mecânico, conseguida pelo cruzamento de duas estruturas de fios ou fibras.  

 Então, buscou-se aqui, através da elaboração de um breve percurso histórico, pontuar 

os momentos mais importantes da trajetória da tapeçaria ocidental, com o objetivo de 

investigar as alterações técnicas, materiais e estéticas, desde sua tradicional apresentação, 

bidimensional, retangular e figurativa, chegando às formas tecidas, tridimensionais, abstratas 

e monumentais.  

 Iniciando por sua funcionalidade, foi possível distinguir cinco diferentes fases: uma 

primeira com utilitária; uma segunda narrativa; a terceira voltada para a religiosidade; uma 

quarta, decorativa; e a quinta, com pretensão artística. O que não exclui uma função da outra. 

 Num primeiro momento, sua confecção surge enquanto atividade manual com o 

objetivo de prover o consumo familiar ou comunitário, incorporando logo a seguir, um 

emprego também narrativo. A partir da Idade Média, decorre a instalação gradual de oficinas 

têxteis, e, principalmente na Europa, a confecção de painéis tecidos assumiu grande 
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importância e utilização em castelos, palácios, monastérios e igrejas para melhorar o conforto 

térmico e decorar as grandes áreas de paredes vazias. Além disso, desempenhavam função 

narrativa e didática quando apresentados com temas históricos ou bíblicos, bem como, 

valorizados enquanto sinal de riqueza e poder. 

 No Renascimento, por volta do século XV, importantes reformulações estéticas foram 

realizadas, ocorrendo uma separação entre as ditas Belas Artes associadas a uma natureza 

intelectual e as Artes Aplicadas, vistas somente como manuais e utilitárias. Implicações essas 

que se refletiram nas tapeçarias, relegando-as a arte menor submetida à pintura. Já com a 

Revolução Industrial, elas foram progressivamente, mecanizadas, caindo em decadência tanto 

em qualidade, quanto em relação ao alto preço agregado pela mão de obra especializada que 

exigia. 

 A situação não se altera rapidamente, no entanto, em busca de uma identidade própria 

e de autonomia como linguagem artística, algumas tentativas de revalorização são realizadas, 

a começar pelo movimento Arts and Crafts, na segunda metade do século XIX, que tinha por 

meta superar a barreira entre as belas artes e as artes aplicadas através da produção de objetos 

funcionais, realizados a partir de princípios estéticos. Um novo impulso criativo ocorre a 

partir da década de 1920 por influência da escola alemã Bauhaus, que se propunha a conjugar 

o ensino artesanal e o industrial, ofertando inclusive oficinas de tecelagem, responsáveis por 

formar grandes nomes da tapeçaria artística mundial, incluindo a brasileira.  

 Outra reviravolta importante pode ser pontuada a partir dos anos 1940, sobretudo, 

pelas ações do pintor francês Jean Lurçat e a sua “renovação da Arte da Tapeçaria”, 

promovendo a partir do Citam (Centro de Tapeçaria Antiga e Moderna), as Bienais de 

Lausanne (1961), fundamentais no processo de transformação e abertura de novas tendências 

na arte têxtil contemporânea. As obras criadas trouxeram alterações nas características 

técnicas e formais, sendo direcionadas para exposições em galerias e museus de arte ou 

compradas por colecionadores, o que lhes conferiu “um lugar no mundo” da chamada “obra 

de arte”. 

 Desencadeou-se um incremento da arte tapeceira em outras partes do Ocidente que, 

pouco a pouco, foi consolidando sua própria linguagem com significativas mudanças em sua 

forma tradicional (representação, matéria e estrutura), principalmente adentrando na Arte 

Contemporânea, após a Segunda Guerra mundial. Esse período é indicado por vários autores 

como um “divisor de águas” para a tapeçaria contemporânea, em que o tear é mais bem 
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aproveitado com experiências tridimensionais e se verifica uma pesquisa maior por materiais 

inéditos, diferentes texturas, tramas irregulares, inusitados suportes e grandes formatos.  

  Firmou-se um novo conceito e um campo ampliado, mediante o abandono secular da 

condição imposta de elemento decorativo, narrativo ou utilitário e do seu atrelamento à pintura, 

para torná-la uma linguagem independente. Não mais apenas uma superfície tecida, mas uma 

forma tecida, inscrevendo, assim, sua função no plano da estética.  

 Contudo, essa ressignificação não foi algo casual, mas fruto do acompanhamento de 

um fluxo de discussões estéticas travadas no interior do próprio campo artístico da Arte 

Contemporânea, onde passaram a ser construídas relações entre ideias e objetos que resultam 

na obra. E essa então, o resultado de um processo criador e reflexivo do artista em meio a um 

campo infinito de possibilidades de representação.  

 Outro aspecto importante que se contatou, diz respeito ao fortalecimento da tendência 

abstracionista, através da qual a tapeçaria dará mais um passo para libertar-se de ser cópia de 

cartões de pintores e desenhistas e, tampouco de ter a “obrigação” de abordar somente temas 

que fossem agradáveis ao público espectador. 

 Mediante tais apontamentos e mesmo que de maneira superficial, acredita-se ter 

alcançado o objetivo proposto, indicando, porém, a continuação de um aprofundamento futuro 

desses estudos na construção da tese de Doutorado. Como o próprio título sugere, essas são 

apenas as primeiras noções de uma busca, que terá segmento com ênfase mais específica na 

formação do movimento da tapeçaria artística no Rio Grande do Sul.  
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A QUARTA ONDA: A CULTURA DA CONEXÃO E O 

FORTALECIMENTO FEMINISTA NA WEB 

 
Karolini Melo Kulmann99 

Sara Alves Feitosa 100 

 

Resumo: Neste texto, buscamos articular a Quarta Onda Feminista (DE HOLLANDA, 2014) com a Cultura da 

Conexão (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). Para isso, utilizamos a pesquisa bibliografica como método de 

pesquisa. Bucando assim, debater sobre o feminismo e seus momentos, até chegar a sua “quarta onda”, momento 
em que as feministas se apropriam da web para propagar a mensagem, o movimento e pautas expressivas para 

“os feminismos”, apresentando uma narrativa tecnopolítica, estrategicamente concebida para uma cultura 

participativa. 

 
Palavras-chave: Feminismo; Quarta Onda; Mídias Digitais; Cultura da Conexão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O referido artigo é oriundo do componente curricular de Teorias da Comunicação e 

Indústria Criativa pertencente à grade curricular do Programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Indústria Criativa – PPGCIC, da Universidade Federal do Pampa, Campus 

São Borja. A proposta base é a articulação de um fenômeno específico, uma base teórica da 

comunicação e, o eixo temático do programa, a indústria criativa101 (IC). 

Assim, iremos discorrer sobre o feminismo na web, reconhecido como a “quarta onda” 

feminista. Para isso, articulando-a com o eixo temático mencionado, valendo-se da concepção 

da UNCTAD (2012), reconhecemos o fenômeno enquanto pertencente ao grupo “mídias” e ao 

subgrupo “novas mídias”. Isso pelo fato de que “produzem conteúdo criativo com o objetivo 

de estabelecer comunicação com grandes públicos” (UNCTAD, 2012, p.08). Tendo em vista, 

a utilização da web – redes digitais e aplicativos de smartphone – por parte da nova geração 

feminista, para a promoção e participação política. 

Com isso, neste texto, articulamos o fenômeno feminista, através da literatura de De 

Hollanda (2018), com o pensamento de Jenkins, Ford e Green (2014), a partir do livro 

Cultura da Conexão.  

                                                
99 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Indústria Criativa pela Universidade Federal do 

Pampa, Campus São Borja. Pesquisa sobre Feminismo. E-mail: karolinikulmann@hotmail.com 
100 Professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Indústria Criativa pela Universidade Federal do 

Pampa, Campus São Borja. Pesquisa sobre Feminismo. E-mail: sarafeitosa@unipampa.edu.br 
101 A indústria criativa (IC), conforme o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento – UNCTAD (2012) ampara qualquer atividade econômica que contemple ciclos de criação, 

produção e distribuição de produtos e serviços simbólicos, que utilizam a criatividade – intensamente - e o 

capital intelectual como insumos primários. 
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Ainda, para a concepção do estudo, utilizamos a pesquisa bibliográfica como 

metologia que “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44). Pois “a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (ibidem, 

2002, p.45). 

Com isso, estruturamos e desenvolvemos a fundamentação teórica em três momentos: 

1) apresentação do termo – feminismo –, seu desenvolvimento conceitual e histórico na 

perspectiva brasileira; 2) realce ao fio condutor para o boom da quarta onda feminista no 

Brasil e; 3) a perspectiva cronológica da quarta onda feminista e sua articulação com o 

pensamento de Jenkins, Ford e Green (2014). 

 

 FEMINISMO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA102 

 

A história oficial não contempla a história das mulheres, Adams103 (2019) ressalta que 

a estrutura patriarcal entranhada na sociedade nos apresenta uma história de homens, contada 

por homens: 

 

A história oficial não contempla as mulheres, apesar delas terem participado a todo 

momento, é como se elas não tivessem existido (...) Uma específica em razão da 

nossa estrutura histórica, que é a patriarcal, há esse silenciamento e essa ocultação 
das mulheres, por que elas ocupam o lugar do privado e não do público, os espaços 

de poder são espaços masculinos. Então, historicamente, são os homens que estão na 

política, na religião, nas posições de poder e, são os homens que estão nos espaços 

militares. Que então, é o que estudamos, por isso é que as mulheres acabam não 

aparecendo. E as que existem nesses espaços, elas também não aparecem, porque 

além da história ser masculina, ela é contada por homens. Então são homens, 

contando a história de homens, por isso a gente acaba não visualizando a história das 

mulheres. (ADAMS, 2019). 

 

 

Marcia Tiburi (2018, p. 48) argumenta que “os homens produziram discursos, 

apagaram os textos das mulheres e se tornaram donos do saber e das leis, inclusive sobre elas. 

Tudo o que sabemos sobre as mulheres primeiro foi contado pelos homens”.  

                                                
102 Concebido sob a perspectiva de Barcella (2018) e Tiburi (2018). 
103 Professora de Direito no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no IFFar, Campus São Borja – RS, Graduada 

em Direito, Licenciada para atuação na Educação Profissional, Técnica e Tecnológica, especialista em Ciências 

Penais, Mestra em Ciências Criminais, Mestra em Educação e Doutoranda em Direito. Pesquisa protagonismo 

juvenil e feminismo. Entrevista concedida em 27 de maio de 2019. 
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Com isso “demorou para que as mulheres conquistassem o seu lugar de fala, o seu 

direito de dizer o que aconteceu, o seu direito de pesquisa e de memória” (TIBURI, 2018, p. 

48). Perrot (2007, p.168) aponta que a história das mulheres oscila em acontecimentos de 

“ganho”, “perda” e sentimentos de ilusão: 

 

As mulheres tiveram acesso a muitos domínios do saber e do poder que lhes eram 

proibidos, inclusive militares e políticos. Conquistaram muitas liberdades. 
Principalmente a liberdade da contracepção, que é o ponto central da revolução 

sexual. (...) No acesso às responsabilidades, às profissões, à igualdade salarial etc. 

Há zonas que resistem: o religioso, o econômico, o político (PERROT, 2007, p. 

168). 

  
 

Estes “ganhos” se dão por conta do movimento de luta dos direitos da mulher e, 

posteriormente, do feminismo, pois para Tiburi (2018), ele se constituiu diante da luta pela 

conquista da liberdade de expressão. 

O feminismo, para Barcella (2018) é a palavra intitulada para a libertação das 

mulheres ao modelo patriarcal e a luta pela igualdade – cívica e cível – entre mulheres e 

homens.  

 Tiburi (2018) reflete que para compreender o feminismo e não o perceber 

erroneamente, deve-se pensá-lo de modo analítico, crítico e autocrítico, para que ideologias 

marcadas pelo uso espontâneo do termo, não afetem sua essência e, também história e luta. 

 As falsas compreensões oriundas do dito e, também o preconceito encarcerado pelo 

senso comum ao termo, se dão, principalmente pela tentativa de destruir a essência da luta 

feminista: 

 

O feminismo se torna teoria crítica como processo de desmistificação tanto do 

feminino quanto do machismo que dele se serve. O feminismo não poderia, 

portanto, ser um machismo invertido, que usa o feminino e o masculino como 

“caráter” para, na verdade, sustentar o poder e a dominação de uns sobre outras 
(TIBURI, 2018, p. 94). 

 

 

 Tiburi (2018), enquanto feminista, compreende o feminismo de uma forma particular, 

a partir da apropriação do conceito e das possibilidades da tomada de consciência que ele a 

desperta:  

 

Feminismo é um significante que preenchemos como nosso desejo, nossos saberes e 

ignorância, fundando uma trama, um tecido, uma rede (...) que ajuda a visualizar 

didaticamente o contexto de nossas relações de hoje (TIBURI, 2018, p. 43). 
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 Na perspectiva histórica, o movimento feminista é divido por momentos, ou melhor, 

ondas. A “primeira onda feminista” vai do século XIX ao início do século XX, da qual as 

principais “reivindicações se relacionavam ao direito ao voto, às melhores condições de 

trabalho e ao direito à educação para meninas e moças” (BARCELLA, 2018, p.11). Naquele 

contexto era preciso lutar “não só contra as injustiças, mas, também, contra uma forma de 

vida considerada típica, única e ideal” (ibidem, 2018, p.12). Ou seja, a luta pela libertação das 

imposições do patriarcado. Em 1902, o termo se construía a partir de duas ideias dominantes: 

emancipação feminina e a mulher como um ser humano sexuado. 

 A “segunda onda” vai de 1960 a 1980 – momento do fortalecimento da causa 

feminista no Brasil - e “denunciava as desigualdades legais, mas também as culturais, e 

questionava o papel da mulher na sociedade” (BARCELLA, 2018, p.12). Abarcava também 

outros assuntos como: divórcio, direito à propriedade, sexualidade, família, trabalho e 

procriação – chegada da pílula anticoncepcional no mercado – e a preocupação com as 

identidades étnicas. 

 A “terceira onda”, vai do fim dos anos 1980 aos anos 2000, é reconhecida como a 

continuação da segunda e marcada por uma fragilização inicial. É o momento em que o 

“feminismo negro”, as “chicanas” e orientais têm fundamental importância e, caracterizado 

por conectar problemáticas como sexismo, o racismo, meio ambiente e a opressão de classes. 

E “a essa onda se uniram os coletivos lésbicos e diversos grupos que rejeitavam o 

essencialismo da mulher, toda e qualquer biologização do gênero, focando, em particular, 

questões como análises econômicas e políticas das diversas formas de dominação” 

(BARCELLA, 2018, p. 13). E, nesse momento, com a sinergia de forças, a demanda feminista 

ganha novas frentes e protagonistas na luta pela igualdade, onde o feminismo “não só deveria 

promover as mulheres, sua imagem e liberdade, como passava a designar as desigualdades 

impostas às mulheres” (ibidem, 2018, p.13). 

 O movimento feminista é dividido em vertentes epistemológicas, todavia, nessa 

oportunidade, não é de nosso interesse aprofundar essa perspectiva. Sobre a compreensão 

ampla do conceito, Tiburi (2018, p. 42) relata que: 

 

Não é errado dizer que o feminismo de cada uma entra em jogo com os feminismos 

possíveis das outras mulheres, os feminismos preexistentes e que se recriam, se 

replicam, redefinem tempos e espaços e, ao mesmo tempo, relacionam-se ao 

“feminismo” em um sentido genérico. (...) Todo feminismo é particular e geral ao 

mesmo tempo.  
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 Ainda: 

 

O feminismo se inventa e se reinventa a cada vez que surge uma nova feminista, a 

cada vez que surge um novo coletivo, a cada vez que as feministas produzem o 

feminismo que desejam, por meio de teorias e práticas que sempre são, por 

definição, inadequadas ao patriarcado. (TIBURI, 2018, p. 42). 

 

 

 Embora cada ciclo de mobilização feminista tenha avançado quanto suas demandas, 

entretanto, é complexo “apagar as disparidades ou eliminar velhos estereótipos sexistas e as 

consequências que eles impõem à mulher” (BARCELLA, 2018, p. 2019). 

 

2013 E A TRANSFORMAÇÃO: A NOVA GERAÇÃO POLÍTICA 

 

Para discursarmos sobre o quarto momento da história feminista no Brasil, que nessa 

ocasião, nos é de interesse, apropriamo-nos do livro Explosão Feminista (2018) da autora 

Heloísa Buarque de Hollanda. A obra abarca 24 (vinte e quatro) artigos a respeito de diversas 

tendências do movimento, estes, escritos por especialistas nos diversos temas discutidos no 

livro como artes, política, etc. Entretanto, para a concepção dos pontos 3 e 4, deste texto, nos 

apropriamos da Parte 1: A nova geração política. 

Na década de 2010, as redes sociais se popularizaram e, desde então, são o mecanismo 

mais importante de mobilização política. De acordo com Costa (2018), o twitter104 foi criado 

explicitamente para a militância nos EUA, para que, através do celular, pudessem ser 

organizadas manifestações contra a convenção nacional do Partido Republicano de 2004. 

No Brasil, o fio condutor que ocasionou o “despertar” feminista nas redes, tem origem 

em 2013, através do protagonismo jovem na articulação de pequenas manifestações 

relacionadas ao aumento do preço do transporte público105. Situação em que se inicia a 

inclusão da política nas relações do dia a dia dos jovens, ocasionando um processo de 

conscientização perante a realidade brasileira e o poder do ativismo.  

 Durante as articulações do Movimento Passe Livre:  

 

                                                
104 O twiiter tal como se conhece hoje, foi lançado dois anos depois e manteve seu caráter ativista. Usado como 

principal ferramenta das manifestações iranianas de 2009 e nas inglesas de 2011. 
105 “Em março, protestos em Manaus e em Porto Alegre criticaram o aumento das tarifas. No dia 16 de maio, um 

ato em Goiânia reuniu mil pessoas. Já em São Paulo, no dia 19 de maio, o Movimento Passe Livre (MPL) 

promoveu ações na virada cultural e seguiu militando ao longo do mês” ( BOGADO, 2018, s/p). 
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Vídeos, fotos e relatos em tempo real tomaram conta das redes sociais. No dia 17 de 

junho, o Twitter foi dominado, por volta das seis horas da tarde, por quase 20 mil 

compartilhamentos com as hashtags #WhiteMonday, #VemPraRua e 

#VemPraJanela. (BOGADO, 2018, s/p). 

 

 

 Nas redes sociais, a frase “Desculpem o transtorno, estamos mudando o país” se 

fortaleceu, como também, o movimento se difundiu em um mapa colaborativo da chamada 

Revolta do Vinagre/Jornadas de Junho106. Além disso, o ambiente digital se tornou um forte 

instrumento informativo no aviso de locais de concentração dos protestos, pontos de conflito, 

rotas livres e quanto a existência de feridos.  

 Esse ambiente contornava a chegada de uma nova geração política de múltiplas 

frentes, detentora de um novo discurso pronunciado por atores107 eficazes na promoção de 

novas narrativas políticas nas mídias sociais. 

Onde tal panorama reconfigurava a articulação política dos movimentos, detentor de 

uma visível autonomia, operando por meio de ações diretas que, sobrepunha a coletividade à 

ação individual. Onde a narrativa era oriunda de uma nova linguagem tecnopolítica, nascida 

nas redes: 

 

As redes sociais, nesse momento, não eram vividas apenas como veículo eficaz para 

a propagação de informações, mas lançaram também as bases desejadas para um 

novo tipo de organização política: uma democracia conectada, participativa, 

transparente. São fascinantes as novidades trazidas pelas linguagens e estratégias da 

nova geração política. (BOGADO, 2018, s/p). 

 
 

 Para Bogado (2018) o “passe livre” possibilitou o desdobramento de outras marchas, 

demandas, movimentos, estratégias e linguagens políticas, ligadas ao “éthos de junho”. Nessa 

conjuntura, que o feminismo ganha terreno e se torna o maior representante da continuidade 

da nova geração política, a resistência ao cenário conservador do Brasil. 

 

FEMINISMO NA REDE: A CULTURA DA CONEXÃO E A QUARTA ONDA 

FEMINISTA 

 

                                                
106 Com a articulação nas mídias digitais, o movimento se fortaleceu e em um crescente, mobilizaram mais de 

1,4 milhões de pessoas em todos o país. 
107 A mídia ninja teve um papel fundamental nesse período, na reconfiguração midiática  e, por ser 

responsável pelos contradiscursos  e à propagação de atuações ativistas. 
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Como dito anteriormente, nessa ocasião108, vamos nos apropriar da “cultura da 

conexão” delineada por Jenkins, Ford e Green (2014), para a articulação, quando julgarmos 

oportuno, com o atual crescimento e articulação feminista no Brasil. 

Com a utilização109 das redes sociais como ferramenta de fortalecimento, articulação e 

propagação do movimento feminista, surge a chamada, quarta onda feminista110.  

Diante da efervescência feminista e, do mapa colaborativo na criação e circulação de 

conteúdo e na geração de valor e significado para o movimento, nos apoderamo-nos da 

percepção de Jenkins, Ford e Green (2014) sobre a cultura da conexão que: 

 

Examina um modelo híbrido e emergente de circulação em que um mix de forças de 
cima para baixo e de baixo para cima determina como um material é compartilhado, 

através de culturas e entre elas, de maneira muito mais participativa”111 (JENKINS, 

FORD E GREEN 2014, p.24). 

 

 

 A força das vozes112 femininas demonstrava que, “a luta feminina já alcançava 

patamares inéditos e levava milhares de manifestantes às ruas de grandes cidades do país” 

(BOGADO, 2018, s/p). O calor dos protestos feministas no Brasil, em 2015, ocasionaram 

expressiva propagabilidade113, ao atingiram o número de 74,8 milhões114 de usuários no 

facebook, ocasionando a efervescência do surgimento de páginas tratando o feminismo com 

diferentes linguagens, com a integração das feministas – unidas – na propagação de conteúdo 

em uma “cultura participativa” (Jenkins; Ford; Green, 2014). 

                                                
108 Assim como, não é nossa intenção, relatar todos os acontecimentos oriundos da quarta onda do feminismo, 

mas sim, discursar, através de um relato cronológico, sobre o tema. 
109 Mudança que sinaliza um movimento na direção de um modelo participativo de cultura, onde o público – 

mulheres - não é mais visto como simplesmente um grupo de consumidores (as) de mensagens (Jenkins, Ford, e 

Green, 2014), mas sim, os responsáveis pela reconfiguração da distribuição de conteúdos, algo que não poderiam 

ser imaginado antes. 
110 Chegou mesmo a ser batizada ironicamente como ativismo de sofá, minimizando a importância que a rede 

teve nessa mobilização. 
111 Atualmente, o conceito se refere “a uma variedade de grupos que funcionam na produção e distribuição de 

mídia para atender seus interesses coletivos” (JENKINS, FORD E GREEN 2014, p.24). Aqui a reconhecemos no 

movimento feminista da quarta onda. 
112 “No Rio de Janeiro, um grupo de jovens mães se destacava nas ruas. Mobilizadas pelas hashtags 

#MãesECriasContraCunha e #MãesECriasNaLuta, elas abriam as passeatas com suas “crias” presas a seus 

corpos por slings, transformando-os em corpos políticos que acrescentavam às reivindicações o direito de serem 

mães, de amamentarem e estarem com seus filhos em todos os lugares, incluindo uma nova pauta aos protestos 

por direitos civis.” (BOGADO  apud FERREIRA, 2018). 
113 Refere-se “aos recursos técnicos que tornam mais fácil a circulação de algum tipo de conteúdo em 

comparação a outros” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p.26). 
114 Conectando três de cada quatro brasileiros. 
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 Os movimentos feministas descobriram o poder das hashtags115 em 2014. As 

manifestações oriundas das hasgtags, por gerações espontânea e amplamente disseminadas foi 

o grande momento e a maior novidade do ativismo feminista jovem na concepção de 

conteúdo que, na maioria das vezes, aconteciam sem a formação de coletivos, blogs, sites ou 

perfis nas redes sociais.  

Um exemplo, é a #PrimeiroAssédio116 criada pela ONG feminista 117, campanha que 

instigava vítimas de assédio a narrar suas próprias lembranças. Situação em que a vítima se 

apodera da própria história e, se reconhece como vítima. Segundo Costa (2018, s/p) “a 

campanha gerou uma comoção surpreendente” apresentando expressiva aderência118 (Jenkins; 

Ford; Green apud Gladwell, 2014), pois, para a ONG, “nunca duvide do poder das redes 

sociais para provocar reflexão e empoderamento”. 

Segundo Bogado (2018), em 2015, surgiu #MulheresContraCunha diante à aprovação 

da proposta de Cunha, o projeto de lei (PL) 5069/2013, que objetivava dificultar o acesso de 

vítimas de estupro a cuidados médicos essenciais. Eclodiram mobilizações semanais que 

culminaram um ato nacional pelo “Fora, Cunha!”, espalhadas pelo Brasil e, se fortalecendo 

através das redes sociais, aos mesmos moldes do MPL. Foi nesse momento que ganhou 

proporção o #AgoraÉQueSãoElas, com grande repercussão no twitter e facebook, 

questionando a fraca presença feminina nos espaços de opinião da mídia convencial. 

Em maio de 2016, outro movimento articulado nas redes, foi diante da tragédia que 

viveu uma adolescente estuprada por 33 homens no Rio de Janeiro – RJ, o “mexeu com uma, 

mexeu com todas” ganhou força em todo o país e, articulou a base que reúne todos os 

feminismos, indistintamente, a violência contra a mulher. E infelizmente “delineava-se uma 

caixa-preta do comportamento sexual brasileiro: a cultura do estupro, bem mais ampla e 

consolidada do que a sociedade se dava conta” (COSTA, 2018, s/p). 

                                                
115 Na rua, durante as manifestações, uma prática bastante utilizada em movimentos é o uso do microfone-

humano, apropriado pelas recentes manifestações, no qual repercutem a experiência em primeira pessoa, em 

discursos publicados nas redes sociais com o uso de hashtags. 
116 Caso da menina de 12 anos que foi alvo de comentários de cunho sexual após participar de um reality de 

culinária. Disponível em: < https://thinkolga.com/2018/01/31/primeiro-assedio/ >. Acesso em: 03 de julho de 

2019. 
117 Fundada em 2013 com o intuito de empoderar mulheres por meio de informação. 
118 Material que as pessoas querem propagar/compartilhar. 

https://thinkolga.com/2018/01/31/primeiro-assedio/
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Para Bogado (2018) a dinâmica feminista é peculiar, de fala e escuta, de uma 

construção de empatia, onde a narrativa provém do “eu”, que se dissolve na repetição do 

grupo que circunda esse “eu” e se torna “nós” 119. 

Costa (2018, s/p), analisa a linguagem utilizada pelo feminismo na rede, trabalhada 

“na exploração meticulosa da força mobilizadora dos relatos pessoais, um dos principais 

instrumentos políticos do feminismo em rede. (...) as experiências em primeira pessoa, 

tornadas públicas na rede, passam a afetar o outro”. Em outras palavras, é o exemplo da 

atualização do conceito de cultura participativa, no que tange a circulação, interação, 

compartilhamento e a possibilidade de dividir histórias – na visão de Jenkins, Ford e Green 

(2014), é um traço de humanidade, elemento determinante de contar e narrar histórias –. 

Em 2017, o 08 de março marcou uma greve internacional, movimento impulsionado 

pela Marcha das Mulheres em Washington120 (EUA) e foi convocada em mais de cinquenta 

países, através das redes sociais. No Brasil, as mobilizações ocorreram em mais de 60 

(sessenta) cidades, na página do Facebook  as organizadoras das articulações trabalharam nas 

redes diante do “8M Brasil” as mulheres lotaram as ruas do país com a cor lilás, símbolo do 

movimento feminista. Bogado (2018) cita Teixeira121 (2018) sobre a força feminista em sua 

articulação nas mídias digitais “Quem está parando o mundo é o feminismo, não vemos 

outros movimentos com a mesma força. Estamos articuladas com mulheres do mundo todo, e 

esse fortalecimento do movimento feminista mundial é muito importante”. 

 No entanto, Costa (2018, s/p) afirma que:  

 

Ainda que a força das ruas não possa ser atribuída integralmente às redes sociais, a 

web sem dúvida foi um fator estratégico e central das marchas feministas. Nunca as 

táticas e a militância das mulheres foram tão potencializadas e produziram reações e 

alianças na escala que se vê hoje122. 

 

 

                                                
119 “A multidão provoca a sensação de que poderia ter acontecido com qualquer uma, ou pelo menos de que o 

que aconteceu deveria concernir a qualquer uma” (BOGADO, 2018, s/p). 
120 Movimento que aconteceu no dia seguinte à posse de Donald Trump e, se tornou o maior protesto de um 
único dia da história dos EUA, outras 261 marchas foram organizadas ao redor do mundo, pelo direito da luta 

das mulheres, dos LGBTQIs, raciais, trabalhista, ambiental e dos imigrantes. “Os protestos demonstraram o 

desejo e a capacidade de o feminismo se articular com outras lutas e se tornar o mais incluso possível” 

(BOGATO, 2018, s/p). 
121 Ativista da Parada Brasileira de Mulheres e do Instituto Feminista para a Democracia. 
122 Além do uso das redes sociais, a rede foi tomada por ações de coletivos feministas, com a produção de 

veículos próprios de comunicação. Exemplo: Revista Capitolina. Disponível em: <  

http://www.revistacapitolina.com.br/ >. Acesso em 04 de julho de 2019. 

http://www.revistacapitolina.com.br/
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 Para Costa (2018) a quarta onda, oriunda das redes digitais, possibilitou alto grau de 

autonomia e descentralização de informação e poder – na web – colaborando com um vasto: 

 

Campo de estratégias inesperadas de mobilização e comunicação políticas. Entre 

elas, estão as perspectivas capazes de mobilizar a expressão individual, assim como 

a erosão parcial entre o público e o privado, que pode ser vistos como o cerne da 

criação de modulações mobilizadoras estimuladas pela estrutura das redes. 

(IBIDEM, 2018, s/p). 

 

 

E também: 

 

A internet fornece ainda um modelo de plataforma de comunicação que permite a 

criação de um novo padrão organizacional articulado através da polinização cruzada, 

da consulta mútua e da retroalimentação (COSTA, 2018, s/p). 

 

 

 Além de ser uma comunicação de efeito amplo, particularmente positivo, pois 

proporciona acesso aos indivíduos de baixa renda e, principalmente, à participação nos 

movimentos de “minorias”. 

De Hollanda (2018) afirma que o feminismo de hoje não é o mesmo dos anos 80, e 

que, os feminismos123 assumiram seus lugares de fala e empenham-se no uso e na forma de 

novos instrumentos em suas lutas, na remodelação do cenário midiático (Jenkins; Ford; 

Green, 2014). Além de serem as mais legítimas disputas a serem travadas pela frente, por 

conta de sua potência coletiva e horizontal, onde se fortalece através do ativismo nas ruas e na 

rede por parte dos vários feminismos da diferença. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os movimentos feministas se tornaram essenciais e indispensáveis para pensarmos em 

uma sociedade mais igualitária, reflexiva e crítica, para que as mulheres e as “minorias”, 

alcancem a garantia pelos seus Direitos. 

Vale ressaltar que, a possibilidade de compartilhamento de informações e troca de 

experiências na rede, bem como, o acesso à informação referente ao movimento feminista 

                                                
123 “As redes se mostram ainda uma base suficientemente flexível para articular as múltiplas posições identitárias 

feministas dentro das lógicas interseccionais indispensáveis para a expressão dos novos ativismos das mulheres. 

Talvez somente agora, a partir de modos de fala e uso de vozes individuais em rede, o feminismo tenha 

conseguido encontrar um modelo de comunicação efetivamente contagioso” (COSTA, 2018, s/p). 
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ganhou uma nova perspectiva com as ampliações - lugar de fala – do espaço e voz permitidos 

pela internet.  Visto que, nas suas diversas plataformas de criação e compartilhamento de 

conteúdos, potencializam a possibilidade de uma criação de valor e significado por meio das 

mídias digitais (Jenkins; Ford; Green, 2014).   

E, por conta disso, algo que, antes não seria possível, diante da força do movimento 

feminista, as abordagens nas mídias tradicionais, modificam-se, assim como, afirma Costa 

(2018, s/p) “as mídias tradicionais têm abarcado com mais frequência temas minoritários, 

como diversidade e injustiças relacionadas a gênero, sexualidade e padrões de beleza. Essa 

virada certamente é fruto da pressão das redes”. Respeitando o fluxo dito por Jenkins, Ford e 

Green (2014), criando e distribuindo conteúdo “de cima para baixo e de baixo para cima, do 

popular autêntico ao comercial” (ibidem, 2014, p.23). Além de ser algo, antes, não 

imaginável, pois, é prova da compreensão dos meios sob a forte influência do público. 
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AS PRÁTICAS DE LINGUAGEM NA FORMAÇÃO DOS FUTUROS 

PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

Victória Paiva Araújo Mota124 

Guilherme Santos da Silva125 

Paula Daniele Pavan126 

 

Resumo: Este trabalho, fundamentado em uma perspectiva linguístico-discursiva sobre as práticas de 

linguagem, apresenta a abordagem realizada na primeira Ação do Projeto de Ensino Das práticas de leitura aos 

gestos de autoria: Relações Públicas em pauta. Desenvolvido no Bacharelado em Relações Públicas da 
Unipampa, Campus São Borja, o projeto tem como objetivo capacitar os discentes do Curso a ler, interpretar e a 

produzir textos com vistas à autoria. Dessa forma, neste texto, apresentamos de modo reflexivo e crítico tanto 

um apanhado dos principais conceitos trabalhados e aplicados ao longo da Ação, quanto uma perspectiva 

exploratória acerca da importância da abordagem para a formação acadêmica e profissional desses discentes. 
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Introdução 

 

Este trabalho é parte de nosso Projeto de Ensino Das práticas de leitura aos gestos de 

autoria: Relações Públicas em pauta, que se ocupa em desenvolver práticas de leitura, 

interpretação e autoria de textos da/na esfera das Relações Públicas (RP). Sustentando numa 

perspectiva linguística e discursiva sobre as práticas de ler, escrever e ter autoria de um texto, 

o projeto oferece aos discentes do Bacharelado em Relações Públicas duas Ações, com 

formato de Curso de Nivelamento, ao longo dos semestres letivos.  

Nas Ações, são trabalhadas desde a leitura e a produção de gêneros 

textuais/discursivos diversos, como os do cotidiano e os acadêmicos, até a leitura e a 

produção de hipertextos e a produção cultural digital.  

Essas Ações levam em conta o fato de que, não raras vezes, os discentes ingressantes 

no Ensino Superior chegam com pouco letramento, entendido como a capacidade de ler, 

interpretar e escrever textos que circulam socialmente em diferentes esferas (SOARES, 2002; 

KLEIMAN, 2007). Letramento que na contemporaneidade tem ganhado contornos ditados 
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pelas novas tecnologias, fazendo com que se necessite focar também no desenvolvimento do 

multiletramento (ROJO, 2013). Dessa forma, o projeto tem como foco o multiletramento dos 

discentes, entendido como a capacidade de ler/interpretar/produzir textos de diferentes 

linguagens e meios de circulação. 

Levando isso em conta, neste texto, apresentamos uma perspectiva teórico-analítica 

sobre o desenvolvimento da primeira Ação do projeto, que ocorreu entre os meses de abril 

e  julho de 2019.  

A Ação 1 do projeto buscou alcançar os seguintes objetivos: 

● Desenvolver a leitura, a interpretação e a produção de textos de gêneros 

Textuais/discursivos diversos, desde os do cotidiano até os acadêmicos. 

● Analisar os mecanismos linguístico-discursivos e as relações textuais, contextuais, 

intertextuais e interdiscursivas que se materializam no processo de construção dos 

textos. 

● Focalizar especialmente no desenvolvimento da capacidade interpretativa dos 

discentes, via pela qual ocorre a produção textual. 

● Trabalhar atividades gramaticais aplicadas à leitura/interpretação e à escrita, focando 

na criação de um senso crítico a respeito do uso da língua e dos efeitos de sentido 

produzidos pelas palavras. 

● Proporcionar aos discentes lugares de leitura, interpretação e produção de textos com 

vistas à autoria. 

 

É, portanto, sobre o desenvolvimento dessa Ação que este texto reflete de forma 

crítica, trazendo tanto os principais conceitos trabalhados e aplicados ao longo da Ação, 

quanto quais foram os conteúdos abordados e qual a sua importância para a formação 

acadêmica e profissional dos discentes do Curso de Relações Públicas da Unipampa. 

 Metodologia 

 

 Para o desenvolvimento do projeto utilizou-se do método de revisão de literatura a fim 

de reunir informações sobre os alguns conceitos, tais como comunicação e Relações Públicas, 

língua, texto e gêneros textuais, leitura, escrita e autoria. Com o objetivo de entender a ligação 

entre a atividade/profissão de Relações Públicas e as práticas de linguagem e autoria, foi 

possível desenvolver um estudo de caso exploratório para verificar a importância dessa 
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abordagem para a formação acadêmica e profissional dos discentes participantes da primeira 

Ação do Projeto de Ensino.  

 

Desenvolvimento 

 

A comunicação é uma prática inerente à nossa existência e permeia todas as esferas da 

sociedade. Assim, a comunicação virou objeto de estudo e ferramenta de trabalho em diversas 

áreas. As Relações Públicas surgem justamente para tornar mais efetiva a comunicação entre 

os públicos de uma instituição, sejam eles quais forem. Cesca (2012, p. 14) ratifica isso ao 

afirmar que “Relações Públicas é uma profissão que trabalha com comunicação, utilizando 

todos os seus veículos/instrumentos para administrar a relação da empresa com seus 

públicos”. Porém, é importante percebermos que não é só em empresas que os 

relacionamentos são desenvolvidos através da comunicação, mas também em outras 

organizações.  

Segundo Marconi: 

 

Relações Públicas é o guarda-chuva que abrange comunicações, relações com a 

comunidade, com o cliente, com os consumidores, com os empregados, como 

também relações industriais, internacionais, com investidores, questões 

administrativas, relações com a mídia, com associados, promoções, propaganda 

institucional, assuntos governamentais, relações com acionistas, bem como redação 

de discursos (MARCONI, 2009, p. 9). 

 

 

Por essa perspectiva e levando em consideração que as Relações Públicas trabalham 

com a comunicação em diversos meios e para diversos públicos, exige-se que o profissional 

em formação adquira o que chamamos de (multi)letramento. Sobre o processo de aquisição de 

letramentos múltiplos, Rojo e Moura (2012, p.8, apud CORRÊA E DIAS, 2016, p. 248) 

afirmam que  

 

trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente envolverá) o uso 

de novas tecnologias da comunicação e de informação (‘novos letramentos’), mas 

caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do alunado 

(popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para 

buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático - que envolva agência 

– de textos/discursos que ampliem o repertório cultural, na direção de outros 
letramentos. (grifos nossos) 
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Por isso, torna-se cada vez mais necessário que o profissional de RP, além de dominar 

as práticas de leitura e escrita, deve manter-se atualizado também sobre os canais de 

compartilhamento de mensagens para que a comunicação entre a organização e seus públicos 

seja eficaz. Ou seja, é importante que o profissional da área, para desenvolver seu trabalho 

com eficiência, tenha conhecimento não apenas das técnicas de escrita e de leitura, mas 

sobretudo compreenda o processo de comunicação, tornando-se autor de suas produções 

textuais em diversos meios. 

Para tanto, é indispensável para a prática da profissão a ocorrência da apropriação das 

palavras. Isso na medida em que o profissional da comunicação deve saber usá-las de forma 

adequada tanto ao contexto imediato do dizer, quanto ao contexto social, histórico e também 

ideológico (ORLANDI, 2004), somente dessa maneira terá êxito em suas atividades 

comunicativas. Isso significa considerar uma língua dialógica na prática das Relações 

Públicas, em que as palavras devem fazer sentido tanto para o locutor quanto para o 

interlocutor. De acordo com o que aponta Bakhtin (2006, p. 115): 

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 

expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao 

outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de 

ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na 
outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e 

do interlocutor.  

 

 

 E é por meio de textos que esse diálogo acontece, são os textos que se constituem 

como esse “território comum” do qual nos fala Bakhtin. Retomando essa perspectiva 

bakhtiniana, Koch e Elias (2015, p. 7) definem texto como um lugar de interação entre 

os  sujeitos. Assim, um texto para se constituir enquanto tal depende não só do entendimento, 

das intenções e do posicionamento de quem escreve, mas também da compreensão de quem 

lê. Sendo assim, tanto para quem escreve, quanto para quem lê, se torna necessário ter 

conhecimento sobre quais gêneros textuais/discursivos são mais adequados àquela situação de 

comunicação, qual modalidade de escrita e/ou oralidade (mais formal e/ou menos formal) o 

contexto está pedindo e ainda quais palavras e construções sintático-semânticas vão tornar a 

comunicação mais eficaz Assim, usa-se a língua como ponte entre os sujeitos. 

Vale registrar, dessa forma, que a concepção de gêneros textuais/discursivos também 

nos é cara aqui. Isso ao passo que os textos sempre vão se materializar através dos gêneros. 
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Ou seja, não dá para pensar um texto sem um gênero que determine sua estrutura, sua 

composição, seu estilo etc. E é essa a perspectiva de Bakhtin (1997, p. 279-280) ao propor 

que os gêneros são formas de organizar, delimitar e estruturar os dizeres, possuindo conteúdo 

temático, estilo verbal e construção composicional de acordo com a esfera de comunicação à 

qual se referem. Nesse sentido, cada texto contém: uma temática que pode, deve, convém ser 

dita, partes e funções específicas a fim de atender a função social e comunicativa que exerce 

em determinada esfera. 

Os textos são, portanto, um local de interação entre os sujeitos, eles não são 

simplesmente formados por palavras e/ou orações aleatórias, mas sim pelo conjunto delas, 

articuladas e organizadas em determinados gêneros de texto de forma que façam sentido para 

os interlocutores. E esse sentido ocorre pela leitura, não uma leitura que apenas atribui e/ou 

extrai sentidos do texto, mas que envolve interação para formar a compreensão (LEFFA, 

1999). Dessa forma, a leitura se configura como um momento crítico no qual ocorrem 

movimentos discursivos de “tecer, destecer e retecer o texto” (INDURSKY, 2001, p. 40). 

Assim, a cada gesto de leitura os sentidos podem ser outros (ORLANDI, 1988). 

Por essa ótica, Orlandi (2004, p. 70) afirma que “o sujeito só se faz autor se o que ele 

produz for interpretável”, ou seja, para um texto cumprir com seu papel e possuir 

efetivamente autoria, ele deve fazer sentido tanto para quem o escreve, tanto para quem o lê, e 

isso envolve diversos fatores, como por exemplo as vivências dos sujeitos, sua bagagem 

histórica e cultural, e o contexto em que os interlocutores estão inseridos. 

Autoria essa que pode se dividir em dois níveis distintos: efeito-autor e função-autor 

(GALLO, 2001, p. 2). Conforme esse ponto de vista, enquanto o efeito-autor relaciona-se com 

a criação de novos sentidos; a função-autor é caracterizada pela reorganização de algo que já 

existe. É importante diferenciarmos a função-autor do plágio, pois este último é o ato de 

apropriação de uma ideia já existente sem referenciar o respectivo autor.   

Trazendo para a perspectiva das Relações Públicas, a autoria tem a ver com a 

elaboração de um texto que produza sentidos e que demarque posicionamentos, podendo tanto 

criar novos sentidos (efeito-autor), como reorganizar os já existentes (função-autor). 

Além disso, fazendo uma conexão com o que diz Fortes (2003, p. 219) ao afirmar que 

“a prática profissional de relacionamento incrementa a comunicação com os públicos 

mediante características peculiares, dependendo dos objetivos que se tencionam atingir e das 

particularidades dos grupos que serão alvo do fornecimento de informações”, podemos 
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observar a presença da autoria quando se fala da comunicação com características peculiares. 

Ou seja, a autoria se apresenta através do modo como os profissionais da área interpretam e 

produzem textos, colocando em jogo, em níveis maiores e/ou menores, o movimentos de 

sentidos. 

 Fortes (2003, p. 241, grifos nossos) completa dizendo que “as funções de Relações 

Públicas efetivamente estratégicas promovem um diálogo cabal com os públicos; contatos 

isolados e esporádicos não são suficientes para um relacionamento competente”. Dessa 

maneira, notamos que, além de ler, escrever e interpretar, o profissional de RP deve entender 

o público que se quer atingir, para assim criar estratégias eficazes de comunicação levando em 

conta a escrita de textos autorais para ter êxito em suas atividades.  

 Isso posto, passamos à discussão dos resultados da primeira Ação do Projeto. 

Resultados e discussão 

De início, apresentamos as atividades que foram trabalhadas ao longo dos encontros 

ocorridos de abril a julho de 2019. Totalizando 60 horas, os encontros ocorreram às terças-

feiras das 14 às 18h. Ao todo foram 12 encontros, perfazendo 4 horas de estudo, leitura, 

interpretação e produção de textos. Além disso, os discentes dedicaram 1 hora semanal para 

atividades extras, como leituras teóricas e reescrita de textos produzidos durante os 

encontros.  Vejamos o quadro a seguir: 

Conteúdo Atividades 

Língua para a comunicação. - Análise de diferentes textos (convite, aviso, outdoor, 
fábula, propaganda etc.) 

Língua para a comunicação. - Análise de fatores de textualidade. 

Textos e gêneros textuais do cotidiano 
e da comunicação social. 

- Teoria dos Gêneros e planejamento de Eventos para 
colocar em prática a leitura/escrita de gêneros de texto. 

Textos e gêneros textuais do cotidiano 

e da comunicação social. 
- Estudo, produção e análise de convites e avisos. 
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Textos e gêneros textuais do cotidiano 

e da comunicação social. 
- Estudo, produção e análise de posts e e-mails. 

Textos e gêneros textuais do cotidiano 
e da comunicação social. 

- Estudo, produção e análise de relises em jornais locais. 

Textos e gêneros textuais do cotidiano 
e da comunicação social. 

- Leitura, revisão e reescrita dos textos produzidos. 

Texto e leitura – (des)construção de 

textos pelo olhar do leitor. 
- Discussão e análise sobre as normas ABNT em resumo 

síntese e artigo científico. 

Texto, escrita e autoria – marcas 

textuais e discursivas. 
- Discussão em sala de aula sobre esses conceitos na prática 

de RP. 

Texto e academia – gêneros na 
Universidade. 

- Estudo sobre artigo científico e análise do artigo  “A 
Comunicação Organizacional em Startups”. 

Texto e academia – gêneros na 
Universidade. 

- Elaboração de resumo síntese acerca do artigo científico. 

Texto e academia – gêneros na 
Universidade. 

- Apresentação e correção dos resumos e finalização da 
primeira Ação do projeto. 

Tabela elaborada pelos autores  

Levando em conta que, como profissionais da comunicação, cabe aos Relações-

Públicas dominarem a leitura e a escrita para ascenderem à autoria de seus textos, criando um 

espaço de produção de sentidos em diferentes canais para criar e/ou manter relacionamentos 

com os variados públicos de interesse, durante a primeira Ação do projeto os alunos 

desenvolveram diversas atividades que possuíam relação direta entre as Relações Públicas e a 

linguagem, tendo em vista a autoria. Como podemos observar, os encontros contaram com 

aulas expositivas, que instigavam o debate da temática apresentada em sala. Posteriormente, 

os alunos realizavam atividades que colocavam em prática o conteúdo abordado em aula. 

Então, deste rol de atividades, destacamos algumas para refletir sobre o modo como, 

ao delas participar, os discentes adquiriram competências comunicativas para tornarem-se 

sujeitos com letramentos múltiplos. 
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Em um dos encontros, intitulado “Textos e gêneros textuais do cotidiano e da 

comunicação social”, foi proposto que os alunos pensassem em um evento e, a partir dele, 

desenvolvessem estratégias de RP. Nos encontros subsequentes, seguindo a mesma temática, 

os alunos produziram posts para redes sociais, redigiram relises pré e pós-evento, elaboraram 

convites, avisos e escreveram e-mails. Essas atividades tiveram como objetivo, além levá-los 

à apropriação da língua tanto em seu aspecto gramatical, de adequação à norma culta da 

língua portuguesa, também permitir com que desenvolvessem senso crítico a respeito do 

caráter dialógico dos textos que estavam produzindo. Puderam, assim, compreender qual 

gênero textual/discursivo estava mais adequado ao objetivo comunicativo, qual a estrutura do 

texto, como escrever frases coesas e coerentes, qual o conteúdo que cada texto demandava 

etc. 

Além desses aspectos qualitativos, também apresentamos os resultados da pesquisa de 

satisfação feita entre os discentes concluintes da Ação 1 do Projeto. Através de um 

formulário,  que contou com respostas de 5 discentes com uma frequência de 

aproximadamente 100%, foram obtidas as seguintes respostas às perguntas: 

Pergunta número 1: 

 

Legenda: Sendo 1 a nota mínima e 5 a nota máxima.  

 

Nesta primeira questão, consideramos a contribuição que a Ação 1  deu à forma de ler 

e interpretar dos participantes. Como podemos observar, 60% dos alunos atribuíram nota 

máxima (5) à contribuição e 40% atribuíram nota 4 a esta questão. 
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Pergunta número 2: 

 

Legenda: Sendo 1 a nota mínima e 5 a nota máxima. 

 

Na segunda questão, ponderamos a  contribuição das atividades  para a escrita dos 

participantes. Novamente, 60% dos discentes consideraram nota máxima e 40% consideram 

nota 4 a esta contribuição. Ou seja, os resultados dessas primeiras questões demonstram que, 

ao longo das atividades da Ação 1, as contribuições em termos numéricos também são 

visíveis, sendo satisfatórias.  

Observemos, então, as próximas perguntas. 

Pergunta número 3:  

 

Legenda: Sendo 1 a nota mínima e 5 a nota máxima. 
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Pergunta número 4:  

 

Legenda: Sendo 1 a nota mínima e 5 a nota máxima. 

 

Quanto às perguntas 3 e 4, é possível observar que enquanto a importância das 

atividades para o futuro dos discentes como profissionais da área de RP foi apontada como 

nota máxima, a leitura/escrita acadêmica ficaram com notas 3 e 5, evidenciando que o 

letramento acadêmico, que pode ser entendido como a capacidade de ler, interpretar e 

produzir textos na Universidade (MOTTA-ROTH & HENDGES, 2010; FIAD, 2015), deve 

ser mais explorado nas atividades futuras do Projeto. E é isso que se mostra nas perguntas 5 e 

6. 

 

Pergunta número 5: 
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Pergunta número 6 (opcional):  

Se sim, cite algumas? 

1 resposta 

● Se caso o tempo de curso permita, fazer um artigo científico, mesmo que seja apenas 

um rascunho para um artigo futuro. 

Ao observar a resposta da pergunta 5 é possível notar que além de ler, interpretar e 

analisar um artigo científico e a partir dele produzir um resumo-síntese, a demanda é pela 

produção deste gênero textual/discursivo. Ao levar em conta essa resposta, na Ação 2, que 

está em andamento em 2019/2, começamos a explorar a ferramenta Google Documentos para 

a produção de artigos científicos de forma colaborativa. Isso em conformidade com o que 

trazem Fiad e Miranda (2014) ao destacarem a importância da junção entre o letramento 

digital e o letramento acadêmico na Universidade. 

 

Considerações finais 

Ao fazer um batimento entre a perspectiva teórica que embasa este trabalho e as 

práticas desenvolvidas ao longo da primeira Ação do projeto, foi possível observar que o 

futuro profissional de Relações Públicas precisa pensar a língua não como uma ferramenta tão 

somente e, assim, aprender técnicas de escrita. Isso porque para dominar o processo de 

comunicação e seus meios o profissional da área precisa adquirir efetivamente a capacidade 

de ler, de interpretar e de produzir textos, o que leva à concepção dialógica e interacional da 

língua  e abre-se espaço para a produção de (novos e outros) sentidos. 

Assim, consideramos pertinente o ensino de práticas de linguagem aos profissionais de 

Relações Públicas em formação, a fim de habilitá-los a se comunicarem com seus diferentes 

públicos de forma eficaz e adequada. Concluímos, portanto, que as habilidades linguísticas e 

discursivas são inerentes à profissão e cabe aos relações-públicas desenvolvê-las ao longo de 

sua jornada acadêmica. 
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TURISMO E COMUNICAÇÃO: aproximações a partir do estudo da plataforma digital 

Worldpackers 

 

Tauwan Berti da Silva127 

Larissa Conceição dos Santos128 
 

Resumo: O trabalho tem como objetivo investigar se o funcionamento da plataforma Worldpackers pode 

contribuir para a democratização do turismo. A ideia do tema surgiu a partir da experiência pessoal com a 

plataforma Worldpackers em realizar viagens trocando habilidades por hospedagem em uma pousada no litoral 

de Santa Catarina. Entende-se que iniciativas como a Worldpackers são exemplos de novas formas de promover 

e consumir turismo na atualidade e que merecem a atenção da academia sobre as novas relações sociais 

colaborativas na era da internet, portanto buscou-se utilizar como metodologia a pesquisa bibliográfica, pesquisa 

exploratória e o estudo de caso com caráter qualitativo. 

 
Palavras-chave: Comunicação digital; Democracia; Turismo. 

 

Introdução 

Com a disseminação dos meios de comunicação ao longo dos anos, surgiu a 

comunicação digital que possibilitou a vinda de várias plataformas por meio da internet, uma 

delas foi a Worldpackers, uma plataforma inteiramente digital e colaborativa que viabiliza 

com que as pessoas viajem, levando em conta o voluntariado. A plataforma surgiu há poucos 

anos, portanto há várias pessoas que desconhecem o “intercâmbio de trabalho”, que é uma 

forma de voluntariado que a Worldpackers oferece, e além de proporcionar uma experiência 

diferenciada de turismo, também se torna mais acessível em termos econômicos.  

A motivação de estudo deste trabalho surgiu a partir da experiência pessoal com a 

plataforma, no qual ocorreu primeiramente em dezembro de 2016 na cidade de Porto 

Alegre/RS em um hostel de um primo de forma informal, apenas para conhecer a troca de 

habilidades por hospedagem, neste período foi experenciado dois meses no (cidade baixa 

hostel) ficando na recepção atendendo os hóspedes e realizando o café da manhã, em troca 

recebia hospedagem compartilhada, café da manhã e dois dias de folga. Após esta experiência 

optei por conhecer outros lugares e pessoas, sendo assim, nos dois anos seguintes em (2018 e 

2019), apenas nos períodos de férias de verão, foi feito o cadastro na plataforma 

Worldpackers, onde apliquei para uma pousada no litoral de Santa Catarina/SC.  

O turismo é uma área que influencia diretamente na plataforma, sendo que é a partir 

dele que ela se sustenta. No Brasil de acordo com dados do Ministério do Turismo “O turismo 

                                                
127 Estudante do 8º semestre do Curso de Relações Públicas na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA-

São Borja). E-mail: tauwanbrp@gmail.com. 
128 Trabalho de conclusão de curso sob a orientação da Prof. Dra. Larissa Conceição dos Santos. 
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foi responsável pela injeção de US$ 163 bilhões no Brasil em 2017, o equivalente a 7,9% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano.” Portanto, o turismo movimenta grande parte 

da economia no país, pois com a circulação de turistas em vários países, promove diversos 

setores, tais como: imobiliários, alimentação, transporte e estadias, gerando assim, emprego e 

renda para boa parcela da sociedade.  

 

Comunicação digital, ciberespaço e cibercultura 

 

Quando a banda larga de acesso à internet tornou-se realidade na sociedade, a 

plataforma da Web 2.0 possibilitou a interação e participação on-line, a partir disso, começou 

o surgimento de redes sociais em todo o mundo, o que tornou cada vez mais comum as 

pessoas estarem constantemente on-line. (GABRIEL, 2010, p.83). Sendo assim, como o 

funcionamento da plataforma Worldpackers ocorre apenas pelo meio digital, sob a visão de 

Elizabeth Saad Corrêa, o assunto da comunicação digital foi se tornando mais visível no 

campo da comunicação empresarial, assim é importante discorrer sobre /as TICs, que são: 

(Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) que segundo a autora “abriu todo um 

campo de inovações, criatividade e dinamismo e também toda uma sucessão de 

posicionamentos, usos e escolhas que acabaram por criar incompreensões, inadequações e 

entraves no desenvolvimento da rotina comunicacional da empresa” (CORRÊA, 2005 p. 97).   

As TICs proporcionam uma nova visão de comunicação nas empresas, pois com ela 

foi possível adequar e diferenciar o modo de comunicar utilizando mecanismos e ferramentas 

digitais que possibilitaram a inovação e é a partir deste contexto que entra a comunicação 

digital. (CORRÊA 2005). A autora conceitua a Comunicação Digital como: “O uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TICs) e, de todas as ferramentas delas 

decorrentes, para facilitar e dinamizar a construção de qualquer processo de comunicação 

integrada nas organizações.” (CORRÊA, 2005, p. 105).  

A conceituação de comunicação digital proposto por (CORRÊA, 2005), refere-se 

como a comunicação digital pode facilitar a comunicação nas empresas, a contar com o uso 

de ferramentas adequadas. Além do uso destas ferramentas a comunicação digital proporciona 

a comunicação de mão dupla, ou seja, onde há o feedback do receptor, de acordo com 

FARIAS (2011): “A Comunicação digital trabalha de forma dialética, permitindo a interação 

e a troca de papéis entre emissores e receptores.” (FARIAS, 2011, p. 264). 
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É muito comum confundir mídias sociais com redes sociais, uma delas trata-se da 

interação a partir de um interesse em comum, onde estão todas conectadas, esta, é a rede 

social, já a mídia social trata-se do conteúdo gerado pelas pessoas nas redes sociais, que em 

geral são: texto, imagem, vídeo etc. (GABRIEL, 2010 p. 202). 

Outra confusão também ocorre entre plataformas e tecnologias com estratégias, um 

exemplo é o próprio twitter, “Ele não é estratégia, nem rede social, mas sim uma plataforma e 

o modo como ele é usado que determina as estratégias e a rede social que se forma nesta 

plataforma.” (GABRIEL, 2010, p. 107). É essencial fazer a diferenciação entre mídias sociais 

de redes sociais, como também, saber o que é a estratégia e o que é de fato a plataforma, pois 

é dessa maneira que podemos relacionar adequadamente sua nomenclatura com o objeto de 

estudo deste projeto. Desta forma, Martha Gabriel (2010), declara que: 

 

Os sites de redes sociais, como o facebook, por exemplo, são plataformas que 

possibilitam, facilitam e potencializam a conexão de pessoas com outras pessoas, 

ampliando o alcance das redes sociais pessoais, e ferramentas de armazenamento e 

compartilhamento que alavancam o volume de mídias sociais criadas pelas pessoas. 

(GABRIEL, 2010, p. 202). 

 

 

Logo, o facebook, o twitter e o instagram, são plataformas que ajudam as pessoas a se 

comunicarem e ampliarem suas redes de contatos, portanto no cenário da Worldpackers, as 

pessoas compartilham os conteúdos referentes a plataforma trocando informações com outros 

usuários destas plataformas, facilitando a disseminação de conteúdo. (GABRIEL, 2010, p. 

202).  As redes sociais geram uma gama de conteúdos e neste sentido o autor Henry Jenkins 

se refere a convergência, pelo “fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, 

à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos 

públicos dos meios de comunicação, que vão em quase qualquer parte em busca de 

experiências de entretenimento que desejam. (JENKINS, 2009 p .29). 

De acordo com Farias (2011) 

 
A Comunicação integrada constrói uma mensagem organizacional única por meio de 

diversos instrumentos de comunicação, com suas respectivas características, porém 

com uma mensagem única. Cada veículo de comunicação pode oferecer um 

benefício singular e, embora no ambiente virtual os conteúdos e possibilidades de 

interação sejam mais amplos, isso não significa que deva desintegrar-se das demais 
mídias (FARIAS, 2011, p. 266). 
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Partindo dessa perspectiva de comunicação integrada, é possível dizer que não é 

apenas a plataforma que funciona como meio de se saber as informações acerca do 

voluntariado. A integração da plataforma com as mídias sociais possibilidade maior 

visibilidade da plataforma Worldpackers e também oferece maiores maneiras de interação 

entre os públicos. (FARIAS, 2011, p. 266). 

Partindo de uma análise exploratória na plataforma Worldpackers buscou-se observar 

as principais formas, mecanismos e meios de comunicação que possibilitam a interação entre 

a plataforma e os públicos. A Comunicação entre anfitriões e voluntários é feita por meio da 

plataforma que é digital, para isso existe uma ferramenta de “chat”, que possibilita que estes 

se comuniquem, esta ferramenta é utilizada com o objetivo de saber se está tudo bem com o 

intercâmbio de trabalho tanto para o viajante como também para o anfitrião que o aceitou. 

Os viajantes podem ainda conversar com outras pessoas que estão cadastradas na 

plataforma, visualizar o perfil do mesmo, até para saber como foi a experiência deste 

voluntário com o lugar que o viajante está pretendendo aplicar, essa comunicação é muito 

importante para sanar dúvidas a respeito da localização, condições e serviços do lugar 

escolhido até para ter mais segurança na hora de viajar. 

Ainda há aqueles viajantes que além de “verificados” são (experts), ou seja, são 

viajantes especialistas em realizar o voluntariado, e estão engajados em informar outros 

viajantes sobre a experiência, dessa maneira, a plataforma paga esses viajantes “experts” para 

estarem sempre disponíveis para responder alguém, também aparece o local onde eles estão 

viajando e seu respectivo perfil para contato. 

Para entender melhor a existência da plataforma, é de fato importante tratar do 

conceito de ciberespaço e cibercultura, pois são dois fatores que influenciam muito o 

surgimento e mantimento da Worldpackers. Sendo assim, o termo denominado ciberespaço, 

será tratado do contexto histórico que contribuiu para o seu avanço. Os primeiros 

computadores eram calculadoras, onde era possível gravar programas, estes surgiram na 

Inglaterra em 1945, comandados primeiramente por militares para o seu uso de cálculos 

científicos, após esse período nos anos 60 foi se disseminando, mesmo assim, foi um 

momento em que as máquinas eram de uso privado. Nos anos 70 e 80 foram estágios de alto 

desenvolvimento, o microprocessador abriu portas para mudanças econômicas e sociais, foi 

uma fase de progresso industrial com o advento de máquinas e eletrônicos (LÉVY, 1999, p. 

32).  
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De acordo com Pierre Lévy: 
Os anos 80 viram o prenúncio do horizonte contemporâneo da multimídia. A 

informática perdeu, pouco a pouco, seu status de técnica e de setor industrial 

particular para começar a fundir-se com as telecomunicações, a editoração, o cinema 

e a televisão. A digitalização penetrou primeiro na produção e gravação de músicas, 

mas os microprocessadores e as memórias digitais tendiam a tornar a infraestrutura 
de produção de todo o domínio da comunicação (LÉVY, 1999, p. 32). 

 

 

Desta forma, ao longo do tempo com o desenvolvimento das máquinas, a própria 

tecnologia em si, despertou um novo espaço e sentido para os aspectos sociais e 

culturais (LÉVY, 1999, p. 32).  

O termo “ciberespaço” foi inventado em 1984 por (William Gibson) a partir de um 

livro de ficção científica, denominado “Neuromante”, na sua obra “o termo designa o 

universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre as multinacionais, palco de 

conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural.” Neste sentido, é um livro que 

explora a definição de ciberespaço, pois na sua história coloca em cena fortalezas de 

informações e dados trocados em alta velocidade, nada diferente do que temos hoje em dia em 

termos digitais. (LÉVY, 1999, p.92).  

Pierre Lévy, conceitua o Ciberespaço como: 

 
Espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto de sistemas de 

comunicação eletrônicos (aí incluídos um conjunto de redes hertzianas e telefônicas 

clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de fontes 

digitais ou destinadas a digitalização (LÉVY, 1999, p. 92).  

 

 

 A cibercultura está ligada ao virtual sob dois aspectos, que são diretos e indiretos, 

diretos pelo fato de tudo que é feito em rede, o que é gravado em discos rígidos em que são 

copiados e transferidos facilmente são dotadas de informações que de alguma maneira se 

encontra em algum ponto da rede e também em cada ponto de rede quando solicitado (LÉVY, 

1999, p.48). E Indiretamente pelo sentido de que toda a virtualização não estaria ligada apenas 

ao acesso à informação, pois de acordo com LÉVY (1999) ocorreu “um movimento de 

virtualização iniciado há muito tempo pelas técnicas mais antigas, como a escrita, a gravação 

de som e imagem, o rádio, a televisão, o telefone.” (LÉVY, 1999, p. 48). Ainda, é visto que 

para estar em contato com outras pessoas, não é necessário estar frente a frente, pois o virtual 

permite quebrar todas as barreiras geográficas (LÉVY, 1999, p. 48). 

Algumas noções sobre turismo 
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 Na maioria das vezes quando se ouve falar em turismo, se pensa no deslocamento que 

alguém faz de um lugar para outro, com algum objetivo específico, seja para visitar algum 

parente, tirar férias ou então, se divertir (GOELDNER, 2002, p. 23). Na definição de 

Goeldner et al (2002), o turismo pode ser considerado como “pessoas que estão participando 

de convenções, reuniões de negócios ou algum outro tipo de atividade empresarial ou 

profissional, bem como aquelas que estão em viagens de estudos [...]”  

 Uma Definição de turismo em que é aceita é a dada pela Organização Mundial do 

Turismo (OMT), onde “O turismo inclui as atividades de deslocamento e permanência em 

locais fora do seu ambiente de residência, por período inferior a um ano consecutivo, por 

razões de lazer, negócios ou outros propósitos.” (GOELDNER, 2002, p. 24). Logo, é visto 

que existem várias definições sobre o que é o turismo, e todas elas se divergem em algum 

momento. 

De acordo com Goeldner et al (2002)  

 
Os seres humanos são, por natureza, curiosos em relação ao mundo em que vivem. 

Queremos conhecer outros lugares - como são as pessoas, suas culturas, sua flora e 

fauna. Atualmente níveis mais elevados de educação e a influência da televisão e os 

meios de comunicação combinaram-se para criar uma consciência maior a respeito 

do mundo (GOELDNER et al, 2002, p. 18). 

 

 

 A partir do viés de Goeldner (2002), os meios de comunicação mais do que nunca 

sempre tem e tiveram total influência sobre as mais diversas informações, informações estas 

que englobam a área do turismo, pois com maior fluxo de comunicação nas redes, faz com 

que as pessoas tenham maior conhecimento e isso pode gerar nas pessoas o sentimento e a 

motivação para realizar uma viagem, por exemplo. 

Tendo ideia principal, a importância do setor turístico para a economia global, a 

plataforma Worldpackers por ser uma forma diferenciada de turismo, também movimenta a 

economia. Outro fator que ajuda para a evolução do turismo é a tecnologia da informação, que 

cada vez mais se integra no setor turístico, visto que, possibilita o acesso às pessoas para 

planejarem viagens através de agências de turismo no modo on-line e facilita a busca pelos 

destinos. (COOPER et al, 2001, p. 33). ou seja, a tecnologia possibilitou ainda mais a 

ascensão do setor turístico e as plataformas digitais como, facebook, instagram, twitter e o 

próprio Worldpackers contribuem de forma positiva para este avanço. (COOPER et al, 2001, 

p. 33).  



 

 

 
358 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396.  

Nos últimos tempos cresceu o número de iniciativas ou alternativas para as pessoas 

que buscam aliar turismo e experiência, compartilhando experiências, de forma colaborativa 

ou cooperativa, além da Worldpackers, ainda há outras plataformas que proporcionam tal 

experiência, que são: AEISEC, Couchsurfing, Airbnb e Workaway. Dentre essas alternativas 

de estudo foi escolhida a Worldpackers como objeto de investigação por ser uma alternativa 

considerada democrática para o turismo a partir da experiência com a plataforma. 

 

Democracia e acesso ao turismo 

 

A Worldpackers conta com uma frase que reflete seu principal propósito que “Nosso 

objetivo é democratizar experiências de viagem significativas por meio de uma mentalidade 

colaborativa”. Portanto, para que se possa chegar nas possibilidades (ou não) da 

democratização do turismo através da plataforma, é preciso analisar os conceitos de 

democracia. De acordo com Habermas (1995, p.7) “A democracia é valiosa não somente 

porque expressa a vontade da maioria, mas também porque expressa e apoia a autonomia 

individual em condições de interdependência.”. Baseando-se no que o autor expõe é possível 

compreender que a democracia gera legitimidade na opinião e nas necessidades de uma 

maioria e ainda pode assumir o papel de autonomia para um indivíduo a fim de expressar suas 

vontades ou ideologias. 

O Autor Norberto Bobbio diz que uma forma de conceituar a democracia é dizendo 

que ela é nada mais do que um conjunto de regras que estabelece quem tem o aval de tomar 

decisões coletivas e tomar seus devidos procedimento, e também que o grupo por si só não 

decide, é necessário que haja regras “(não importa se escritas ou consuetudinárias) que 

estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias para todos 

os membros do grupo, e à base de quais procedimentos” (BOBBIO,  1986, p.18). 

Boaventura de Souza Santos, fala sobre a democracia participativa, a partir do viés de 

Rousseau de acordo com a obra “O contrato social”, onde o autor fala que a democracia 

participativa proporciona a cada cidadão a oportunidade de participar nas decisões políticas 

portanto, a democracia participativa aumenta o sentimento de autonomia de cada cidadão, 

quando o mesmo tem o direito de participar das mais diversas decisões em sociedade 

(SANTOS, 2002, p. 156). 

 

Considerações Finais 
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O trabalho está sendo desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica e exploratória e 

ainda um estudo de caso com caráter qualitativo, sendo assim, para que se possa chegar na 

resposta do problema, será utilizado enquete com perguntas a serem realizadas com os 

gestores da plataforma e também uma pesquisa com os viajantes que já utilizaram a 

Worldpackers.  

Ainda, será adotada fontes secundárias para um trabalho mais completo. De acordo 

com Marconi e Lakatos (2007) as fontes secundárias englobam toda bibliografia já publicada 

em relação ao tema de estudo, podem ser encontradas em boletins, jornais, revistas, livros, 

monografias, teses e podem ser encontradas também pelos veículos de comunicação oral, 

como a televisão.  

Tendo como ideia principal a importância do setor turístico para a economia global, a 

plataforma Worldpackers pode ser considerada uma forma diferenciada de fazer turismo, que 

media os interesses de viajantes-voluntários, que oferecem suas competências, com aqueles 

anfitriões (hostels, hotéis, pousadas etc.) que, em contrapartida, colocam à disposição o 

alojamento e a experiência de voluntariado, movimentando igualmente o turismo e a 

economia a ele atrelada. 

 Outro fator que se busca analisar nessa pesquisa trabalho é a evolução do turismo a 

partir das tecnologias digitais, que cada vez mais se integram ao setor turístico, seja 

facilitando o planejamento de viagens, através de agências de turismo online, ou ainda 

possibilitando a busca pelos destinos turísticos e compartilhamento de informações sobre 

experiências de viagens. Ou seja, a tecnologia possibilitou ainda mais a ascensão do setor 

turístico e as plataformas digitais como, facebook, instagram, twitter e o próprio 

Worldpackers contribuem de forma positiva para este avanço (COOPER et al, 2001, p. 33).  

Como trata-se de um estudo ainda em curso, cujo objetivo é observar a contribuição da 

plataforma para a democratização do turismo, nesse momento realiza-se a etapa exploratória e 

ainda são previstas entrevistas com os gestores da Worldpackers e com os 

participantes/voluntários (viajantes) visando entender se e como a plataforma digital 

modificou a relação destes com o turismo ou ainda permitiu o acesso à viagens, conhecimento 

de novos lugares graças a esta rede colaborativa. 
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POLÍTICAS CULTURAIS: A ATUAÇÃO DOS ATIVISTAS CULTURAIS 

NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO-RS 

  

Sonaira Canterle de Oliveira129 

Carmen  Abreu130 
 

Resumo: A cultura e a comunicação estão inseridas em todos os espaços. Além de serem constitutivas do ser 

humano, são áreas que abarcam uma série de atividades. Este trabalho propõe pensar a atuação de ativistas 

culturais no município de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul. Tem como objetivo principal identificar como 
os ativistas auxiliam na divulgação de atividades ligadas à cultura e como envolvem-se, junto de agentes 

públicos, para fortalecer as políticas culturais. Para dar conta da nossa proposta, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica buscando contextualizar sobre a temática abordada. O texto traz, também, entrevistas com três 

ativistas culturais, realizadas no mês de setembro de 2019. Foram descritas algumas atividades destes ativistas 

com o intuito de relacioná-las com o nosso embasamento. Compreendemos que os ativistas são atores 

necessários para o sistema cultural. Através do “pensar”, da divulgação, da promoção de eventos e do 

envolvimento em ações, valorizam a cultura.  

 

Palavras-chave: Comunicação; Cultura; Políticas culturais; Ativistas Culturais.  

 

Introdução 

 

Neste trabalho, abordamos a cultura enquanto área que engloba atividades, bens e 

serviços e a comunicação como estratégia que pode auxiliar a cultura do país. Nosso cenário 

cultural, historicamente, é permeado por avanços e retrocessos, e, diante da possibilidade de 

trazermos algumas questões referentes à cultura na atualidade, apresentamos uma reflexão 

que explora alguns conceitos, e, sobretudo, procura fazer emergir relações existentes nas 

comunidades por vezes despercebidas frente a rotina acelerada da era pós-moderna. 

Nos municípios, que é onde “a vida acontece”, as pessoas desenvolvem seus projetos 

profissionais e buscam melhor qualidade de vida, pensamos em sair do âmbito 

governamental e lançar um olhar reflexivo acerca dos agentes culturais – que chamaremos de 

ativistas –,  enquanto cidadãos que contribuem com avanços culturais. Assim, nosso objetivo 
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é identificar como os ativistas culturais auxiliam na divulgação de atividades ligadas à 

cultura e como envolvem-se, junto aos agentes públicos, no fortalecimento de políticas 

culturais.  

Deste modo, este artigo busca fazer uma reflexão sobre o tema, não necessariamente 

colocando em lados opostos governo e ativistas, mas sim, identificando o trabalho de 

cidadãos no fomento à cultura. O presente trabalho justifica-se pela necessidade de 

entendermos o papel e reconhecermos a importância desses agentes em âmbito municipal, 

acreditando que possa ocorrer uma ampliação da discussão para os níveis estadual e federal.  

Para dar conta da proposta realizamos uma revisão bibliográfica, abordando a 

comunicação e a cultura, a cibercultura – por entendermos que os ativistas utilizam de forma 

intensa as mídias digitais -, as políticas culturais e os agentes culturais. Nesta perspectiva, 

adotamos a pesquisa qualitativa. Foram entrevistados três ativistas culturais de Santiago131, 

via e-mail, entre os dias 15 e 20 de setembro de 2019. A presença mais intensa nas redes 

sociais foi o critério que norteou a escolha. Assim, entendemos que esses ativistas dão conta 

das informações que buscam enriquecer a pesquisa. Foram respondidas as seguintes 

perguntas: 1) Como é o seu envolvimento com a cultura do município?, 2) Você acredita que 

auxilia na divulgação de atividades ligadas à cultura? Se a resposta for positiva, de que 

forma?, 3) Você acredita que, junto aos agentes públicos, fortalece as políticas culturais de 

Santiago? Como?, 4) Você se considera um ativista cultural? Explique. 

 

Uma breve relação entre comunicação e cultura  

 

Segundo Gonçalves (2018, p. 148), a relação entre os campos da comunicação e da 

cultura é intrínseca, de reciprocidade e dependência, sendo que as duas constituem nossa 

evolução humana e social. Caune (2008) afirma que cultura e comunicação formam uma 

parceria em que uma não se constituiu nem se explica sem a outra. Santaella (2010, p. 64), 

explica que no campo do contexto comunicacional e suas interfaces, localizam-se os 

diálogos da comunicação com a história, sociologia e política, geopolítica, antropologia 

cultural, etnologia, história e semiótica da cultura, visto que o campo do contexto 

comunicacional implica sempre situar os processos comunicativos em perspectivas e 

                                                
131 De sete selecionados, três retornaram a entrevista na data proposta.  
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conjunturas históricas, sociais e culturais. Para a autora, esse território é fértil em teorias 

híbridas, como comunicação e política, comunicação e cultura, etc. 

Santor (2017) considera que pensar é afeitar o mundo de maneira intencionada. 

“Pensar, e por consequência, fazer de uma determinada maneira é um ato cultural de uma 

manifestação cultural específica” (p. 14). O autor acredita que para uma visualização física 

da cultura há a necessidade de uma comunidade humana, bem como, uma paisagem 

geográfica, porém, “a cultura é anterior a sua manifestação, pois se trata de uma tecnologia 

do pensamento” (p. 14). Ele explica que tecnologias do pensamento são os instrumentos com 

os quais o ser humano opera.  

 

Quando pensamos, usamos, aparentemente, a linguagem como fundamento 

principal. Quando articulamos ideias, colocamo-as em forma de texto mental. Mas 

como esse texto é organizado? Que seleção de palavras faz? Qual “dicionário” e 
“vocabulário” usa? Este texto propõe que o pano de fundo da própria linguagem é a 

cultura-tecnologia (SANTOR, 2017, p. 14-15).  
 

 

O autor considera que a cultura-tecnologia seria uma fonte de elementos que podem 

anteceder a estruturação da própria linguagem, por exemplo. Nesta perspectiva, o ambiente 

tende a ser mais fechado e o grupo de pessoas mais homogêneo e há tendência para 

manutenção dos elementos e qualquer modificação prevê interação. “Essa interação 

reorganiza a cultura-tecnologia que, por sua vez, reorienta as demais tecnologias da mesma 

natureza” (SANTOR, p. 15). Portanto, a cultura é uma tecnologia do pensamento que orienta 

as demais tecnologias. “A criatividade, neste contexto, é uma expressão, não usual e não 

representada (ou parcialmente representada) de uma tecnologia (ou da combinação de mais 

de uma - sonora, visual, linguística, etc.)” (p. 15). Santor (2017) advoga na seguinte linha: se 

a cultura for vista como tecnologia, a sua transversalidade perpassará os demais conceitos, 

reafirmando a sua importância. “Não é uma atividade isolada, mas a orientação de todas as 

demais. Sua valorização seria indispensável” (p. 20).  

Com base em Santor (2017), ligamos a cultura à humanidade. “Se o conceito 

linguístico de cultura, em sua concepção mais simples, é a ação do ser humano no mundo, 

então qual a essência desta ação? O pensamento” (p. 24). O autor diz que o pensamento 

precisa de um vetor e o seu condutor é o próprio ser humano “e o seu motor e suprimento 

cognitivo: a alteridade, o outro ser humano” (p. 24).  
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O intelecto é a única fonte infinita de riqueza (de todas as formas!). É a 

oportunidade de uma melhor distribuição de renda, de uma melhor utilização – e 

gratificação – da força de trabalho como também a redução das barreiras dos 

preconceitos e a abertura dos mercados aos valores humanos (SANTOR, 2017, p. 

24). 

 

 

Todos os autores falam da relação da cultura com outras áreas, especialmente, 

comunicação. Apesar de serem áreas que abarcam serviços e bens, são constitutivas da vida.  

 

Uma abordagem sobre a cibercultura 

 

Segundo Lemos (2010), a forma técnica da cultura contemporânea é produto de uma 

sinergia entre o tecnológico e o social. “A cultura contemporânea, associada às tecnologias 

digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização, etc.), vai criar uma 

nova relação entre a técnica e a vida social” (p. 15). Isso será chamado de cibercultura. O 

autor fala na pertinência de observar a vida social contemporânea, “não numa perspectiva de 

conceitos congelados, mas pela óptica do movimento caótico e sempre inacabado entre as 

formas técnicas e os conteúdos da vida social” (p. 17).  

 
As novas tecnologias não só estão presentes em todas as atividades práticas 

contemporâneas (da medicina à economia), como também tornam-se vetores de 

experiências estéticas, tanto no sentido de arte, do belo, como no sentido de 

comunhão, de emoções compartilhadas. Embora esse fenômeno não seja novo, ele 

parece radicalizar-se nesse fim de século. Trata-se de uma sociedade que aproxima a 

técnica (o saber fazer) do prazer estético e comunitário (LEMOS, 2010, p. 17).  

 

 

Conforme Lemos (2010), a aventura das novas tecnologias de comunicação teve seu 

boom no século XIX. Por meio do telégrafo, rádio, telefone e cinema, o homem ampliou o 

desejo de agir à distância. “A tecnologia deve, como dizia nos anos 50 o filósofo Gilbert 

Simondon, fazer parte da cultura, já que ela é constitutiva do homem” (p. 19). E, mesmo que 

a tecnologia atual seja determinante, Jenkins et al. (2014), salientam que embora as novas 

ferramentas tenham possibilitado a proliferação dos meios pelos quais as pessoas podem 

fazer material circular, “recomendações boca a boca e compartilhamento de conteúdos de 

mídia são impulsos que há muito mobilizam as interações entre as pessoas” (p. 25).  

Lemos (2010), diz que o que chamamos de novas tecnologias de comunicação e 

informação surgem a partir de 1975 com a fusão das telecomunicações analógicas com a 

informática. Sob o mesmo suporte, o computador, ocorrem diversas formatações de 
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mensagens. Foi uma revolução digital em que os mass media (TV, rádio, imprensa, cinema) 

passam a operar dentro de formas individualizadas de produção, difusão e estoque de 

informação. “Aqui a circulação de informações não obedece à hierarquia da árvore (um-

todos), e sim à multiplicidade do rizoma (todos-todos)” (LEMOS, 2010, p. 68).  

Lemos (2010), fala da Internet como ciberespaço planetário. Ele considera que ao 

menos em sua configuração atual, “não é o resultado somente de uma estratégia tecnocrática 

de cima para baixo, mas o produto de uma apropriação social” (p. 116). Ainda, considera que 

“o hipertexto mundial que é o ciberespaço fez com que os produtores culturais mudassem 

suas formas de concepção dos conteúdos dos seus produtos” (p. 122). Para o autor, o 

ciberespaço configura-se como um hipertexto mundial interativo. Cada um pode adicionar, 

retirar, modificar partes da estrutura. Jenkins et al. (2014), considera que os criadores de 

conteúdo possuem uma ampla variedade de ferramentas de comunicação on-line para 

facilitar o compartilhamento informal e instantâneo. O Facebook e as demais redes sociais 

podem ser vistos como os símbolos de um novo tempo: segundo os autores, a mudança, de 

distribuição para circulação, sinaliza um movimento na direção de um modelo mais 

participativo de cultura, em que o público não é mais formado por consumidores de 

mensagens pré-construídas. São pessoas “que estão moldando, compartilhando, 

reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneiras que não poderiam ter sido 

imaginadas antes” (JENKINS et al. 2014, p. 24).  

Lemos (2010, p. 138), destaca que “o ciberespaço é hoje um espaço (relacional) de 

comunhão, colocando em contato, através de técnicas de computação eletrônica, pessoas do 

mundo todo”. Assim, as pessoas reúnem-se por interesses comuns, para bater papo, fazer 

troca de arquivos etc. Lemos (2010) relata que as pessoas formam coletivos e são criadas 

territorialidades simbólicas. Ele acredita que as novas tecnologias são sim “máquinas de 

comunhão”.   

 

Políticas culturais 

 

Para falar de políticas culturais, Rubim (2007) opera com o conceito escolhido por 

Canclini (2005 apud Rubin, 2007, p. 13) de que seria o conjunto de intervenções realizadas 

pelo Estado, pelas instituições civis e grupos comunitários organizados visando ao 

desenvolvimento simbólico, satisfazendo as necessidades da população e obtendo consenso 
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para um tipo de ordem e transformação social. Coelho (1997 apud BARBALHO, 2005, p. 

35), afirma que política cultural é considerada um programa de intervenções realizadas pelo 

Estado, entidades privadas ou grupos comunitários “com o objetivo de satisfazer as 

necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas representações 

simbólicas”. Rubim (2005, p. 16), considera que as políticas culturais emergem como um 

conjunto de formulações e práticas que buscam pensar e implementar o sistema cultural 

como totalidade articulada.  

Apropriamo-nos de Rubim (2007), que diz que a história das políticas culturais do 

Estado Nacional brasileiro pode ser condensada pelo acionamento de expressões como: 

autoritarismo, caráter tardio, descontinuidade, desatenção, paradoxos, impasses e desafios.  

Para ele, nos anos 30 podemos falar em “inaugurações” quanto às políticas culturais. As 

classes média e o proletariado apareceram na cena política. “Industrialização; urbanização; 

modernismo cultural e construção do estado nacional descentralizado, política e 

administrativamente, são algumas das faces do renovado país” (p. 16). O autor fala de dois 

experimentos, praticamente simultâneos, que inauguram as políticas culturais: a passagem de 

Mário de Andrade pelo Departamento de Cultura da prefeitura da cidade de São Paulo, de 

1935 a 1938, e a implantação do Ministério da Educação e Saúde em 1930 com a presença 

de Gustavo Capanema de 1934 a 1945.  

 
Pode-se afirmar que Mário de Andrade inova em: 1. Estabelecer uma intervenção 

estatal sistemática abrangendo diferentes áreas da cultura; 2. Pensar a cultura como 

algo “tão vital como o pão”; 3. Propor uma definição ampla de cultura que extrapola 

as belas artes, sem desconsiderá-las, e que abarca, dentre outras, as culturas 

populares; 4. Assumir o patrimônio não só como material, tangível e possuído pelas 

elites, mas também como algo imaterial, intangível e pertinente aos diferentes 

estratos da sociedade; 5. Patrocinar duas missões etnográficas às regiões amazônica 

e nordestina para pesquisar suas populações, deslocadas do eixo dinâmico do país e 

da sua jurisdição administrativa, mas possuidoras de significativos acervos culturais 
(modos de vida e de produção, valores sociais, histórias, religiões, lendas, mitos, 

narrativas, literaturas, músicas, danças etc.) (RUBIM, 2007, p. 15).  

 

 

Capanema acolheu muitos intelectuais e artistas progressistas, a exemplo de Carlos 

Drummond de Andrade, Cândido Portinari e Oscar Niemeyer (RUBIM, 2007). Segundo o 

autor, “a política cultural implantada valorizava o nacionalismo, a brasilidade, a harmonia 

entre as classes sociais, o trabalho e o caráter mestiço do povo brasileiro” (p. 16). Foram 

criadas instituições diversas, como a Superintendência de Educação Musical e Artística, 

Serviço de Radiodifusão Educativa, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
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Serviço Nacional de Teatro, Instituto Nacional do Livro e Conselho Nacional de Cultura. 

Porém, Rubim (2007) alerta para o fato de que a gestão inovadora de Vargas/Capanema cria 

uma tradição difícil no país: a relação entre governos autoritários e políticas culturais. “Ela 

irá marcar de modo substantivo e problemático a história brasileira das políticas culturais 

nacionais” (p. 18).  

Como estamos fazendo um breve retrospecto histórico na tentativa de pensarmos o 

passado para refletirmos o presente, é pertinente pontuar a criação do Ministério da Cultura. 

Rubim (2007) explica que o fim da ditadura tornou inevitável a criação de um ministério. No 

governo de Sarney, em 1986, foi criada a primeira lei brasileira de incentivos fiscais para 

financiar a cultura, a chamada lei Sarney. Após sua extinção, surge outra lei de incentivo, a 

Rouanet.  

 
Com ela e com as posteriores mudanças da lei Rouanet, cada vez mais o recurso 
utilizado é quase integralmente público, ainda que o poder de decisão sobre ele seja 

da iniciativa privada. A predominância desta lógica de financiamento corrói o poder 

de intervenção do Estado nas políticas culturais e potencializa a intervenção do 

mercado, sem, entretanto, a contrapartida do uso de recursos privados, nunca é 

demais lembrar (RUBIM, 2007, p. 27).  

 

 

Conforme Calabre (2007), durante muito tempo, a ação do Estado ficou restrita a 

preservação do conjunto de símbolos que formavam a nacionalidade, “tais como o 

patrimônio edificado e as obras artísticas ligadas à cultura erudita (composições, escritos, 

pintura, esculturas etc.)” (p. 96). Segundo a autora, na década de 1990, questões novas 

colocam-se para o campo da produção cultural. “Tornam-se mais comuns os estudos e as 

discussões sobre as relações entre economia e cultura” (p. 97). Barbalho (2005) reforça que 

as políticas culturais tornaram-se cada vez mais objeto de reflexões acadêmicas “em uma 

perspectiva inter e transdisciplinar: história, sociologia, comunicação, antropologia, 

administração, ciência política etc.” (p. 34).  

Conforme Rubim (2007), o governo Fernando Henrique Cardoso implanta seu 

projeto neoliberal no Brasil. “A retração do Estado acontece em praticamente todas as áreas. 

Pretende-se que o mercado, imaginado como todo-poderoso e dinâmico, substitua o Estado” 

(p. 26). “Formular políticas culturais é fazer cultura” (GIL apud RUBIM, 2007, p. 29), 

assim, introduzimos a gestão Lula, quando Lula e Gilberto Gil defrontam-se com desafios, 

como as relações históricas entre autoritarismo e intervenções do estado na cultura; 

fragilidade institucional; políticas de financiamento da cultura distorcidas pelos parcos 
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recursos orçamentários e pela lógica das leis de incentivo; centralização do Ministério em 

determinadas áreas culturais e regiões do país; concentração dos recursos utilizados; 

incapacidade de elaboração de políticas culturais em momentos democráticos (RUBIM, 

2007). Ainda, Rubim (2007) pontua a ausência de uma política consistente de formação e 

pessoal qualificado para atuar na organização da cultura. “Nesta área, a atuação do 

Ministério foi praticamente nula” (p. 32).  

O Estado deve prover a cultura. Simis (2007, p. 135) explica que   

 
No Estado democrático, o papel do Estado no âmbito da cultura, não é produzir 

cultura, dizer o que ela deve ser, dirigi-la, conduzi-la, mas sim formular políticas 

públicas de cultura que a tornem acessível, divulgando-a, fomentando-a, como 

também políticas de cultura que possam prover meios de produzi-la, pois a 
democracia pressupõe que o cidadão possa expressar sua visão de mundo em todos 

os sentidos. Assim, se de um lado se rechaçam as iniciativas que favorecem a 

“cultura oficial”, a imposição de uma visão monopolizada pelo Estado do que deva 

ser cultura brasileira, por outro, não se pode eximir o Estado de prover esse direito 

social, de estimular e animar o processo cultural, de incentivar a produção cultural, 

sem interferir no processo de criação, e preservar seu patrimônio móvel e imóvel. 

 

 

Barbalho (2005) considera que as instituições não-estatais e empresas privadas 

também promovem políticas de cultura. Temos assim, sindicatos, associações de moradores, 

organizações de movimentos populares, as quais têm forte presença na sociedade civil. No 

entanto, quanto à relação público-privada, quando as empresas privadas decidem investir em 

política cultural, o fazem por meio de leis de incentivo fiscal com as quais o Estado objetiva 

potencializar a produção cultural.  

 
O que se observa, de uma maneira geral, é a transferência para o mercado de uma 

parcela crescente da responsabilidade sobre a política cultural do país, do estado ou 

do município, com o Estado abdicando de determinar onde investir o dinheiro, o que 
deveria ocorrer dentro de um planejamento em longo prazo (BARBALHO, 2005, p. 

41).  

 

 

Deste modo, segundo Barbalho (2005), não se trata de ir contra o mercado, ou seja, 

para ele, a industrialização e mercantilização da cultura nas sociedades contemporâneas são 

dados com os quais teremos de lidar, “inclusive para exigir políticas culturais condizentes 

com tal realidade” (p. 42), mas, nesta interface com o setor privado, o Estado aparece como 

“alternativa”. Assim, na ausência de uma política cultural bem definida, a cultura fica mais 

dependente do mercado e da sua “mão invisível”. “E perde sua garantia de efetivar-se como 

direito fundamental” (p. 42).  
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Conforme Santor (2017, p.13), “como o direito à cultura está grafado na Constituição 

o próximo passo seria a discussão e organização de políticas públicas, as quais demandariam 

recursos e agentes de aplicação destes”. O artigo 215 da Constituição Federal de 1988 

considera que o estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional e apoiará a valorização e a difusão das manifestações culturais. De 

acordo com Gonçalves (2018), o Plano Nacional da Cultura (PNC), instituído em 2010, visa 

o planejamento e implementação de políticas públicas de longo prazo direcionadas à 

proteção e promoção da diversidade cultural brasileira, porém, suas metas estão aquém do 

que foi construído e projetado, de forma democrática. É preciso priorizar temas como 

inclusão social, democratização cultural e diversidade cultural. 

Nesta mesma linha, Calabre (2007) considera que uma política cultural atualizada 

precisa reconhecer a diversidade de públicos, com suas visões e interesses diferenciados. 

“No caso brasileiro, temos a premência de reverter o processo de exclusão, da maior parcela 

do público, das oportunidades de consumo e de criação culturais” (p. 99). A autora diz que a 

promoção de políticas de caráter mais universal tem como desafio, segundo Bourdieu, a 

questão de um processo de “desigualdade natural nas necessidades culturais”. Ou seja, seria 

necessária cautela na aplicação mecânica e simplista de uma política de acesso (CALABRE, 

2007).  

Parece-nos importante dizer que Barbalho (2005, p. 37) chama a atenção para o fato 

de que as necessidades da população não estão pré-fixadas, tampouco são neutras, “mas 

resultam da compreensão e do significado de que os agentes atuantes nos campos político e 

cultural têm dessas necessidades e dos interesses envolvidos”. Para o autor, “os programas 

de intervenções e os conjuntos de iniciativas não se dão de forma consensual, mas resultam 

de uma relação de forças culturais e políticas” (p. 38).  

Calabre (2007) considera que “qualquer processo de gestão requer diretrizes, 

planejamento, execução e avaliação de resultados, e com a cultura não ocorre diferente” (p. 

100). No cenário cultural, “interagem com o campo das mentalidades, das práticas culturais 

enraizadas, necessitando de um tempo mais longo para gerarem resultados visíveis” (p. 100). 

Têm-se aí um desafio: construir projetos de Estado e não de governos, evitando assim, que a 

cada troca de administração sejam desmontados, gerando desperdícios de recursos e 

trabalho. “Um dos possíveis caminhos a serem seguidos nesse processo de construção de 

políticas de longo prazo é o do envolvimento dos agentes atingidos por tais polít icas” (p. 
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100). Para a autora, produtores, agentes, gestores culturais, artistas, bem como, público em 

geral, vem tentando participar e interferir nos processos de decisões quanto às políticas 

públicas culturais. Ela diz que a base para um novo modelo de gestão precisa reconhecer a 

diversidade cultural dos agentes sociais e criar canais de participação democrática, 

pensamos, assim, no papel da comunicação.  

 

Intelectuais e o sistema cultural 

 

Gramsci (apud Rubim, 2005), cita três tipos de intelectuais importantes para o 

sistema cultural: os que criam, como artistas e cientistas; os que transmitem e difundem a 

cultura, como educadores e profissionais da comunicação e os que organizam a cultura, 

como os gestores e produtores culturais. “Cabe lembrar que, para Antonio Gramsci, todo ser 

humano é potencialmente um intelectual, mas apenas alguns desempenham socialmente tal 

atividade” (RUBIM, 2005, p. 15).  

É necessário que além da diferenciação e especialização das atividades, tais 

atividades sejam autonomizadas e ganhem distinção social (RUBIM, 2005). “Mais que isto: 

o reconhecimento social pode se transformar em algo ainda mais substantivo: leis 

determinadas” (p. 16). Nessa perspectiva, a autora relaciona as seguintes atividades com os 

profissionais que historicamente foram sendo formatados pela sociedade. 

 
A criação cultural está associada aos intelectuais, aos cientistas, aos artistas e aos 

criadores das manifestações culturais populares; a transmissão, a difusão e a 

divulgação da cultura constituem o campo, por excelência, dos educadores e 
professores e, mais recentemente, dos profissionais de comunicação e das mídias; a 

preservação da cultura – material e imaterial, tangível e intangível – requer 

arquitetos, restauradores, museólogos, arquivistas, bibliotecários etc. A reflexão e a 

investigação da cultura é realizada por críticos culturais, estudiosos e pesquisadores; 

a gestão da cultura supõe a existência de administradores, economistas etc. A 

organização da cultura exige a presença de um tipo de profissional especializado: o 

produtor ou promotor ou ainda animador cultural (RUBIM, 2005, p. 18).  

 

 

A autora destaca que no Brasil, a noção mais usual para delimitar o profissional que 

trabalha com a organização da cultura é a de produção e produtor cultural. Rubim (2005) diz 

que a atividade de organização/produção da cultura abrange ao menos três fases, são elas: 

pré-produção, produção e pós-produção. Se o produtor também imaginou o projeto cultural, 

acrescenta-se outra etapa, que é o desenvolvimento da ideia/formatação. “Para além da 

especial situação de um projeto imaginado pelo produtor, a atividade de produção cultural 
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congrega sempre planejamento, execução e supervisão constante” (RUBIM, 2005, p. 26). 

Segundo a autora, sem estas etapas, não existe produção cultural qualificada. Dependendo da 

complexidade deste sistema, a autora acredita que a atividade de produção também pode 

abranger tarefas como acompanhar a distribuição dos produtos, divulgar ou organizar a 

difusão do evento ou produto etc.  

Rubim (2017), nos apresenta o significado de agente cultural dentro do Programa de 

Formação e Qualificação de Agentes Culturais, desenvolvido entre janeiro e junho de 2017 

em 20 centros culturais da Bahia. “Ele entendeu como agente qualquer pessoa inscrita no 

campo cultural, que assumisse uma atitude ativa na construção da cidadania cultural, na 

conquista de direitos culturais e na luta por uma cultura cidadã” (p. 4).  

Rubim (2005) salienta, e estamos diante de um tópico que ganha, a nosso ver, 

singularidade neste estudo, que o requisito primordial e mais essencial ao produtor cultural é 

sua sensibilidade aliada ao conhecimento, encantamento e compromisso político e social 

com a cultura. O seu compromisso com a cultura precisa abarcar fatores como 

democratização da fruição e da produção e acesso à formação e informações culturais para 

todos (RUBIM, 2005). Este desenvolvimento da cultura, tão objetivado por nós, precisa ter 

valores democráticos, com respeito à diversidade e pluralidade, buscando uma vida melhor, 

um mundo mais humano e uma sociedade mais justa. 

 

Resultados e discussões 

 

De acordo com o site132 do município de Santiago (2019), ele está situado na 

macroregião sul, mesoregião centro ocidental, com população de 50.622 habitantes. Os pontos 

culturais de destaque são o Museu Pedro Palmeiro, Biblioteca Pública Melvin Jones e a 

Estação do Conhecimento, a qual soma-se a outros projetos que procuram fortalecer a 

identidade cultural “Terra dos Poetas”.  

Quanto à primeira questão, Como é o seu envolvimento com a cultura do município, os 

três entrevistados tem envolvimento com a cultura municipal, um deles, de iniciais M. B., há 

20 anos, outro, P. F. B. D., há cinco anos e o terceiro, V. A., não especificou. O primeiro, 

jornalista, iniciou em uma oficina de teatro no Centro Cultural, depois, ingressou no grupo de 

teatro Liberdade e, aos 15 anos, era voluntário de atividades desenvolvidas no Centro Cultural 

                                                
132 Endereço: www.santiago.rs.gov.br  
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nos departamentos de teatro, literatura e terceira idade. Fora isso, o mesmo relata que se 

envolveu, nesta trajetória, em cerca de 11 atividades de cunho cultural no município. O 

segundo, empresário, mantém um coletivo teatral com atividades direcionadas a todas as 

pessoas que gostariam de ter experiências teatrais. O terceiro, que é coordenador do Museu 

Pedro Palmeiro e Acervo Histórico, explica que o envolvimento acontece através do museu, 

onde são desenvolvidas atividades e programações relacionadas à memória, folclore e 

exposições.  

Sobre a segunda questão, Você acredita que auxilia na divulgação de atividades 

ligadas à cultura, o primeiro relata que quando começou a trabalhar em um jornal local, 

sentiu a necessidade de ser um divulgador das ações culturais. “Passei a dar ênfase ao 

trabalho dos escritores, músicos, grupos de teatro, eventos e todas as manifestações culturais 

possíveis”. Mais recentemente ele criou o “Espaço Cultural”, série de vídeos divulgados pelo 

facebook da prefeitura com o propósito de entrevistar e ressaltar pessoas, eventos ou grupos 

que são importantes para a cultura. O segundo relata que se não trabalhar a divulgação de suas 

atividades não tem público. “E o teatro inexiste sem plateia”. O terceiro diz que usa as redes 

sociais, imprensa falada e escrita para divulgar as ações como forma de atrair e incluir mais 

pessoas nos espaços de memória.  

Com relação à terceira questão, Você acredita que, junto aos agentes públicos, 

fortalece as políticas culturais de Santiago, o primeiro salienta que já ocupa um cargo público 

e pela ligação que possui com a cultura, procura dar ênfase aos que se dedicam à área, 

“mesmo quando essas atividades nada tem a ver com a participação do município”, ou seja, 

percebemos que o seu cargo é um vetor de divulgação, mas que afora isso divulgar a cultura é 

uma meta. Ele envolveu-se diretamente em ações, como criação do auditório Caio Fernando 

Abreu, junto à Câmara de Vereadores e criação do dia do escritor e poeta de Santiago, 

comemorado em 12 de setembro, que é a data de nascimento do escritor Caio Fernando 

Abreu.  

O segundo, pondera que apesar de ser um longo caminho, considera que “está bem 

melhor do que foi”. Considera que a partir do momento que os encarregados das políticas 

culturais começam a ouvir as necessidades técnicas dos artistas, as coisas andam de forma 

mais tranquila. Ele diz que demorou a emplacar seu projeto de teatro e precisou agregar valor 

a sua ideia. Já em 2018, o gestor de cultura do município convidou o mesmo a elaborar um 

projeto para as crianças como ideia de formar uma cultura teatral para o futuro. Percebe-se 
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que é possível atuar junto a agentes públicos para fortalecer as políticas, mas, ele reforça que 

deve existir diálogo. “Se a gente pensar apenas no dinheiro para a execução, a gente não sai 

do lugar”. Entende que a cultura é considerada supérflua nos orçamentos, mas que é preciso 

pensar em outros caminhos, e o das parcerias parece-lhe adequado. “É claro que eu defendo a 

ideia de um fundo municipal de cultura - algo que nos eleva a uma cidade com um 

pensamento de gestão mais elevado e moderno”. O terceiro ativista acredita que fortalece as 

políticas até por ser funcionário do museu. Enfatiza que realiza parcerias com o Departamento 

de Cultura e Secretaria da Educação.  

Quanto à última questão, Você se considera um ativista cultural? Explique, o primeiro 

considera-se ativista cultural, inicialmente, por que a cultura ajudou-o a definir rumos 

profissionais. Com isso trouxe-lhe a percepção de que é preciso fortalecer a arte e instigar as 

pessoas que se empenham em fazer algo que valorize a cidade. “De minha parte, em minhas 

funções, sempre procurei auxiliar na projeção dos espaços culturais e de outros tantos 

ativistas culturais de nossa cidade”. O segundo, que também se considera, diz que seu 

trabalho é totalmente voluntário. “Todo o investimento que ganhamos de empresas e editais 

que promovem o fortalecimento da cultura, são utilizados no espetáculo e em ações do 

companhia para o público do município”. Já o terceiro, que também se identifica como 

ativista, diz que além de desenvolver seu trabalho no museu, envolve-se de outras formas: 

“busco sempre através de convites de escolas, Asilo, Escoteiros e Associações de Bairros, 

fazer ações culturais nos finais de semana e  fora do meu  expediente  de trabalho”.  

Os relatos dos três ativistas denotam a intensidade de seus envolvimentos com a 

cultura. Especificamente sobre comunicação, pensamos que: além de divulgar atividades 

culturais, a presença em acontecimentos/eventos é pertinente; é preciso apropriar-se dos 

recursos atuais como as redes sociais para divulgar a cultura, sem deixar de lado, os meios de 

comunicação tradicionais; para fazer cultura, no caso do teatro, a divulgação configura-se 

como elemento de sobrevivência do mesmo, então, ela obrigatoriamente precisa existir. 

Ainda, percebe-se que dois dos ativistas, que já atuam no serviço público, unem o seu 

trabalho enquanto funcionários da prefeitura ao desejo de ver o crescimento da cena cultural, 

tanto que, um salienta que divulga ações culturais que as vezes não são iniciativa do 

município, outro, dedica-se a atender convites, fora de seu horário de expediente. Chamamos 

a atenção para a importância do diálogo e da busca de parcerias, que, nos parece que permeia 

esta área.  
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Todos consideram-se ativistas culturais e entendemos ser importante registrar as 

seguintes percepções: é preciso valorizar quem se empenha, de modo voluntário, para a 

cultura; os investimentos obtidos são revertidos em prol das próprias atividades culturais 

como eventos, projetos e peças teatrais e a área cultural requer sentimentos como criatividade, 

paixão, amor, carinho, tendo em vista que ao participar voluntariamente de ações culturais na 

cidade, normalmente, é preciso envolver-se em feriados, fins de semana e fora do horário de 

expediente, ou seja, atividades culturais não tem dia e horário fixo.  

 

Considerações Finais  

Na intenção de retomar o nosso objetivo, identificar como os ativistas auxiliam na 

divulgação de atividades ligadas à cultura e como envolvem-se, junto de agentes públicos, 

para fortalecer as políticas culturais, pontuamos o “pensar” como elemento que configura um 

ato cultural. Por consequência, optamos em como manifestar esse ato, que, nos dias atuais, 

encontra na internet uma forma de disseminação. Na cultura contemporânea, associada às 

tecnologias digitais, entendemos que mesmo que os “pormenores” da cultura possam ser 

esvaziados de sentido devido à superficialidade da virtualização, a ampla divulgação que as 

pessoas fazem é importante porque as palavras, imagens e informações passam a integrar a 

rotina dos consumidores de informação. 

Pensamos que as políticas culturais devem ser geridas e estimuladas pelo poder 

público e fomentadas pela participação civil e comunitária, pois, “pensar a cultura” requer 

apropriar-se de elementos históricos, sociais, econômicos etc., explorando singularidades 

muitas vezes limitadas pelos órgãos públicos por falta de conhecimento ou interesse. É 

momento de diálogo, parcerias, mas, sobretudo, cobrança de investimentos públicos, pois a 

“mão invisível” do mercado pode não considerar peculiaridades culturais vitais para a 

manutenção da diversidade.  

Por fim, os ativistas assumem um papel protagonista na cultura do município tendo em 

vista que “levantaram e levantam bandeiras” que passariam despercebidas, e um papel 

complementar ao juntar-se ao governo para fomentar, cobrar e divulgar as ações culturais. 

Imbuídos do sentimento de apreço pela cultura, os ativistas são capazes de defender projetos 

de Estado e não de Governos, evitando que a cada troca de administração, recursos sejam 

desperdiçados e retrocessos sejam registrados em uma área que enfrenta desafios e apresenta 

lacunas. Os ativistas “movimentam” a área e são intelectuais necessários para o sistema 
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cultural, pois fazem do “pensar”, da divulgação, da promoção de eventos e do envolvimento 

em ações, molas propulsoras de desenvolvimento da cultura. Parece-nos pertinente o seguinte 

questionamento: como seria a cultura da referida cidade sem a ação desses ativistas?  

Acreditamos que escrever sobre Cultura é fazer Cultura. Ao relacionar conceitos e 

ouvir pessoas, percebemos a possibilidade de estudos futuros no sentido de contribuir 

cientificamente com esse tema, buscando fortalecê-lo.  

 

Referências 

BARBALHO, Alexandre. Política Cultural. In: RUBIM, Linda (org.). Organização e 

produção da cultura. Salvador: EDUFBA, 2005.  

BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil, 1988. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso 

em: 14 set. 2019.  

CALABRE, Lia. Políticas culturais no Brasil: balanço e perspectivas. In: RUBIM, A. A. C.; 

BARBALHO, A. (orgs.). Políticas Culturais no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2007.  

CAUNE, Jean. As Relações entre cultura e comunicação: núcleo epistêmico e forma 

simbólica. Líbero, ano XI, n. 22, 2008. Disponível em: 

http://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/article/view/556. Acesso em: 03 jun. 2019.  

GONÇALVES, Carmen Regina Abreu. Comunicação para Políticas Culturais. In: 

GUINDANI, J. F.; E SILVA, M. G (orgs.). Comunicação e Indústria Criativa: políticas, 

teorias e estratégias. Jaguarão (RS): CLAEC, 2018.  

JENKINS, H.; GREEN, J.; FORD, S. Cultura da conexão: criando valor e significado por 

meio da mídia propagável. São Paulo: Eleph, 2014.  

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea, 5ª Ed., 

Porto Alegre: Sulina, 2010.  

RUBIM, Antonio Albino Canelas. Políticas Culturais no Brasil: tristes tradições, enormes 

desafios. In: RUBIM, A. A. C.; BARBALHO, A. (orgs.). Políticas Culturais no Brasil. 

Salvador: EDUFBA, 2007.  

RUBIM, Antonio Albino Canelas. Uma experiência de formação de agentes culturais. In:XIII 

Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2017, Salvador. Anais eletrônicos [...]. 

Disponível em: www.cultufba.br/enecult. Acesso em: 16 set. 2019.  

RUBIM, Linda. Produção Cultural. In: RUBIM, Linda (org.). Organização e produção da 

cultura. Salvador: EDUFBA, 2005.  

SANTAELLA, Lucia. Comunicação e Pesquisa: projetos para mestrado e doutorado, 2ª Ed., 

São José do Rio Preto, 2010.  
SANTIAGO. Município. Disponível em: http://www.santiago.rs.gov.br. Acesso em: 16 abr. 

2019.  

SANTOR, Fernando Silva. Sobre a cultura-tecnologia (e a relação com a indústria criativa). 

In: SILVA, M. G.; COUTINHO, R. C. (orgs.). Processos e práticas nas atividades criativas 

e culturais: reflexões e interfaces da comunicação e da indústria criativa. Santiago: Oliveira 

Books, 2017.  

 

SIMIS, Anita. A política cultural como política pública. In: RUBIM, A. A. C.; BARBALHO, 

A. (orgs.). Políticas Culturais no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2007.



 

V Seminário Internacional de Ciências Sociais – Ciência Política: Buscando o Sul “Estado, Sociedade e 

Democracia: os (des) caminhos da América Latina no Século XXI”, 2018, ISSN – 2337 – 4671. 

SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR FEDERAIS: o nível de conhecimento desta política pública por 

parte dos alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas do município de 

São Borja 

 

Ethiane Dinat Falcão Roballo 133 

Lisianne Pintos Sabedra Ceolin 134 

Marilice Cortes135  

 

Resumo: Este trabalho tem como temática o estudo da política pública do sistema de reserva de vagas para 

ingresso nas instituições federais de ensino superior, instituída pela Lei Federal n. 12.711, de 29 de agosto de 

2012, e implementada na Universidade Federal do Pampa, assim como nas instituições congêneres. Através de 

levantamento de dados nos cursos de Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ciência Política, do Campus São 

Borja, da Unipampa, constatou-se que é significativo o percentual de vagas não ocupadas nos cursos 

pesquisados. Assim, este artigo objetiva investigar o nível de conhecimento da política de reserva de vagas por 

parte dos alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas do município de São Borja. Para tanto, procedeu-se 

à coleta de dados sobre a ocupação nos referidos cursos e a aplicação de questionários para investigar o nível de 

conhecimento sobre o tema por parte dos alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas do município. 
Procedeu-se a uma análise quantitativa, que concluiu que é necessário investimento em divulgação do sistema de 

reserva de vagas e suas modalidades. 

  

Palavras-chave: Sistema de Reserva de Vagas; Políticas Públicas; Unipampa; Ocupação. 

 

Introdução 

 

O sistema de reserva de vagas para ingresso nas instituições federais de ensino 

superior foi implementado na Universidade Federal do Pampa, assim como nas instituições 

congêneres, imediatamente após ser sancionada a Lei Federal n. 12.711, de 29 de agosto de 

2012. 

Segundo a norma, nas instituições federais citadas, deverão ser reservadas vagas para: 

a) Estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; b) 

Estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos (um 

salário-mínimo e meio) per capita; c) Estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; 

e d) Pessoas com deficiência. 

                                                
133 Mestranda do curso Mestrado em Políticas Públicas, pela Unipampa - Universidade Federal do Pampa, 

campus São Borja. Pesquisa sobre sistema de reservas de vagas para ingresso nos cursos de graduação nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. E-mail: 

ethianeroballo@hotmail.com 
134 Professora dos cursos de Direito, Ciência Política, Ciências Humanas e do Mestrado em Políticas Públicas, 

pela Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Pesquisa sobre sistema de reserva de vagas em 

instituições de ensino superior federais. E-mail: lisianneceolin@unipampa.edu.br 
135 Mestra em Políticas Públicas. E-mail: marilicecortes@unipampa.edu.br 

mailto:lisianneceolin@unipampa.edu.br
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Vale pontuar que tal política pretende criar uma situação de efetivação mais igualitária 

de oferta de educação, fundamento que gerou questionamentos sobre sua validade e foi, 

inclusive, alvo de contestações judiciais. Entretanto, considerando ser um sistema recente e 

que está a transcorrer, a literatura da área ainda carece de estudos que construam indicadores 

acerca da sua implantação. 

Este artigo objetiva investigar o nível de conhecimento da política de reserva de vagas 

por parte dos alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas do município de São Borja. 

Inicialmente, procedeu-se à coleta de dados sobre ocupação de vagas nos cursos de 

Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ciência Política, do Campus São Borja da Unipampa, 

entre os anos de 2017 – 2019. 

Observou-se que é significativo o número de vagas não ocupadas por candidatos 

aprovados para as cotas. O percentual de não ocupação das vagas é preocupante, já que a lei 

que as criou é prevista para um período de dez anos, quando então será revisada. 

Devido a sua relevância, entende-se que é importante que sejam feitos estudos no 

sentido de analisá-la, a título de contribuição com a discussão, visto que é uma política 

pública social que pretende reduzir as desigualdades na sociedade brasileira ao oportunizar o 

ingresso de uma parcela historicamente excluída das universidades federais. 

Também se ressalta a importância do estudo para a área das Políticas Públicas, o que 

resta transparente pela circunstância de ser uma política pública que atende a um direito 

humano fundamental, previsto constitucionalmente: o direito à educação.  

Diante de dados levantados, a problemática do presente trabalho se apresenta no fato 

de que as vagas reservadas pela política de cotas não são satisfatoriamente preenchidas. Para 

tanto, se faz necessário estudos que investiguem os motivos que geram tal percentual. 

Preliminarmente, algumas hipóteses que podem contribuir para esse problema são aventadas, 

tais como: desinteresse por parte do público alvo e falta de informação. 

Para atingir tal desiderato, esta pesquisa parte do conhecimento acerca do grau de 

informação de alunos concluintes do Ensino Médio sobre o sistema de reserva de vagas, com 

a aplicação de questionários. 

Tem-se ciência de que não há como afirmar uma coincidência entre a amostra (alunos) 

e sua intenção em cursar as referidas graduações. Mesmo assim, é inegável que concluintes do 

ensino médio representam possíveis usuários das cotas, em nível local. 
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           Quanto à metodologia, partiu-se de levantamento de dados sobre ocupação de vagas 

reservadas no período delimitado (2017- 2019), nos cursos escolhidos para análise, de modo a 

demonstrar os percentuais. Na sequência, foram aplicados questionários, que tiveram como 

público alvo os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas estaduais do município de 

São Borja, objetivando verificar se os estudantes conhecem o sistema de cotas, o quanto 

conhecem e se têm interesse em se inscrever para vagas dessa reserva.  

  Entende-se que este passo é fundamental para que os sujeitos que potencialmente 

podem usufruir do sistema ganhem visibilidade, e se tenha um panorama inicial sobre seu 

nível de informação acerca da política pública. Isto permitirá uma aproximação de resposta 

com relação às duas hipóteses levantadas para o problema: a) se há “desinteresse do público 

alvo”; e b) se há “falta de informação”; Ainda, foi feita pesquisa bibliográfica. Com relação à 

abordagem, essa adota aspectos quantitativos. 

Com base nos passos metodológicos supracitados, foi possível formar um panorama, 

de caráter predominantemente empírico, acerca do grau de informação e das percepções dos 

atores potenciais. 

 

O sistema de reserva de vagas 

 

Recentemente, as universidades federais têm participado do processo de 

democratização do acesso ao ensino superior através de políticas públicas que pretendem 

atender essa demanda, principalmente através do sistema de reserva de vagas, implantado pela 

Lei Federal n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. 

  A política pública de reservas de vagas é entendida também como ação afirmativa e/ou 

sistema de cotas, e tem como base os direitos fundamentais à educação e à igualdade, sendo 

importante frisar que a nota de fundamentalidade “se aplica àqueles direitos (em geral 

atribuídos à pessoa humana) reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 

positivo de determinado Estado [...]” (SARLET, 2017, p. 303). 

Com efeito, em seu artigo 6º, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB/88) prevê a educação como direito fundamental. 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
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pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988). 

 

Já quanto à igualdade, em seu aspecto formal, a Carta Magna estabelece, em seu artigo 

5º, que “todos são iguais perante a lei” (BRASIL, CRFB/1988, Art. 5º). Porém, a igualdade 

pretendida por meio do sistema de cotas caracteriza-se como material, no sentido de acesso a 

iguais oportunidades, como observam Haas e Linhares que 

 

[...] as ações afirmativas se constituem instrumentos de concretização da igualdade 

material. Neste sentido são, portanto, políticas públicas que dão preferência a 
segmentos sociais marginalizados no acesso aos direitos sociais, sobretudo à 

educação e ao mercado de trabalho (HAAS; LINHARES, 2012, p. 844). 

 

O acesso às vagas das instituições federais de ensino superior sempre foi motivo de 

muitas críticas pela pouca representatividade de minorias nas universidades públicas. Na 

intenção de corrigir tais problemas, algumas universidades destacaram-se como pioneiras na 

implantação de ações afirmativas próprias. 

 

Foram iniciadas no estado do Rio de Janeiro, que aprovou leis aplicáveis à 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro–Uerj e à Universidade Estadual do Norte 

Fluminense–Uenf. Outra unidade da federação que fez algo semelhante foi o Mato 

Grosso do Sul, que em 2003 aprovou legislação própria. Ancorada na sua 
autonomia, também em 2003, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) aprovou 

em seu Conselho Universitário a adoção das cotas, situação parecida ocorreu na 

Universidade de Brasília (UnB). De maneira singular, aos poucos as medidas de 

ações afirmativas nas IES passaram a se concretizar (SANTOS, 2012, p. 293). 

 

Desde as primeiras experiências com ações afirmativas, o assunto tem gerado muita 

polêmica. Mas foi a implantação na UnB – Universidade de Brasília, que utilizando de sua 

autonomia universitária, aprovou em seu Conselho Universitário a aplicação das cotas, que a 

discussão se acirrou. 

Em sessão realizada no dia 26 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 186, ajuizada 

pelo partido dos Democratas (DEM). A Corte confirmou que o sistema de cotas nas 

universidades, por meio das cotas raciais e sociais, não fere o princípio constitucional da 

isonomia. Nesse momento foram declaradas constitucionais as cotas na Universidade de 

Brasília (UnB). 
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Logo, em 29 de agosto do mesmo ano, foi aprovada a Lei nº 12.711, conhecida como 

Lei de Cotas. 

Dessa forma, é relevante salientar que nos últimos anos os governos têm buscado 

atender às demandas da população por meio da inserção de políticas públicas inclusivas e de 

redução das desigualdades sociais, entre elas, o sistema de reserva de vagas nas instituições de 

ensino superior públicas. 

 

A Unipampa 

 

A Universidade Federal do Pampa foi criada através da Lei nº 11.640, de 11 de janeiro 

de 2008, com um formato multicampi. Possui sua reitoria localizada na cidade de Bagé, e 

totaliza 10 campi, sendo o Campus São Borja o escolhido para a aplicação desta pesquisa. O 

Campus São Borja fica localizado na região fronteiriça entre o Brasil e a Argentina, mais 

precisamente no município de São Borja, que faz divisa com Santo Tomé, Corrientes, 

Argentina. 

A Unipampa foi criada dentro de uma estratégia de política pública, pensada para o 

desenvolvimento da região Sul do Rio Grande do Sul. Pontua-se que é papel do Estado 

fomentar o desenvolvimento local e regional, pois estes espaços são carentes de políticas 

específicas para oportunizar seu desenvolvimento, estimulando avanços de caráter econômico 

e social dessas regiões, mas também garantindo direitos sociais, os quais recebem a 

denominação de positivos, justamente por exigirem uma atuação estatal. 

Em números, o Campus São Borja, atualmente, possui sete cursos de graduação: 

Ciências Humanas - Licenciatura, Ciências Sociais - Ciência Política, Direito, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Serviço Social e Geografia na modalidade 

EAD, pela UAB- Universidade Aberta Brasil. Possui, ainda, cursos de pós-graduação latu-

sensu e dois cursos de mestrado profissionais: Mestrado em Políticas Públicas e Mestrado em 

Comunicação e Indústria Criativa. 

Conforme informação da Secretaria Acadêmica do Campus São Borja, no total são 

1472 alunos de graduação presencial e EAD, 78 de pós-graduação lato sensu e 58 de pós-

graduação stricto sensu, distribuídos entre os três turnos. 

No presente trabalho, optou-se por analisar somente dois dos cursos, para melhor 

aprofundamento na pesquisa. São eles: Ciências Humanas, por ser um dos cursos que têm 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
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realizado a ocupação total das suas vagas com mais facilidade; e Ciências Sociais – Ciência 

Política, por ser o curso que tem apresentado maior dificuldade no preenchimento integral de 

suas vagas. Acrescido a este critério para escolha, encontra-se o fato de que os perfis dos 

egressos são distintos, posto que o primeiro é uma licenciatura, e o segundo, um bacharelado. 

O Curso de Ciências Humanas conta atualmente conta com 165 alunos. Já o curso de 

Ciências Sociais – Ciência Política possui 122 alunos. 

 

Taxas de ocupação de vagas reservadas nos Cursos de Ciências Humanas – Licenciatura 

e Ciências Sociais – Ciência Política (Unipampa – 2017 a 2019) 

 

Em levantamento feito junto a Secretaria Acadêmica do Campus São Borja, acerca 

das taxas de ocupação das vagas reservadas pelas cotas, nos cursos objeto de análise, foi 

possível observar um decréscimo no número de ocupação de 2017 a 2019, principalmente no 

curso de Ciências Sociais – Ciência Política, que das 25 vagas reservadas ocupou: em 2017, 

12; em 2018, 8; e em 2019, 9. 

Quadro 1 – Ocupação das vagas reservadas 

Matrícula pela Reserva de Vagas 

 

    Ciências Humanas 

  

    Vagas Reservadas Matrículas 

 

2017 2018 2019 

25 27 18 13 

    Ciências Sociais - Ciência Política 

    Vagas Reservadas Matrículas 

 

2017 2018 2019 

25 12 8 9 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Ao aprofundarmos a nossa análise, observamos que, no ano de 2017, o curso de 

Ciências Humanas teve a totalidade das vagas ocupadas, enquanto Ciências Sociais – Ciência 

Política teve menos de 50% de prenchimento. 
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Já em 2018 e 2019, com detalhamento das matrículas pelo perfil do público alvo, 

constante na tabela 2, podemos observar que a situação é mais crítica em algumas 

modalidades, como a referente a pessoas com deficiência. 

Quadro 2 – Matrículas pelo Perfil do Público Atendido 

Matrículas por Perfil do Público Atendido 

  

  

Ciências Humanas Ciências Sociais - Ciência 

Política 

  

2018 2019 2018 2019 

Perfil Vagas Matrículas Matrículas Matrículas Matrículas 

Escola Pública 25 18 13 8 9 

Renda 13 11 6 4 5 

Autodeclarados 10 4 2 2 1 

Deficiência 6 1 0 0 0 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

A partir dos dados expostos na tabela 2, verifica-se que, nos anos de 2018 e 2019, 

foram reservadas 25 vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em 

escolas públicas; 13 para estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um 

salário-mínimo e meio per capita; 10 para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas; e 6 vagas para pessoas com deficiência. 

Desse total de vagas reservadas, no curso de Ciências Humanas, foram efetivadas, 

em 2018, respectivamente: 72%; 84,61%; 40%; e 16,66%. Já em 2019, os percentuais 

restaram assim configurados: 52%; 46,15%; 20%, e 0%. Observa-se, portanto, uma queda 

significativa no percentual de matrículas nas modalidades de cotas. 

Já no curso de Ciências Sociais – Ciência Política, a situação se apresenta bem mais 

crítica. Os percentuais de matrículas efetivadas, em 2018, respectivamente, foram: 32%; 

30,77%; 20%; e 0%. Em 2019, temos os seguintes: 36%; 38,46%, 10%; e 0%. Embora nesse 

curso a queda de 2018 para 2019 não tenha sido tão acentuada, o bacharelado já vinha 

apresentando baixo percentual de ocupação anteriormente. 

Verifica-se, também, que quando o perfil é de candidato autodeclarado e candidato 

com deficiência, as taxas de ocupação tendem a zero ou a um percentual não significativo, 10 

a 20%. Esta constatação nos faz ponderar que talvez os números reflitam os níveis de 

desigualdade no Brasil. 
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O nível de conhecimento da política de reserva de vagas por parte dos alunos do terceiro 

ano do ensino médio de escolas do município de São Borja 

 

Conforme informações fornecidas pela 35ª CRE, o município de São Borja possui 08 

escolas que ofertam Ensino Médio, quais sejam: Colégio Estadual Getúlio Vargas, Colégio 

Estadual São Borja – CESB, Escola Estadual de Ensino Médio Apparício Silva Rillo, Escola 

Estadual de Ensino Médio Tricentenário, Escola Estadual Técnica Olavo Bilac, Escola 

Estadual de Ensino Médio Timbaúva, Instituto Estadual Arneldo Matter e Instituto Estadual 

Padre Francisco Garcia. 

Este nível de ensino tem, matriculados, um total de 1591 alunos, nos turnos da manhã 

e da noite. A pesquisa foi aplicada a 138 (cento e trinta e oito) estudantes, especificamente do 

terceiro ano do ensino médio, no turno da manhã, nos dias 30 de outubro de 2019, no Colégio 

Estadual São Borja - CESB; 31 de outubro de 2019, na Escola Estadual Técnica Olavo Bilac; 

no dia 1º de novembro de 2019, no Instituto Estadual Padre Francisco Garcia; e no dia 4 de 

novembro de 2019 no Instituto Estadual Arneldo Matter e na Escola Estadual de Ensino 

Médio Apparício Silva Rillo. 

Inicialmente, buscou-se caracterizar minimamente o público alvo da aplicação desse 

questionário, levantando dados referentes à faixa etária e ao sexo. Da amostra, a grande 

maioria tem 17 anos (50,7%) e 18 anos (42,8%), conforme podemos observar no gráfico 

abaixo: 

Gráfico 1 – Faixa etária dos alunos do ensino médio das escolas de São Borja 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

O percentual entre o público feminino e masculino também ficou bem equilibrado, 

como pode ser visto no gráfico abaixo: 

Gráfico 2 – Gênero dos alunos do ensino médio das escolas de São Borja 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Do total de estudantes, 125 alunos, ou seja, 90,6%, estudaram somente em escolas 

públicas; já 8,7% responderam que cursaram algum ano em escola particular, e somente um 

não respondeu (gráfico 3). 

Gráfico 3 – Regime jurídico da escola onde o aluno estudou (pública ou privada) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Esse dado é importante, pois demonstra o percentual de possível público alvo da 

reserva de vagas, já que para se inscrever pelas cotas os alunos têm que ter cursado todo o 

ensino médio em escolas públicas. 

Outro dado a se destacar é o que revela que 128 alunos (92,8%) pretendem cursar o 

Ensino Superior, contra 6,5% que não têm esta intenção (gráfico 4). Novamente, somente um 

aluno não respondeu. Esses percentuais demonstram a grande parcela de público que o 

sistema de cotas pode atingir no município de São Borja. 

Gráfico 4 – Alunos que pretendem cursar o Ensino Superior 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Quando o assunto é o conhecimento acerca da gratuidade da Unipampa, 84,1% dos 

alunos se declaram cientes deste fator. Mesmo sendo um percentual significativo, verifica-se 

que há insuficiência, considerando que a instituição está instalada no Município há mais de 

uma década. Observa-se, neste particular, um entrave à efetividade da política de reservas, 

posto que se os concluintes do Ensino Médio não sabem, em sua integralidade, que há uma 

universidade federal gratuita no Município em que residem, dificilmente todos os potenciais 

usuários conhecem o sistema de cotas. 

Gráfico 5 – Percentual de conhecimento da gratuidade da Unipampa 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Acerca do conhecimento dos cursos ofertados no Campus São Borja, os percentuais 

demonstram que a universidade ainda terá que trabalhar bastante na divulgação, embora 

existam projetos executados e em execução com tal objetivo.136 Somente 36,2% disseram ter 

                                                
136 Foi informado pela Coordenação Acadêmica do Campus São Borja o cadastro dos seguintes 
projetos de iniciativa de servidores do Campus São Borja: Projeto de extensão: Conhecendo a 
Unipampa: um incentivo aos estudantes do ensino médio da rede pública de São Borja, coordenadora 
Katiúcia Pletiskaitz, período: 2012/2013; Projeto de extensão: Conhecendo a Unipampa, coordenador 
William de Souza Bernardes, período: 2016; Projeto de extensão: Conhecendo a Unipampa – edição 
2017, coordenador William de Souza Bernardes, período: 2017; Projeto de extensão: Conhecendo a 
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conhecimento de todos os cursos do campus São Borja. Tal dado, assim como o explicitado 

no item anterior, pode impactar o acesso à política em exame, vez que mais de 60% dos 

alunos desconhece a oferta, em universidade pública, de cursos que podem estar entre as suas 

preferências. 

Gráfico 6 – O conhecimento dos cursos ofertados pelo Campus São Borja 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Quando questionados sobre o ingresso, 84,8% disseram saber que para concorrer a 

uma vaga, têm que fazer o Enem - Exame Nacional do Ensino Médio; e 75,4% declararam ter 

ciência de que com a nota do Enem podem se inscrever pelo Sisu - Sistema de Seleção 

Unificada do governo federal. Embora esses percentuais sejam altos, ainda há 12,3% e 17,4%, 

respectivamente, que relataram não ter esse conhecimento. 

 

Gráfico 7 – Conhecimento acerca da necessidade do Enem para concorrer pelas cotas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

                                                                                                                                                   
Unipampa – edição 2018, coordenador William de Souza Bernardes, período: 2018; e Projeto de 
extensão: Conhecendo a Unipampa – edição 2019, coordenador William de Souza Bernardes, 
período: 2019. Detalhamento deste último projeto: ”O projeto tem como objetivo apresentar a 
Unipampa para estudantes do ensino fundamental e médio das escolas e outros grupos (como por 
exemplo, de cursos pré-vestibulares) através de pessoas que serão capacitadas para realizar essa 
atividade, aumentando o número de pessoas que tenham conhecimento da Unipampa”. 
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Gráfico 8 – Ciência sobre a relação entre nota do Enem e inscrição via Sisu 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Mais uma vez, destaca-se que apesar de serem percentuais baixos os de não 

conhecimento, esses valores demonstram que ainda há necessidade de uma melhor divulgação 

sobre os procedimentos que o próprio poder público criou para o preenchimento das vagas 

ofertadas nas instituições públicas. São etapas que interferem diretamente na implementação 

da política de cotas, por isso é de se esperar que o próprio governo invista maciçamente em 

ações de divulgação e que os alunos das escolas públicas sejam os mais bem informados sobre 

esse assunto. 

Já quando questionados especificamente sobre o conhecimento do sistema de reserva 

de vagas, somente a metade dos alunos disse saber da existência das cotas para ingresso na 

Unipampa. E o mais impressionante é que a maioria relata só ter ouvido falar de cotas para 

autodeclarados (60,9%) e para pessoas com deficiência (53,6%). A metade não tem 

conhecimento de que há reserva de vagas para alunos que cursaram integralmente o ensino 

médio em escolas públicas e nem que há reserva para integrantes de famílias de baixa renda. 

O mesmo percentual que desconhece as cotas se apresenta quanto às modalidades de cotas, 

como demonstram os gráficos seguintes: 
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Gráfico 9 – Alunos que têm conhecimento da existência de vagas reservadas para 

ingresso na Unipampa 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Gráfico 10 – Conhecimento dos tipos de cotas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Por fim, foi questionado se eles se inscreveriam pelas cotas, ao que 62,3% 

responderam que sim. Já é um percentual maior do que o número dos que afirmaram conhecer 

o sistema de cotas. Assim, só por esse número, depreende-se que é preciso que seja feito um 

trabalho de divulgação sobre o sistema. Talvez esta iniciativa pudesse romper com alguma 

resistência dos 34,8% que responderam que não, já que pode algum estudante ter dito que não 

se inscreveria por mero preconceito, advindo do desconhecimento da reserva, de como esta 

funciona e o que objetiva. 
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Gráfico 11 – Interesse em se inscrever por cotas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Diante dos números apresentados, é possível tecer uma conclusão parcial acerca do 

sistema de reseva de vagas, no que diz respeito ao nível de conhecimento da política por parte 

dos alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas do município de São Borja, já que os 

dados apontam que: a maioria pretende cursar o ensino superior; grande parte conhece a 

gratuidade da Unipampa, a necessidade do Enem, o Sisu e inscrever-se-iam pelas cotas. 

Porém, ainda há que se trabalhar na divulgação: dos cursos ofertados pelo campus, da 

existência de vagas reservadas para ingresso na instituição e, principalmente, dos tipos de 

cotas. 

 

Considerações Finais  

 

Este trabalho ocupou-se de trazer o tema da política pública do sistema de reserva de 

vagas para ingresso nas instituições federais de ensino superior, instituída pela Lei Federal n. 

12.711, de 29 de agosto de 2012, problematizando a dificuldade de ocupação dessas vagas, 

especificamente, nos cursos de Ciências Humanas - Licenciatura e Ciências Sociais – Ciência 

Política, do Campus São Borja, da Unipampa.  

Essa lei, polêmica, veio a atender um pleito da população brasileira, reservando cotas 

para estudantes nas seguintes condições: que tenham cursado integralmente o ensino médio 

em escolas públicas; de baixa renda; autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; e com 

deficiência. 

Sua relevância social é inegável, já que se está diante de uma política pública que pode 

ser determinante para grupos de pessoas pertencentes às minorias. 
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Preliminarmente, algumas hipóteses foram aventadas como contribuintes para a baixa 

ocupação: desinteresse por parte do público alvo e falta de informação. Assim, objetivou-se 

investigar o nível de conhecimento da política de reserva de vagas por parte dos alunos do 

terceiro ano do ensino médio de escolas do município de São Borja. 

Entre os dados que resultaram da pesquisa, destaca-se que a grande maioria pretende 

cursar o ensino superior; grande parte conhece a gratuidade da Unipampa, a necessidade do 

Enem, o Sisu e inscrever-se-iam pelas cotas. 

Porém, aproximadamente a metade dos estudantes não conhece todos dos cursos 

ofertados pelo campus, a existência de vagas reservadas para ingresso na instituição e, 

principalmente, os tipos de cotas. 

Diante dos dados apresentados, pode-se concluir quanto às hipóteses que não há 

desinteresse por parte do público alvo e que é preciso melhorar a informação com relação aos 

cursos do campus pesquisado, à questão da existência das cotas e de suas modalidades.  
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POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS NA ERA VARGAS  
 

                   Eduardo Lima137  

Jaqueline Carvalho Quadrado138 

Ewerton da Silva Ferreira139 

 

Resumo: O presente texto apresenta uma pesquisa de bibliográfica, documental de cunho exploratório sobre os 

direitos conquistados ao longo do mandato de Getúlio Dornelles Vargas, buscando elucidar os avanços e 

retrocessos na Era Vargas que comporta o seu Governo Provisório (1930-1934), Governo Constitucional (1934-

1937) e Estado Novo (1937-1945), neste estudo serão desenvolvidos os temas supra citados assim como será 

exposto o estudo acerca do inicio das Politicas Sociais no Brasil e a criação de novas Politicas Publicas, as quais 
revolucionaram nosso país.   

Palavras-Chave: Era Vargas; Politicas Sociais; Politicas Publicas; Republica Velha. 

 

Introdução 

 

Getúlio Dornelles Vargas foi considerado um dos maiores estadistas brasileiros em 

virtude de suas grandes conquistas sociais e, especialmente, pelo desenvolvimento que ele 

trouxe ao Brasil durante seu governo. Por outro lado foi considerado um ditador em virtude de 

suas articulações para se manter no poder. Seu período a frente do Brasil perdurou quinze 

anos consecutivos e após isso mais quatro anos. Além disso ele rompeu com um longo 

período denominado “café com leite” onde o Governo Federal era revezado entre os estado de 

São Paulo e Minas Gerais, esse concepção de governo ficou conhecida como República Velha 

que era organizada e governada pelos grandes proprietários de terras da Região Sudeste. 

Vargas assumiu o poder em 1930 após o não reconhecimento dos resultados da eleição 

pelo partido de oposição que culminou na vitória dele ao cargo de presidente da república no 

governo provisório. Esse primeiro governo dele perdurou até 1934 com a promulgação da 

nova Constituição Federal que o elegeu através de eleições indiretas com 159 votos ao cargo 

de presidente do Brasil.  

Já em 1937 sob a suposta ameaça de uma onde comunista avançando no Brasil Vargas 

fechou o Congresso Nacional ampliando os poderes do Poder Executivo. Esse período ficou 

conhecido como o “Estado Novo” e findou-se apenas em 1945, dentre as ações tomadas nesse 

ciclo da história está a dissolução dos partidos políticos e promulgação de uma nova 
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Constituição Federal que só se encerra com o fim da II Guerra Mundial e vitória dos países 

democráticos.  

Com o novo cenário mundial Getúlio Vargas sofreu pressão para a redemocratização 

do Brasil, mas alegava que o movimento “Queremista” que o apoiava demonstrava o desejo 

do povo brasileiro. No entanto, esse discurso não garantiu sua estabilidade no poder e ele 

acabou sendo deposto pelos militares em 1946, após isso ele fixou seu exílio na fazenda Itu 

onde ficou até as próximas eleições onde foi eleito com mais de 48,7% dos votos para um 

novo mandato de 1951-1954.  

Em seu novo mandato Vargas enfrentou forte oposição do movimento União 

Democrata Nacional que acabou culminando em seu suicídio em 1954 em virtude dos fortes 

ataques a sua pessoa e a sua trajetória política. Em outro momento Vargas havia anunciado 

que não sairia do palácio por renúncia então após sua morte e a leitura de sua carta testamento 

onde ele pondera os motivos pelos quais ele tomou tal atitude emerge uma grande onda de 

inconformidade com a situação da morte do considerado “pai dos pobres. Vargas em seu 

último ato político deixa assinado em sua carta testamento que “sai da vida para entrar para 

história” e, certamente, obteve seu último desejo concretizado, visto que até hoje ao 

mencionar direitos dos trabalhadores lembramos de Getúlio Vargas. 

 O legado de Vargas está na sua luta pelos direitos dos menos favorecidos, criação de 

uma identidade nacional e, sobretudo, na garantia de direitos fundamentais para a vida com 

dignidade. Em contrapartida, seu governo auxiliou no desenvolvimento das empresas e 

indústrias brasileiras com seu pensamento de desenvolvimento que marcou o processo de 

industrialização brasileira. Essa característica de Vargas tornou conhecido como “Pai dos 

pobres e mãe dos ricos”.                                                                                                                                                                                                                                          

Durante o governo de Getúlio alguns direitos foram garantidos, sendo eles: Fundação 

do Ministério da Educação que por sua vez iria garantir o direito a Educação geral do Brasil e 

fiscalização da qualidade da Educação de Superior no Brasil; garantia da Carteira de trabalho, 

salário mínimo, garantia do direito das mulheres ao voto, entre outros aspectos que 

transformou ele em um dos presidentes mais populares da história.  

 

GETÚLIO VARGAS E AS POLÍTICAS SOCIAIS  
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 Após assumir a presidência do Brasil em 1930 Getúlio Vargas e o grupo constituintes 

iniciaram um novo texto constitucional que iria reger o Brasil. Essa Constituição é marcada 

pelo fortalecimento dos direitos sociais que demonstram a preocupação da ascensão de grupos 

sociais com poder econômico menor.  

 O texto constitucional menciona em seu artigo 10 as atribuições dos município, estado 

e federação, dentre elas é possível ponderar:  

 

    Art 10. Compete concorrentemente á União e aos Estados: 

         I - velar na guarda da Constituição e das leis; 

        II - cuidar da saúde e assistencia publicas; 

III - proteger as bellezas naturaes e os monumentos de valor histórico ou 

artistico, podendo impedir a evasão de obras de arte; 

       IV - promover a colonização; 

         V - fiscalizar a applicação das leis sociaes; 

VI - diffundir a instrucção publica em todos os seus graus; (BRASIL, 

1934, s/p, grifo nosso). 

 

 

 É notório a menção da atenção ao governo de Getúlio Vargas, especialmente, ao 

cuidado da saúde e assistência pública que são novidades no cenário brasileiro. Esse novo 

texto constitucional além dos cuidados de assistência menciona também o aspecto pela 

primeira vez a abertura ao direito do voto feminino em seu artigo 109.  

 

Art 109. O alistamento e o voto são obrigatorios para os homens e para as 

mulheres, quando estas exerçam funcção publica remunerada, sob as 

sancções e salvas as excepções que a lei determinar (BRASIL, 1934, s/p).  

 

 

 O direito ao voto feminino torna-se um marco do governo Getúlio Vargas e um 

importante avanço nos direitos da mulheres no Brasil. Ademais, é instituído o voto secreto 

que garante o maior exercício da democracia no Estado brasileiro. É possível perceber a 

expansão dos direitos sociais e, especialmente, dos grupos que ao longo da história do Brasil 

foram excluídos sendo alcançados no governo de Vargas. Isso em virtude do reconhecimento 

dos direitos dos cidadãos brasileiros nos diversos aspectos dentre eles na pluralidade pondera:  

 

Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á subsistencia, á 
segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: 

1) Todos são iguaes perante a lei. Não haverá privilegios, nem distincções, 

por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões proprias ou dos paes, classe 

social, riqueza, crenças religiosas ou idéas politicas. 

2) Ninguem será obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em 

virtude de lei. 
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3) A lei não prejudicará o direito adquirido, o acto juridico perfeito e a coisa 

julgada. 

4) Por motivo de convicções philosophicas, políticas ou religiosas, ninguem 

será privado de qualquer dos seus direitos, salvo o caso do art. 111, letra b .  

5) É inviolavel a liberdade de consciencia e de crença e garantido o livre 

exercicio dos cultos religiosos, desde que não contravenham á ordem publica 

e aos bons costume. As associacções religiosas adquirem personalidade 

juridica nos termos da lei civil (BRASIL, 1934, s/p, grifo nosso).  

 

 De acordo com grifo nosso a CF/1934 reverbera o Estado como fundamental a 

igualdade dos direitos em todos os tipos de cidadãos independente da distinção de seu 

marcados social da diferença (SEFFNER, 2017). Esses direitos mensurados pela primeira vez 

vão torna-se base para a permanência nos próximos textos constitucionais até a sua 

perpetuação na Constituição Federal de 1988.  

Um dos maiores marcos da Era Vargas além do exposto está na garantia dos direitos 

trabalhistas que o tornam lembrados até hoje, especialmente, pelo cenário político nacional 

onde os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras vem sendo ameaçados.  

 Getúlio torna-se o pai dos direitos trabalhista no Brasil e, excepcionalmente, um dos 

maiores estadistas brasileiros que é lembrado pela população, sendo apenas igualdado em 

popularidade e desenvolvimento para os trabalhadores e trabalhadoras, sendo ele, Luiz Inácio 

Lula da Silva.  

 Nesse sentido, é necessário ponderar os direitos garantidos pela Constituição Federal 

de 1934: 

 

Art 121. A lei promoverá o amparo da producção e estabelecerá as condições 
do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a protecção social do 

trabalhador e os interesses economicos do paiz. 

§ 1.º A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de 

outros que collimem melhorar as condições do trabalhador: 

a) prohibição de differença de salario para um mesmo trabalho, por motivo 

de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; 

b) salario minimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, 

ás necessidades normaes do trabalhador; 

c) trabalho diario não excedente de oito horas, reduziveis, mas só 

prorrogaveis nos casos previstos em lei; 

d) prohibição de trabalho a menores de 14 annos; de trabalho nocturno a 

menores de 16 e em industrias insalubres, a menores de 18 annos e a 
mulheres; 

e) repouso hebdomadario, de preferencia aos domingos; 

     f) férias annuaes remuneradas; 

g) indemnização ao trabalhador dispensado sem justa causa; 

h) assistencia medica e sanitaria ao trabalhador e á gestante, assegurado a 

esta descanso antes e depois do parto, sem prejuizo do salario e do emprego, 

e instituição de previdencia, mediante contribuição igual da União, do 
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empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade 

e nos casos de accidentes de trabalho ou de morte; (BRASIL, 1934, s/p).  

 

 

 Os direitos trabalhistas conquistas com o novo texto constitucional são necessários a 

um país que havia saído a menos meio século de um longo período de escravidão, e ainda 

tratava seus trabalhadores com base na informalidade. Dessa forma, os direitos assegurados 

são fundamentais para pensar nas políticas públicas e políticas sociais do governo Vargas.  
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NIETZSCHE E GUYAU: EGOÍSMO X ALTRUÍSMO? 

 
Kelly de Fátima Castilho140 

 

 

Resumo: Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que escreveu na segunda metade do século XIX, teria tido contato 

com as obras e o pensamento de Jean Marie Guyau, poeta e filósofo francês que viveu e escreveu na mesma 
época. Em sua obra  Nietzsche et l'imoralisme Alfred Fouillée afirma que Nietzsche foi leitor e admirador de 

Guyau, mas que suas filosofias tomam caminhos opostos a medida que pensam a moral. Nietzsche seria defensor 

de um egoísmo primitivo, ao passo que Guyau, afirmaria o altruísmo e a simpatia, enquanto presentes no âmago 

mesmo da vida. Apoiando e exaltando Guyau, Fouillée lança o alerta para que tomemos partido de um dos 

pensadores, vislumbrando as implicações da nossa escolha. A imagem de um Nietzsche agressivo, destruidor da 

ordem social e com traços de demência é o que marca as análises de Alfred Fouillée: que aproveita para 

contrapor a grosseria do espírito alemão à finesa do espírito francês. O presente artigo pretende analisar em que 

contexto surge essa leitura caricatural e tendenciosa do pensamento nietzschiano e de que modo ela corroborou 

para distorções e reducionismos de toda sorte. Que apontamentos Nietzsche teria feito sobre o filósofo e poeta 

francês Jean Marie Guyau? Quais seriam os pontos semelhantes e divergentes entre eles?  
 

Palavras-chave: Egoísmo; Altruísmo; Moral. 

 

Introdução 

 

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche dedicou grande parte dos seus esforços 

filosóficos para tratar da moral. O tema é recorrente em várias de suas obras e podemos 

encontrar não apenas uma crítica corrosiva ao que ele designou moral da compaixão, mas 

também um estudo da moral enquanto condição necessária para a vida. Há uma moral que 

Nietzsche reconhece a urgência de ser questionada e criticada, mas também há uma moral de 

um modo geral, da qual não podemos nos furtar, já que viver é, em ultima instância avaliar.  

Moral no âmbito fisiológico refere-se à hierarquia que se estabelece entre as menores 

partes de um organismo, seria um elemento que regularia a relação dos impulsos entre si. 

Neste caso, a moral seria a manifestação externa daquilo que acontece lá nas profundezas do 

organismo.  Já no âmbito social, a moral é a hierarquia estabelecidas entre os homens. O 

modo como os homens avaliam e estimam as coisas humanas.  

Nietzsche utiliza seu conceito de vontade de potência para analisar não só fenómenos 

biológicos e naturais, mas também os psicológicos e sociais. Temas como egoísmo/ altruísmo/ 

bem/ mal/ sentimentos morais etc.. são analisados pelo filósofo a partir de um método novo: o 

da psicofisiologia. E por que seria necessário um método novo? Nietzsche pretende 
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desconstruir a metafísica e os ideais a ela atrelados. Quer analisar o valor dos valores e se 

colocar para além da moral: para além de bem e mal.  

O mesmo faz Jean Marie Guyau quando pretende pensar a moral de forma mais 

científica, partindo de um conceito amplo de vida e liberando a moralidade do misticismo e de 

instâncias divinas e supersticiosas. Não por acaso Nietzsche leu e fez várias anotações acerca 

do pensamento do jovem poeta e filósofo francês, pois há um parentesco enorme entre eles: 

partem de uma mesma concepção da vida e elaboram suas teorias a partir desta ótica 

fisiológica, negando uma instância superior ou fora da própria vida. 

O também filósofo francês Alfred Fouillée, que foi padrasto de Guyau e conviveu com 

ele, escreve uma obra comparando a filosofia de Nietzsche com a de Guyau. Mas claramente 

tomando partido do enteado e fazendo inúmeros ressalvas à filosofia de Nietzsche.  

Fouillée faz uma leitura tendenciosa e caricatural do pensamento nietzscheano opondo  

aquilo que ele chamou de uma “filosofia do egoísmo, representada por Nietzsche e uma 

filosofia do altruísmo, representada por Guyau. 

O enorme empreendimento nietzscheano, que coloca a moral como problema e nos 

convoca a repensar a criação mesma dos valores pode ser reduzida a uma filosofia do 

egoísmo? O filósofo alemão teria sido apenas alguém que inverteu a fórmula egoísmo x 

altruísmo e com isso teria feito uma apologia ao individualismo moral? As implicações 

práticas e sociais das ideias que Nietzsche defende no âmbito da moral seriam assim tão 

perniciosas? O alerta e feito por Fouillée acerca das obras de Nietzsche são plausíveis? 

Apresentando um pouco das ideias de Nietzsche e Guyau tentaremos ver as semelhanças e 

diferenças entre esses pensadores e, ainda, de que modo a oposição entre egoísmo e altruísmo 

apresentada por Fouillée não faz justiça a grandeza do pensamento de Nietzsche. 

 

A moral segundo Nietzsche 

 

“Não existem vivências que não sejam morais, mesmo no âmbito da percepção 

sensível”. (NIETZSCHE, 2001, p. 141). 

Já em Humano Demasiado Humano Nietzsche analisa os valores e os sentimentos 

morais a partir da ciência e da história, indicando que tais valores possuem uma história e que 

surgiram num dado momento. Que foram criações humanas demasiadamente humanas e que, 

portanto, o fundamento da moral é histórico e surge diante de condições psicofisiológicas 
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determinadas. Com essa ideia Nietzsche combate a  metafísica e  faz cair por terra a noção de 

que os valores são eternos e que nos foram dados por alguma entidade suprema ou divina. É o 

homem que cria valores, que avalia a atribui estimativas por toda parte. 

Para Nietzsche, todas as morais são configurações de poder e neste sentido existem 

morais da vida em pleno florescimento e desenvolvimento e há morais da degeneração, do 

apequenamento e da diminuição do poder. É a vida que avalia e cria valores e esta criação é a 

manifestação da vontade de domínio. Quando pensa a moral dessa forma Nietzsche está se 

colocando apara além da moral e suas avaliações. Tal postura frente a moral se pretende 

inovadora, pois até então os historiadores da moral não teriam conseguido questionar o valor 

dos valores e tampouco superar as ideias de bem e mal colocadas pela tradição. Ninguém 

questionou a “moral da compaixão”, por exemplo, enquanto uma das formas possíveis de 

valoração e não a única. 

Após analisar aos diversas morais Nietzsche conclui que existem dois tipos básicos: 

a moral dos senhores e a moral dos escravos. Essas são as duas formas de erigir valores: de 

uma lado, os senhores, que se tomam por superiores e nobres e olham para os escravos como 

inferiores por estes não possuírem tais qualidades. O escravo, por sua vez, olha para o senhor 

e o deprecia, já que teme o seu poder. É com base na utilidade que o escravo cria suas 

avaliações: atribuem valor ao que resguarda os fracos e oprimidos e considera mal aquilo que 

lhe causa temor. 

A moral judaico cristã constituiu um modo de avaliar que Nietzsche chamou de 

decadente e doentio, já que teria criado valores que negam e depreciam a vida, que 

consideram os ideais do além-mundo como sendo os mais desejáveis e vantajosos para o 

homem. Além do que essa moral nega a sua origem humana e se coloca como única forma de 

avaliação possível: como “A Moral”.No aforismo 195 de Para Além de Bem e Mal Nietzsche 

aponta o povo Judeu como sendo os iniciadores de uma moral de escravos. Teriam sidos eles 

que sujaram e tornaram vergonhosa a palavra “mundo”. 

O método utilizado pela moral cristã é o da castração e do adoecimento do homem: 

“em todos os tempos, ela pôs a ênfase da disciplina na supressão (da sensibilidade, do 

orgulho, do desejo de domínio, de posse e de vingança)”.( NIETZSCHE, 2000, PG 38). Mas, 

pergunta Nietzsche, atacar os sofrimentos na raiz não seria o mesmo que atacar a própria 

vida? E conclui: “a práxis da igreja é inimiga da vida.”(IDEM, PG 38) 
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Até o momento os historiadores da moral, afirma Nietzsche, não passaram de 

propagandistas de uma moral, pois não questionaram os valores por ela erigidos, não 

perguntaram, por exemplo, porque o altruísmo é melhor que o egoísmo? Por que a verdade é 

superior ao erro? Bem é superior ao mal? Quem estabelece esses valores? Quem colocou a 

mais alta estima nas ações altruístas e no amor ao próximo, em detrimento do egoísmo? Quem  

valorou a simpatia e a sociabilidade como superior ao individualismo? Nietzsche afirma que 

foi sobre o bem e sobre o mal que pior se meditou até agora.  

 

A moral segundo Guyau 

 

Para Jean Marie Guyau não existe uma lei moral universal e transcendente válida 

para todos os tempos e sociedades. Não há, neste sentido, um céu que nos julgará e um Deus 

que pune os maus e recompensa os bons, é nisso que consiste a ideia de uma moral sem 

sanção ou obrigação.  Embora também não acredite na existência de leis racionais,  enquanto 

regras naturais e universais, pois se realmente fossem naturais seriam invioláveis- Guyau 

apela para uma visão bastante otimista do homem, afirmando que no homem: “há uma certa 

generosidade inseparável da existência e sem a qual morremos, consumimo-nos 

interiormente. É preciso florescer, a moralidade, o desinteresse é a flor da vida humana.” 

GUYAU, 1919, pg. 80. 

Guyau afirma que embora nós queiramos ver triunfar o bem e esmagar o mal, que 

precisemos acreditar que os maus serão punidos e os bons recompensados, isso na verdade é 

proveniente da sociedade e do modo como nos constituímos nela. O que o pensador francês 

está chamando a atenção é que em ultima instância não existe uma lei universal e absoluta, 

acima das nossas relações humanas, demasiadas humanas. Não há para Guyau, uma aliança 

mística entre a moral e a natureza e Deus. Neste ponto Nietzsche e o pensador francês se 

tocam, pois a natureza é, para ambos, imoral: ela não castiga, tampouco oferece recompensas. 

A concepção de vida presente nas obras de Guyau é o que serve de base para as suas 

ideias morais: para ele, a vida é expansão, crescimento, abundância e é através da ética que 

ocorre o desenvolvimento da vida, quando a Natureza se realiza de forma completa. Neste 

caso, a sanção se torna desnecessária, já que o homem ético é aquele que sente a necessidade 

de atingir uma vida plena e produtiva. O homem não quer viver uma existência comum e por 



 

 
400 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396. 

isso busca realizar-se em algo mais elevado: na ética. A ideia de dever, neste caso, é 

proveniente de uma consciência interna que promove a vida e nos eleva.  

O pensador francês apresenta uma visão bastante otimista da ética e sua relação com 

a vida do homem. Ele acreditava que o homem não poderia abrir mão da sua existência ética 

se quisesse se sentir pleno. Parece que Nietzsche pensava justamente o contrário: a moral 

como adoecimento e aniquilamento do homem: como aquilo que não permite o seu pleno 

florescimento. 

 

Alfred Fouillée: Nietzsche x Guyau/ egoísmo x altruísmo 

 

No capítulo intitulado “Os julgamentos de Nietzsche sobre Guyau”, presente na obra: 

Nietzsche et l'imoralism, Fouillée faz uma análise das anotações deixadas por Nietzsche sob 

os exemplares do livro de Guyau. Já no início do livro ele apresenta uma oposição que se fará 

presente por toda obra: Nietzsche x Guyau/ egoísmo x altruísmo. 

 Fouillée começa destacando a falta de originalidade de Nietzsche, pois, segundo ele, 

o filósofo alemão estaria apenas retomando a Sofistica e o Ceticismo grego. Além do mais, a 

forma aforismática e poética, com a qual o filósofo apresenta suas ideias, teria atraído os 

jovens que buscam novidades, mas, alerta ele, é preciso vislumbrar as consequências nefastas 

que uma concepção moral pode trazer para vida em sociedade.  

Em anotações deixadas por Nietzsche sobre os seus exemplares das obras de Guyau é 

possível perceber a admiração que o filósofo alemão nutria pelo pensador francês, mas 

também é possível ver o momento em que seus pensamentos tomam caminhos 

diametralmente opostos. De uma mesma concepção de vida intensa e abundante o filósofo 

alemão teria tirado conclusões diametralmente opostas às do filósofo francês.  

Nietzsche teria anotado: “segundo Guyau”, “simpatia e sociabilidade são 

fundamentais”, ou seja, estão no âmago mesmo da vida e não, como queriam as escolas 

inglesas, algo criado artificialmente pela sociedade. “Spencer via os instintos desinteressados 

como produtos sociais, Guyau os teria visto no fundo mesmo da vida” (FOUILLÉE, 1906, 

151). Fouillée considera que ambos os filósofos estão de acordo quanto ao fato de buscarem 

no interior da própria vida os fundamentos de uma regra moral, ou mesmo da ausência desta 

regra.  
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Ambos também tomam a vida como uma atividade da mais alta intensidade, que quer 

se expandir. “La vie est une sorte de gravitation sur soi” diz Guyau em sua obra  l'Esquisse 

d'une Morale Sans Obligation ni Sanction, e cuja afirmação está sublinhada por Nietzsche: 

até aqui eles estariam seguindo a mesma ideia analisa Fouillée. Na sequencia Guyau afirma 

que o ser quer sempre acumular um a mais de força, um excesso, uma abundância, ideia que 

está plenamente de acordo com o pensamentos de Nietzsche, de que a vida não seria miséria e 

falta, tal como queriam os Darwinistas. Vida é abundância, excesso, aquilo que sobra e 

transborda. Porém, o que fazemos com esse transbordamento? O que fazer com o excesso de 

poder acumulado? E aqui surge a grande distinção entre o pensador francês e o alemão. 

Enquanto para Nietzsche a vida busca o poder pelo poder e quer o excesso para poder 

dominar cada vez mais, em Guyau, a vida quer associação com outros, quer doar o que lhe 

sobra, quer se expandir na direção dos outros e para os outros.  

Tanto para Nietzsche como para Guyau a vida é excesso e quer se expandir, mas, de 

que forma ocorre essa expansão? O que fazemos com o excesso acumulado, já que o acumulo 

é a própria lei da vida? Para Nietzsche, a vida busca o poder pelo poder e não apenas pela 

alegria de usufruir do poder. Para Guyau a vida quer se associar com os outros, quer 

transbordar e dar esse excesso para os outros. O filósofo francês chega a afirmar que quanto 

mais complexo e desenvolvido é um organismo, mais sociável ele é. 

 
Considerações Finais  

 

  Será mesmo possível apresentarmos Nietzsche como um filósofo do egoismo e Guyau  

do altruísmo? Falar em egoísmo e altruísmo num contexto onde a moral judaico-cristã 

prevalece é já colocar Nietzsche numa posição de desvalor, como malvado, agressivo, um 

verdadeiro bufão. Alfred Fouillée faz uma leitura tendenciosa do pensamento nietzschiano, se 

posicionado em favor de Guyau e questionando a originalidade e a racionalidade do filósofo 

alemão.  

Ele nos apresenta a oposição entre Nietzsche e Guyau, entre o egoísmo e altruísmo e 

entre o espírito Alemão e o espírito Francês e nos exige uma tomada de posição, pois seria 

necessário estar atento às implicações práticas e sociais de uma ideia tão extravagante como a 

de Nietzsche.  

A leitura Fouillée não é algo isolado na recepção que teve o pensamento de Nietzsche 

na França: a imagem de um Nietzsche enlouquecido, agressivo, um verdadeiro Anticristo 
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prevalece logo após a morte do filósofo. Com o início da Primeira Guerra as obras de 

Nietzsche passam a ser lidas a partir de um cunho político e muitos foram os abusos 

cometidos com suas ideias.141  

As influencias do pensamento de Nietzsche atualmente podem ser sentidas em vários 

âmbitos, não apenas na filosofia. Nietzsche questionou o valor dos valores, questionou a 

moral que até então era tomada num sentido absoluto, questionou o bem e o mal, não 

aceitando que eles teriam sido obras divinas. Exigiu do homem que se assuma enquanto 

criador de valores, exigiu que abundância da vida se manifeste e que ela posso afirmar a si 

mesma. Que a moral possa fazer o homem florescer e desenvolver-se neste mundo de forma 

mais exuberante. Que as nossas avaliações sejam afirmativas e que aceitem a vida tal como se 

mostra. 

Nietzsche se coloca como grande inimigo da moral judaíco-cristã por que viu nela 

uma diminuição da vida. Porque ela representa uma não aceitação da mudança, da 

efemeridade, do corpo e dos instintos mais profundos do homem.  

Ao analisar a fisiologia e indicar que a vida é abundância e que deseja o poder pelo 

poder Nietzsche não está fazendo uma apologia da agressão e da maldade. Não está dizendo 

que temos que infligir dor sobre os outros por prazer, nem que devemos aniquilar nossos 

semelhantes. Mesmo no âmbito mais ínfimo da vida há luta por mais poder, do mesmo modo 

que nas relações entre os homens. No entanto, precisamos estar atentos para o fato de que 

Nietzsche concebe a vida como um jogo de forças e impulsos lutando por mais poder. O 

homem neste caso não pode ser responsabilizado pelas suas ações: ele é inocente e 

irresponsável. Somos o resultado desta luta, desse processo dinâmico que não tem fim. Se 

num dado momento este ou aquele impulso predomina é precisa saber que não será sempre 

assim.  

Guyau foi um pensador que certamente trouxe reflexões importantíssimas para o 

âmbito da moral. Assim como Nietzsche, ele também quer libertar a moral das amarras da 

metafísica e dos ideias por ela engendrados. Quer que o homem crie uma moral sem punição 

ou recompensa, sem um ser superior que nos julgue ou quaisquer entidades. A moral da vida 

de Guyau deve ser seguida por ela mesma, para que o homem se sinta realizado, para a 

abundância da vida se manifesta na união com os outros.  

                                                
141 Um Nietzsche defensor das ideias nazistas e de uma moral perigosa e malvada foram algumas das ideias 

a ele atreladas.  
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Concordando com Nietzsche Guyau também vê a vida como abundante, segundo ele, 

é como se o homem sempre acumulasse muito mais do que precisa para viver e neste caso ele 

deseja compartilhar com os outros porque desta forma atinge sua plenitude. Quanto mais 

desenvolvido é um ser, diz ele, mais sociável ele se torna. Essa é a lei que está no âmago da 

vida e ela também se aplica as relações sociais. Não é a vida isolada e orgulhosa que é a mais 

frutífera, mas sim a mais amorosa e generosa. 

Quando trata o isolamento, solidão, orgulho, egoísmo, altruísmo e outros conceitos 

Nietzsche trata de nos indicar que não existem diferenças significativas entre eles, talvez 

apenas diferenças de graus. Aquilo que foi chamado de altruísmo, por exemplo, é já a 

manifestação da mais refinado forma de egoísmo. As chamadas ações más, que causam danos 

aos nossos semelhantes, assim como asa ações boas que aliviam o sofrimento de alguém são 

expressões do egoísmo, já que em ambos os casos o objetivo do agente é aumentar a sensação 

de poder. Ajudar o próximo é, portanto, exercer seu poder sobre ele. 
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ORALIDADES: UN CONFLICTO EPISTÉMICO QUE SE EXTIENDE: 

LiteraturaOral/Lo Oral/Orature/Oralitura/TradiciónOral 

 

José Ramón Castillo142 

 
Resumen: Las Oralidades hoy día representan un tema que está muy extendido en nuestras universidades y 

sobre las cuales hay una innumerable taxonomía, que nos lleva a entrar en conflictos sobre su definición o el uso 

de la terminología, aunque dentro de los mismos grupos de investigación los métodos resultan confusos en la 

mayoría de los casos. El objetivo fundamental de esta exploración consiste en hacer una cartografía de algunas 

de las categorías impuestas a las Oralidades y ser llevados a la escritura para catalogarlos como literatura, 

desencadenando una confusión epistémica, casi imposible de delimitar. La metodología reside en la comparación 

de estos métodos de análisis de las Oralidades y su relación con los contextos donde son originados, donde se 
puedan aclarar líneas epistémicas que respondan a sus intereses y la naturaleza cultural polifónica del continente 

Latinoamericano. En conclusión, se intenta hacer una revisión de conceptos y miradas de esta terminología para 

abrir una discusión entre lo oral y lo escrito que es un tema que puede generar confusión en los nuevos 

investigadores, y que, igualmente, puede provocar una confusión epistémica en cada uno de los casos que se 

estudian.  

Palabras claves: Oralidades; Epistemología de la oralidad; Literatura Oral. 

 

Introducción 

Literatura Oral/Lo Oral/Orature/Oralitura/TradiciónOral es una mezcla de términos 

que hemos intentando descifrar, para revisar una epistemología de los relatos orales que están 

en todas las culturas y que han sido punto de discusión durante los últimos años. Podemos 

decir que no hay un patrón único que nos permita abarcar las aristas en las que se desarrolla 

cada una de estas creaciones “no escritas” en la tradición del libro. En muchas ocasiones los 

investigadores y académicos tratan de colocar los relatos orales dentro de algunas categorías 

casi unilaterales, obviando que son parte de una tradición cultural, de un ritual, de 

corporeidades que se entrecruzan o de un resultado intercultural que cubre todos los 

elementos en ella depositados.  

Pretendemos dar un marco general, o mejor, una posible herramienta que nos pueda 

ayudar a estudiar ciertos casos específicos dependiendo de su naturaleza y contexto. En 

primer lugar, descifrar este juego de terminologías que tratan de ubicar las oralidades en una 

forzada categorización que es sólo el inicio de una confusión que recién inicia en el siglo 

                                                
142 Director de teatro y dramaturgo. Docente Asociado a dedicación EXCLUSIVA de la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira-Venezuela. Director de la Compañía El Incinerador Teatro y de la Companhia Corpo 

Vazío. Mestre em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana-Brasil. 

Magister Scientiae en Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de Los Andes-Venezuela. 

Fundador del grupo de Investigaciones “Proyecto FRONTERAS”. Su línea de investigación es sobre Teatro 

Comparado, Dramaturgia del Cuerpo, Cultura Popular y Arte en la Frontera.  Desarrolla una investigación sobre 

Cuerpo en Fronteras en la Especialización de Relaciones Bilaterales Brasil-Paraguay en la (UNILA). 
Actualmente reside en Foz do Iguaçú (Brasil) Email: josecas99@gmail.com   
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XIX, pero que no se puede obviar, pues parte de esta cultura popular ha sido el punto de 

desarrollo de la literatura tal y como la conocemos hoy día. En segundo lugar, verificar el 

método más eficaz que nos pueda ayudar en cada caso que iremos mencionando, por supuesto 

que este acercamiento es sólo una propuesta, pues las necesidades de las investigaciones son 

tan múltiples como cada uno de los intereses de quienes las realizan. 

En tal sentido debemos iniciar por replantearnos nuevas maneras de concebir la cultura 

oral como generadora de “Literaturas” –en caso de existir- y allí entra este juego de las 

categorías de Oralidades. Sobre el tema de la Oralidad, la teoría tiende a ser más compleja, 

pues este primer acercamiento nos permite ver una estructura que trata de unificar criterios de 

observación del relato y su posterior análisis, porque depende del contexto cultural en el que 

se observa, generando un significante que puede aportar y multiplicar un punto de vista143. 

Para las Ciencias Humanas es un tema que se multiplica, pues allí vamos a buscar una 

simbología que resulta interminable y específicamente para los lingüistas es un tema que 

resulta tan complejo, pues a medida que revisamos las estructuras del lenguaje vemos esta 

interacción Oralidades que son en sí mismo una sola forma de conformación del fenómeno.  

Para entrar en contexto podemos revisar a Chomsky (1998) o Bourdieu (2008), que 

permiten ver esta interacción de interacción cultural del lenguaje y medio en una constante 

dinámica que uno de pende del Otro –en el sentido de la alteridad de Lacan- y que van 

tejiendo una interminable red de percepciones dentro de la lengua y abarca tantas opciones 

como interacciones aparecen en cada contexto cultural, que es un punto que más adelante 

podemos ir descifrando.  

Volviendo al tema de las adaptaciones de los relatos orales a la Literatura escrita, 

podemos decir que todo inicia desde su propia concepción y el enfoque que intentamos 

emplear es el método que va cuadriculando el relato en parcelas taxonómicas que no paran de 

sonar, transformándose en una gran red de términos rimbombantes. Por este camino no 

estamos llegando a ningún punto, porque tratamos de elucubrar sobre un hecho ya definido en 

las conciencias de quienes las interpretan, y las investigaciones si no profundizan en el origen 

de los relatos pueden obviar la voz de las culturas y todo lo que esta polifonía representa. 

                                                
143 Sobre este tema de estudios culturales y sus significados podemos revisar a Lotman (1996) y las 

“semioesferas” culturales o Gumbrecht (2010) con las interrelaciones culturales dentro y fuera del sujeto. Ambas 

propuestas nos indican que en cada sistema cultural hay patrones únicos que nos obligan a generar un método 

epistémico particular y nunca resulta estándar. También se pueden revisar los trabajos de los semiólogos 

Mangieri (2013) y Fuenmayor (2010) sobre la Interculturalidad, el Cuerpo y el espacio de las culturas, donde se 

hace referencia al estudio sobre estas interacciones de las Oralidades la manera en que ellas se definen en sus 
contextos como rituales, modos de convivencia y relaciones de existencia con el medio.   
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Primer conflicto de la Oralidad 

Desde el instante en que comienza a entrar occidente al continente americano, con la 

mirada racional y moderna de la academia, podemos hablar de una forma casi unilateral de 

vernos144, aunque esta teoría es tan ambivalente como tratar definir la Oralidad, porque 

igualmente ha sido muy accidentado el tránsito. Vemos que por años las estructuras coloniales 

procuran sumergir el Imaginario popular de los grupos en “observación” por un camino de 

conservación de la memoria, dando la idea de su proxima extinción.  

También podemos acercarnos para intentar hacer un “rescate de valores” que 

podríamos definir como exóticos, que es lo que hemos generado con esta avalancha de nuevas 

investigaciones sin control en nuestras universidades, y tal vez todo se ha refugiado en 

métodos, un tanto de supervivencia, aunque debemos admitir que en algunos casos se 

comienzan a valorar los patrones culturales de estos relatos en medio de su cotidianidad. Por 

eso es necesario revisar esta correspondencia entre, los registros de una historia que tratamos 

de recoger, y las técnicas que se emplearon para catalogarlas, que se trasformarían en una 

inmensa categorización nuevamente.  

La velocidad con la que tratan de agrupar las muestras de algo denominado “Lo 

Oral”145, y cómo se somete a la egida de los académicos y estudiosos del siglo XX es 

arrolladora, pues se traduce en una carrera por alcanzar la mayor cantidad de elementos de la 

Cultura que, igualmente, duda de este registro. La recopilación de los valores culturales146 en 

medio de la polifonía entorpece el desenvolvimiento natural del relato, que, en lugar de 

alejarnos, nos atrapa de nuevo en estructuras occidentales, pero al unísono buscamos 

mantenerlas intactas, y por eso, he allí el sentido dicotómico de esta reflexión. Y es que no 

                                                
144 Sobre este punto Mignolo, en Habitar la Frontera de 2016, nos indica que la Modernidad es un plano casi 
unilateral que impone la academia, porque la aplicación de categorías es casi única y nace desde el proceso de 

colonización de América. En este caso podemos acercarnos más hacia el génesis de esta cultura letrada que tanto 

estamos tratando de descifrar y de construir. 
145 “Lo Oral” se intenta definir desde la primera grafía de los cantos Dionisíacos o de la poesía Yámbica, podría 

decirse que Aristóteles es quien empieza esta pregunta desde la Poética, pero el conflicto entra en la construcción 

de un pensamiento científico en el siglo XIX. Una de las aseveraciones es la de Iris M. Zavala en su libro 

Escuchar a Bajtin, donde habla de Lo Oral y lo escrito como “oposiciones temporales en la historia de la 

cultura”. (ZAVALA 2016) 
146 Valores Culturales, se refiere, en este caso, a las implicaciones del pensamiento de Bajtín y la Cultura 

Popular, para ello es recomendado revisar la Ética del Autor donde se exponen una serie de patrones que van a 

alimentar la literatura en el contexto cultural en el que se mueve el escritor creando un cronotopo. (BAJTIN 
1997) 
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comprendemos aun esta validación de la episteme latinoamericana y nos aventuramos en 

capciosas y arrogantes categorías. 

Por otro lado, se intenta elaborar una clasificación de las estructuras lingüísticas orales 

que están aún en medio de las selvas, las islas, los desiertos, las llanuras y las planadas, en una 

suerte de arqueólogos de lo exótico, que es más una necesidad de aumentar investigaciones 

con métodos de observación cada vez más complejos para abrir un camino epistémico que se 

transforma en laberinto. En tal caso hemos decidido entrar en el conflicto de la terminología 

decidimos entrar en este juego de la Oralidad o lo que ella ha desentrañando en diferentes 

escuelas como la Literatura Oral, Orature, Oraliture o Tradición oral.  

Es complicado y necesario entrar en esta amalgama de terminologías para armar una 

especie de discurso que vaya acorde con las formas en las que emergen las literaturas. En 

primer lugar, entremos en discusión con la propuesta de Paul Sébillot en 1881 con Literatura 

Oral de la Alta Bretaña (citado en MATO, Daniel 2003), que entra a buscar esta primera red 

taxonómica y en diatriba con culturas que se consideran “folklore”147, en referencia a los 

relatos de marinos y cuentos de cantinas148, esta propuesta no puede dejar de explorar lo que 

está al margen y comienza este camino en el que se dispone a la masificación de lo Popular o 

Folklórico –para usar su denominación-.  

¿Es necesario para entrar en estas diatribas buscar el término específico e innovar? ¿O 

es más una competencia entre escuelas de la Oralidad?  Es probable, pues vamos entrando en 

aguas mucho más profundas, donde las teorías se multiplican y van a buscar esta definición en 

las Ciencias Humanas, que como dijimos antes, se pueden amalgamar distintas teorías en 

función del resultado que se espera. Sin embargo, hay una visión, donde las literaturas se van 

a dar la tarea de pelear entre sí, pues es donde se observan el paso de las migraciones de 

temas, textos, conceptos y aseveraciones, que responden a los espacios donde se mueven, y 

por supuesto, se trate de unificarlas en Literaturas Regionales o Locales.  

¿Es necesario entrar en esta discusión? De nuevo entra la dicotomía que nos trae a este 

tema, creo que entrar en estas variaciones de Oralidades deja ver que están en juego, y que 

                                                
147 Término acuñado por la Sociedad Arqueológica de Londres para los aspectos de la Cultura Popular que no 

estaban en acuerdo con las normas del establishment. 
148 Muy similar a las técnicas de recopilación de datos Montaigne en Ensayos donde recopiló cuentos de 

marineros, luego desarrolló trabajos sobre las miradas del Nuevo Continente y temas sobre canibalismo y 

perversiones que circundaban estas tierras. Se agrega este comentario porque este ejemplo es el de un 

investigador que sólo levanta su narración desde lo que ha entendiendo de los otros y lo convierte en su universo 

generando una matriz canónica y por ende una forma de pensamiento. De allí surge un pensamiento que 

considera el Otro como el salvaje, para ello podemos revisar piezas como La Tempestad de William Shakespeare 
que nace en estas narraciones de viajes fantásticos y exóticos. 
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ellas son sometidas a traducciones, resignificaciones y resemantizaciones que los llevan a 

anularlas una y otra vez.  

 

Segundo conflicto. Una mirada más precisa 

Pero aparecen algunas luces en el camino, podemos ver esta necesidad de insertar el 

término Orature que nace en la década de los 70 en Uganda de la mano de Pio Zirimu y que 

cito de así: “A body of poetry, tales, etc., preserved through oral transmission as part of a 

particular culture, especially a preliterate one”149 que cae en la concepción de una 

Preliteratura, lo que nos vuelve a llevar al canon y sus ramificaciones, por ende, el término va 

a buscar esta manipulación de las lenguas ágrafas (aunque aún este último término no lo 

vamos a desarrollar en esta reflexión pues se abre un nuevo compás) y desde allí su anulación. 

Es decir, que los Imaginarios allí inmersos se irán cercenando, puesto que no incluye el 

proceso creativo al colocar la partícula “pre” y de su estado natural. Hablar de esta 

concepción de literatura representa entrar en el juego de una Oralidad sesgada por el idioma 

en particular, por el lenguaje de la escritura que le es ajeno a esa lengua que se presta para su 

revaloración, y, desde esta postura encontramos que las Literaturas Orales –categoría del 

pasado- vuelven a florecer en medio de un desierto que las vacía en estantes de palabras.  

El contexto en el que Zirimu y la escuela que de él se desprende, se va a alimentar de 

la necesidad de la impresión de la palabra. Pero la situación no sólo llega hasta acá, claro 

ejemplo, el problema o conflicto de transcripción del guaraní que van realizar los Jesuítas en 

Paraguay y Argentina, donde estas historias entrarían en el proceso PreLiteratura y se 

inscribiría en una nueva Literatura como es el caso de la Biblia en guaraní150 (FUENMAYOR 

2007 p.95), dejando implícita la figura de impresión sobre impresión del sujeto primero. Esta 

imposición de una lengua ágrafa que debe ser eliminada, es ahora el punto álgido dentro de 

los parámetros de la lengua escrita y tomará otro rumbo, puesto que no es su forma la que se 

está definiendo, sino al contrario, su origen está siendo vulnerado para entrar en la cultura 

letrada, o de una escritura que limita los valores estéticos que de ella se desprenden.  

                                                
149 Tomado literalmente de English Oxford Living https://en.oxforddictionaries.com/definition/orature 
150 Sobre la Biblia en Guaraní, Víctor Fuenmayor en El Cuerpo de la Obra de 2007 dice: El cuerpo entonces 

puede ser emblema de Poder pero si partimos de las técnicas del cuerpo tradicionales de cada Cultura puede 

ser el lugar mismo de la descolonización del Poder y de la Afirmación de una identidad anterior de los códigos 

formales (2007 p.95) lo que nos indica, que al construir un nuevo sistema estamos dando cabida a la estructura 

del Poder que elimina todo lo que representa la cultura primera, es decir Tradicional o previa, por ello si el 
cambio se hace desde la conjetura de PreLiteratura encontramos este panorama más sediento de respuestas. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/orature
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Es fundamental resaltar que entramos en la clasificación de espacio, de tiempo y de 

modos de pensar que van a obligar a retornar al canon occidental, pues las culturas como tal 

son consideradas objetos de consumo que se convertirán en lo exótico, lo superfluo y lo 

extraño, deslastrando su patrón inicial que estuvo libre. Efectivamente esta definición de 

Orature estuvo en boga, pero se va ir adaptando a las formas en las que las nuevas 

generaciones de teóricos descubren las estéticas de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo el 

caso de Lidya Cabrera que recopila con su obra El Monte la Oralidad de los pueblos Yorubas, 

pero a su vez es un producto que será difundido entre las nuevas generaciones de intelectuales 

que más adelante estarán desarrollando teorías desde esta plataforma de lo transcultural, a 

decir de Fernando Ortiz, pero no es más que otra cosa llamada ambivalencia ante un 

encuentro con Lo Extraño y que va en detrimento de lo que ella en sí misma produce, que 

produce un eco en Martin Linhard al definir la aculturación como parte de este resurgimiento 

de lo oral sobre lo escrito. Este acercamiento permite que un factor como el intercambio de 

ideas entre grupos, nos lleven a desarrollar algunas Teoría como las de Edouard Glissant, 

Aimé Cesaire, Roger Thompson o Derek Walcott.151 

Las escuelas actuales ante la occidentalización tienden a buscar una fórmula clave que 

les de la respuesta al mismo fenómeno en diversas regiones en espacio y tiempo, para poder 

alimentar los predios de la organización cultural académica, por eso no se les permite trabajar 

con absoluta libertad y la obra en estudio es manipulada y afectada. Pero algo que está más de 

acuerdo con romper con el término Orature y que va a dar un respiro en las seguidillas de 

invenciones después de la década de 1970 y con el auge de la posmodernidad, la entrada de 

un movimiento que sintoniza con un nuevo patrón como son Stewart Brown, Mervyn Morris 

y Gordon Rohlehr con su libro de 1989 y discográfica Voiceprint: an anthology of oral and 

related poetry from the Caribbean  que van a tratar de acumular una nueva metodología de 

piezas de la Oralidad en el Caribe, donde no sólo están incluidos los relatos de la vida 

cotidiana, sino que van más allá, y se convierte en antecedente para encargarse de transcribir 

poemas, canciones, relatos y comentarios de los autores antillanos que se basan en sus líricas 

no escritas e impresas.  

                                                
151 En este punto podemos pasar desde la Teoría de la Negritud hasta la Teoría de la Relación que aportan una 

episteme de lectura del fenómeno de las culturas ágrafas en el Caribe y que los temas como la diáspora y el 

eterno retorno a África son las constantes y de allí la superposición entre temáticas como las de Una Tempestad 
de Aimeé Cesaire o la de Omeros de Dereck Walcott. 
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Al contrario, crean grabaciones de voces y melodías del entorno en el que se mueven, 

incluyendo temas de The Wailler y Bob Marley entre otros. ¿Este es acaso un acercamiento al 

punto de inflexión que ceden o dan prioridad a un contexto mucho más amplio? Es probable. 

Pero las formas en que estos patrones se dinamizan van más hacia la búsqueda de un 

Tradición Oral, tal y como ellos mismos le denominan, para que la Oralidad se mantenga en 

un proceso de escritura no convencional, y asuma la figuración del Caribe152. Por ello se 

busca el momento en que se va desligando el contexto donde se mueve el relato con el 

grafema, puesto que la misma forma en la que se imprime la poesía de un texto, este se va 

deteriorando o enriqueciendo de acuerdo a las necesidades el lector, y buscando las maneras 

de representarse a sí mismo.  

El reggae, el rap, el calypso y la poesía dub, para graficar este ejemplo, no van a ser 

las únicas manifestaciones en que los lectores/espectadores se les va imponer un imaginario, 

es decir, ya hablaríamos de un lenguaje mucho más complejo, más rico y con mayor 

intensidad a la que consideramos esta como Tradición Oral. Las estructuras orales deben 

enfocarse más en la grabación, más que en el papel, puesto que, al forzar el papel, estamos 

ratificando la necesidad del libro como fuente innegable de conocimiento y lamentablemente 

le daríamos la razón a la escuela colonizadora y todo lo que ha representado Europa. 

Volviendo a este ejemplo de Oralidades, el reggae nace de la necesidad de buscar esa 

voz, pero al escribirla, esa voz se pierde y la disonancia de un poema escrito puede ser abierto 

e interpretado de la manera en la que lector considere y su pensamiento le sugiera. Si no 

estamos de acuerdo con esto, entonces no deberíamos entrar o tratar de acercarnos a esta 

definición de una Teorización de las Oralidades, al contrario, deberíamos entrar en una 

                                                
152 Hacia 1989 ya era evidente que existía una grafía sonora de los contenidos, la poesía va acompañada de la 

música y los ruidos del ambiente donde fueron grabados, por esta razón se extiende el legado de Marley 

(también se puede revisar el texto de Arnaldo Valero Canciones del fuego negro del reggae a la poesia dub 2015 

por acá un enlace: https://www.academia.edu/8548397/Oralidad_reggae_y_poes%C3%ADa_dub) y por ende de 

la poesía Dub, que es una amalgama de letras que van contando parte de lo que sienten, de lo que son y de lo que 
en ese momento estaban viviendo. Históricamente, recién estaba terminando el proceso de “limpieza” contra 

inmigrantes jamaicanos que ejerció Margaret Thatcher en 1983 en Inglaterra y los poetas entraron en las 

protestas contra la segregación que se repetían en Jamaica y Sudáfrica. Pero lo más importante en esta acotación, 

fue que los escritores usaron el disco como instrumento de propagación de sus obras, dejando de lado los libros y 

procurando siempre enfrentarse a los auditorios, calles o espacios que pudieran responder a sus propuestas. Era 

la época en que Linton Kwesi Johnson se negó a heredar el formato de Marley y se dedicó a ser un activista que 

hoy día reside en Inglaterra bajo el mismo formato. Acá puedes revisar el libro 

https://books.google.com.br/books/about/Voiceprint.html?id=LrWoAAAAIAAJ&redir_esc=y también está el 

tema en youtube Inglan is a bitch  https://www.youtube.com/watch?v=Zq9OpJYck7Y para dar cuenta de los 

detalles que allí se combinan. Claro, no podemos seguir sin hacer una pausa y recordar las líricas como 

testimonio de rebelión cultural de Marley and the Wayler en aquel concierto de 1980 
https://www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw 

https://www.academia.edu/8548397/Oralidad_reggae_y_poes%C3%ADa_dub
https://books.google.com.br/books/about/Voiceprint.html?id=LrWoAAAAIAAJ&redir_esc=y
https://www.youtube.com/watch?v=Zq9OpJYck7Y
https://www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw
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teorización del Lenguaje escrito como único medio de comunicación donde el signo estará de 

manera atenta a la interpretación, y la voz de quien nos da el testimonio se irá en detrimento 

en los contextos donde llegue153. Deberíamos entrar en el sentido propio de la unificación de 

valores que las oralidades van a determinar, profundizar en el conjunto de voces que se 

aglomeran y se establecen como formas de comunicación de muchos significantes, y dejando 

claro que es de "significantes”, más no de símbolos, porque estamos entrando en una 

significación de la Oralidad que no puede ser modificada en ningún sentido. Entonces 

podemos decir que esto del juego de lo Oral está ceñido por un avasallante legado de formas y 

grafismos que ensordecen la idea en general. 

Volviendo al tema de la terminología recordamos, que en otra región no muy alejada, 

la Oralitura planteada por Maximiliano Laroche en A Literature Haitiana: identidad, 

lenguaje en 1981, ya había realizado la construcción del neologismo, cuestionado por los 

seguidores de la Orature, puesto que esta nueva discusión plantea que ella se acerca más al 

contexto donde la pieza se mueve y la Oralidad es un juego de palabras que tratan de 

acercarse a occidente. También podemos nombrar el texto de Walter Ong Oralidad y 

Escritura de 1987, que es una aseveración del término para definirlo como una mirada casi 

innegable de las oralidades. Es esto un rompecabezas que no termina por definirse puesto que 

lo investigadores buscan la uniformidad en sus teorías. Por ello, la música se verá inmersa en 

estas variaciones, junto con la manipulación y la “no” definición de sus estados, que puede ir 

desapareciendo en medio de la catástrofe intelectual.  

Resulta imposible buscar en medio de los bloques y de las formas, elementos que los 

pueblos han desarrollado por un largo tiempo y que ahora están en vilo puesto que la 

academia los sumerge en un conflicto, sólo por la idea generar estudios de la literatura como 

forma de colonización y planteando la Oralidad como una separación que demarca aún más 

las fronteras de estos cuerpos culturales. Por el contrario, las marcas culturales de los pueblos 

en sus narraciones buscan unificarse, o estar conectados por el mismo origen en el que se ven 

manifiestos, y del cual fueron concebidos.  

La Oralidad es una invención para tratar de definir desde la academia las 

manipulaciones, aquí debe estar clara la unificación de las formas, o de lo contrario 

                                                
153 En nuestro caso, la propuesta de este estudio, el horizonte debe permanecer intacto el contenido de las 

Leyendas y Mitos, antes de buscar la resemantización con palabras que tal vez entren en contradicción con su 

idioma y reflexión. Es indispensable, registrar todos los elementos posibles, el libro es insuficiente para envolver 

la esencia de lo que allí se está tratando de plasmar, si colocamos Orature u Oraliture lo imprimimos y los 
cercenamos. 
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volveríamos a entrar en las nimiedades de un Jose María Arguedas tratando de descifrar el 

Los Hombres y Dioses de Huarochiri, junto al Ollantay que fue transcrito por el catolicismo 

en el siglo XVI, o del Popol Vuh o del Ayvu Rapyta del guaraní, que limitan este imaginario 

y lo esconden en las bibliotecas de las universidades, o las historias de los pueblos indígenas 

ya no serán las claves que definen sus terrenos porque ahora los atraviesan las carreteras de la 

cultura letrada, esas que siempre fueron manejadas por los conceptos de la Oralidad y todo lo 

que ella representa. Porque a fin de cuentas, no se define más que un vacío para integrarse a la 

lengua del colonizador que trata de mantenerse en pie. 

LiteraturaOral/Oralidad/Orature/Oraliture/Tradición Oral simplemente son enigmas 

que se devoran a sí mismas, estamos frente a procesos creativos que van a consolidarse con 

recopilación de información, pero si no estamos claros de los medios en los cuales se mueven, 

los relatos serán imposibles de rescatar. Es importante saber que las variaciones de la 

transculturación y de los procesos donde las piezas se mueven presenten estas fallas, puesto 

que es la lectura final del investigador la que prevalecerá, por ello, las academias que no 

asuman estos procesos, en lugar de recopilar y descifrar este mestizaje, mixtura o amalgama 

de valores culturales, se ahogarán en medio de constante patrones que sólo sumergen de las 

reproducciones de los relatos en amplias lagunas de información, que ingresan sin su esencia. 

 

Como un pequeño cierre 

¿Qué término emplear? Por ahora está la diatriba, lo Oral en medio de la vorágine de 

investigaciones es muestra fehaciente de la cultura letrada que intenta registrar toda oralidad 

posible, lo que nos lleva a ubicar categorías en cada caso que encuentra. Por otro lado, 

debemos buscar alternativas y manejarnos en medio de esta polifonía de voces, pues cada 

caso que enfrentamos es diferente uno de otro y debemos incluir elementos tales como 

contexto físico, cultural y temporal.  

LiteraturaOral/Oralidad/Orature/Oraliture/Tradición Oral es una amalgama 

polifónica pues resulta complejo dividirlas para crear un método único, en tal sentido, el 

método a emplear depende de los intereses de cada investigador, para generar un campo 

epistémico donde la terminología resulte de experimentar líneas que logren develar detalles de 

su composición. Consideramos que la discusión seguirá abierta y requiere de mayor 

profundización, pues de seguro el resultado nos traerá una nueva confusión, tomando en 
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cuenta que la recopilación de las Oralidades y su taxonomía es compleja, y como 

consecuencia los medios para su publicación y difusión igualmente lo serán.  

Hoy nos debatimos sobre los medios más eficaces para lograr un visón general de las 

Oralidades, pero a medida que sondeamos las bases y los detalles teóricos, aparecen más 

preguntas que nos permite abrir alternativas en las Ciencias Humanas para crear una episteme 

interdisciplinaria, pues las Oralidades y sus contextos culturales son tan dinámicas como cada 

uno de quienes nos sumergimos en esta investigación. 
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O PATRIMÔNIO IMATERIAL COMO FERRAMENTAS DE FOMENTO DE 

EDUCAÇÃO, NA ZONA FRONTEIRIÇA 

 
Eva Terezinha Ferreira Jornada154 

Muriel Pinto155 

 

Resumo: Este artigo tem como tema: A valoração do patrimônio imaterial de integração fronteiriça. Tem por 

objeto de estudo as Políticas públicas culturais e educacionais / Resgate de memórias linguísticas fronteiriças. 

Cujo objetivo é pontuar  os direitos patrimoniais para disseminar a importância dos bens culturais imateriais, a 

fim de valorizá-las como patrimônio imaterial, nas diferentes modalidades de ensino, da Educação Básica. Cujo 

próposito é incentivar a produção oral, textual e cultural dos discentes como uma possiblidade de valorizar às 

questões de patrimônio imaterial, produzido pelos sujeitos que vivem em São Borja. Município que faz parte da 

mesoregião Metade Sul, no oeste do Rio Grande do Sul, municipalidade vizinha de Santo Tomé, Argentina. 

Alimenta-se a ideia de pertencimento e promoção de uma cultura de respeito a diversidade linguística e cultural. 
Como resultado, obtém-se a pontuação da média abaixo da esperada pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), na área de linguagens, no ano de 2017. Utilizar-se-á a metodologia da pesquisa 

bibliográfica, quantitativa e qualitativa. Assim, primeiramente, verifica-se que esse problema é causado pelo 

fracasso escolar, uma vez que são os alunos das escolas municipais e estaduais, principalmente são-borjense, que 

estão sendo afetados pelo problema. Mas isso pelo menos pode ser mitigado. Justifica-se a relevância da 

necessidade de enfatizar que a educação e a cultura são ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento das 

fronteiras regionais. Será realizado através de uma investigação descritiva, utilizando a metodologia indutiva 

através do método de abordagem argumentativa. 

 

Palavras-Chave: patrimônio imaterial, políticas públicas; educação; cultura; interculturalidade. 

 

Introdução 

O presente artigo permeia  um viés entre as políticas públicas educacionais e 

culturais dialogando as suas demandas sociais. Tem como tema principal A valoração do  

patrimônio imaterial. Pretende-se realizar um diálogo sobre como resolver o seguinte 

problema: Como a falta de conhecimento linguístico fronteiriço afeta a melhoria educacional 

das cidades de São Borja / Brasil e São Tomé / Argentina, na Educação Básica? Para poder 

valorizá-lo o discente tem de ter acesso à uma instituição escolar. Na CF/88, no capítulo III, 

da Educação, da Cultura e do Desporto, na seção I, artigo 205 (CONSTITUIÇÃO, 2011, p. 

136): “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.Sabe-se que o 

                                                
154 Professora efetiva tanto da rede municipal quanto estadual. Graduada em Letras, Habilitação: Língua 

Portuguesa e Espanhol, pela URCAMP, campus São Borja. Especialista em Imagem, História e Memória das 

Missões: Educação Patrimonial, pela UNIPAMPA, campus São Borja; Especialista em Alfabetização e 

Letramento, pela UNINTER, polo São Borja; Mestranda em Políticas Públicas pela UNIPAMPA, campus São 
Borja. Pesquisa sobre A Valorização do Patrimônio Imaterial de Integração Fronteiriça: Políticas Públicas 

Culturais e Educacionais: Resgate de Memórias Linguísticas da zona fronteiriça. E-mail: evaferrj@yahoo.com.br 
155 Doutor em Geografia pela UFRGS (2015). Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa 

Cruz do Sul RS (UNISC). Licenciado em Geografia pela (URI) Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões - Campus Santo Ângelo/RS (2007). E-mail: murielpinto@gmail.com.br 
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acesso a escolarização é um direito a todos os indivíduos, porém nem todos muitas vezes 

conseguem esse acesso. E de acordo com o artigo 206, o ensino será ministrado com base em 

alguns princípios elencados na EC nº 19/98 e EC nº 53/ 2016 que diz nos seus princípios I, II 

e III: (CONSTITUIÇÃO, 2011, p. 136): “ Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”. 

Como Profissional de Educação e mestranda em políticas públicas é relevante 

acrescentar que a pesquisa é uma das metas de todo estudante. Na universidade existe a 

possibilidade de instigar tal temática, pois no artigo 207 (CONSTITUIÇÃO, 2011, p. 136): 

‘As universidades gozam de autonomia  didático-cientifica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociablidade entre ensino, pesquisa 

e extensão”. Esse pressuposto foi garantido pela EC nº 11/96 de que houvesse hoje a 

oportunidade de pesquisar cientificamente as tabelas, os gráficos de como estão apresentando-

se os indicadores dos resultados obtidos na área de linguagens desde 2017.  

Porque os discentes demonstraram no ano de 2017, baixo índice de aprendizagem, de 

língua portuguesa, tanto de escolas municipais, quanto estaduais em relação o ensino 

aprendizagem na área linguística. Essa pesquisa tem como público alvo os(as) alunos(as) da 

Educação Básica para verificar o que estão aprendendo e o porquê em relação ao bem cultural 

imaterial que é a língua, não foi bem apreendido culturalmente. É um direito garantido de 

todo discente aprender a escrever, falar, ler e entender corretamente qualquer gênero textual, 

incluindo o pluralismo cultural a partir de sua língua materna. Consequentemente, é um dever 

do Estado propiciar condições de melhoria de aprendizagem significativa de novos saberes 

linguísticos oferecendo equipe multidisciplinar para que os discentes possam sanar suas 

dificuldades ou amenizá-las. Pois no artigo 208, segundo a EC nº 14/96; EC nº53/2006 e EC 

nº 59/2009 o Estado deve assegurar (CONSTITUIÇÃO, 2011, p. 136): “educação básica 

obrigatória e gratuita dos quatro anos aos dezessete anos de idade; assegurando inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, etc”.  

A partir do momento que é perceptível a relevância da oferta da educação para esse 

público alvo existe a possibilidade de exigir na sociedade políticas públicas mais eficientes, 

eficazes e dinâmicas em relação a área de linguagens. Justifica-se esse artigo também pela 

relevância da necessidade de ressaltar que as línguas fronteiriças são bens culturais imateriais 

e que devem ser preservadas. São ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento 
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cultural fronteiriço. O tema pontua A valoração do patrimônio imaterial de integração 

fronteiriça. Na CF/88 título II, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo III artigo 13: “A 

língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil”. É relevante partir do 

princípio de alimentar a ideia participativa de que a língua materna brasileira, Língua 

Portuguesa, e a segunda língua o Espanhol vão acrescentar o conhecimento multidisciplinar 

ao discente, nas instituições escolares, pois são importantes para a melhoria educacional, na 

área linguística e cultural. Esclarece (CORDIOLLI, 2011, p. 32) que a efetivação das políticas 

públicas de educação “envolve e depende do envolvimento de ações de diversos segmentos 

relacionados à educação. São produtos da interação entre ações governamentais e os diversos 

sujeitos educacionais”. Logo, são as escolas os agentes ativos, que pensam, elaboram, 

organizam formas de resistência e implementam ações educativas propostas pelas políticas 

educacionais. E é nessa instituição que devem disseminar a importância da valorização do 

patrimônio imaterial, ou seja a língua materna de a zona fronteiriça; priorizando as polít icas 

públicas culturais e educacionais como fonte de disseminação dessas interculturalidades para 

melhorar o intercâmbio comercial, estudantil e cultural fronteiriço entre as cidades gêmeas156 

São Borja/ Brasil e Santo Tomé, província de Corrientes, Argentina. No recorte espacial de 

São Borja argumenta-se, que o município está localizado a 573km da capital de Porto Alegre. 

E possui o primeiro terminal aduaneiro integrado do país. 

Portanto, o objetivo desse visa dialogar sobre a importância de melhorar o 

rendimento escolar no município são-borjense, na área de linguagens. Sabe-se que no ano de 

2017, não obtiveram um excelente êxito. Entretanto, será feita uma nova pesquisa 

investigativa, do ano 2018 e posteriormente do ano 2019, para acrescentar-se no Relatório 

Técnico, como produto de Mestrado. E não deixando de entrelaçar-se  a fomentação da 

educação e da cultura como boas práticas de aprendizagem para a melhoria de integração 

                                                
156 Segundo o Ministério da Integração Nacional (2005), as cidades-gêmeas são núcleos urbanos relativamente 

interdependentes localizados de um lado e de outro dos limites transfronteiriços que apresentam vetores, tanto, 

convergentes, derivados do elevado potencial de integração transnacional, quanto divergentes, oriundos das 

novas ameaças e dos contenciosos característicos das fronteiras, motivo pelo qual se justifica a definição 

estratégica de políticas públicas focalizadas. Cuja a Portaria 125 de 21 de março de 2014 baseada no artigo 87, 

da CF/88, parágrafo único, II. Conforme Decreto 8.636/2016 interioriza o tratado Brasil e Argentina, ou seja, 

interioriza significa que o tratado passa fazer parte da Legislação Brasileira. A Portaria nº 125, de 21/03/2014, no 

Art. 1º - Serão considerados cidades-gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou 
fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração econômica e 

cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação com uma localidade do país vizinho, assim como 

manifestações condensadas dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com 

efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania. 
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fronteiriça com base nas experiências nacionais e internacionais. Porque muitos brasileiros 

estudam na Argentina e utilizam-se de sua língua materna, um bem cultural imaterial para 

difundir sua cultura e aprender um novo idioma e cultura no momento em que passa assistir 

aulas em Santo Tomé. E na municipalidade de Santo Tomé muitos argentinos aprendem a 

língua portuguesa para que possam compreender e assimilar a cultura da região local. No 

entanto, os são-borjense para obter a melhoria educacional tem de docentes e discentes ter 

nítida essa importância desse bem imaterial, que é a língua portuguesa, que possui 

legitimidade constitucional, como afirma o artigo 210: 

 

Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais. &2º O ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada as comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas 

e processos próprios de aprendizagens (CONSTITUIÇÃO, 2011, p. 136). 

 

 

Todavia, os discentes para melhorarem suas notas tem de melhorarem sua habilidade de ler e 

de escrever, tornando possível conhecer a história dos seus antepassados que viviam nessa 

região missioneira. Como professora de língua materna e de língua estrangeira: espanhol e  

pesquisadora de linguística alimenta-se o argumento de que se a docente deve ter o 

entendimento de que a língua, além de ser um bem patrimonial e imaterial é fundamental para 

a aprendizagem de todas as disciplinas. Esse diálogo deve ser feito com os seus discentes 

sobre a valoração linguística, isto é, ela é benéfica para aquisição da interpretação escrita. 

(CACLIARI, 2002, p. 42) explicou que: “ A linguística, que é parte de outra ciência chamada 

semiótica, é o estudo da linguagem. Seu objeto de estudo está voltado para a explicação de 

como a linguagem humana funciona e de como são as línguas em particular”.  Assim, deve 

ser uma incentivadora dessa temática para que os estudantes possam tornarem-se leitores 

ecléticos. Além disso, eles precisam participar, tem de ter liberdade de agir e decidir, tanto 

individual quanto na coletividade de forma organizada fazendo leituras de tipos textuais 

diversificados, para obter sucesso na hora de construir sua produção; tem de ter consciência 

crítica, ética,  política e autonomia na tomada de decisão; caso contrário torna-se um sujeito 

incapaz de valorizar sua própria língua.  
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As políticas educacionais são-borjense e as notas obtidas em linguagens, no ano de 2017 

A fim de avaliar como está a efetivação das políticas públicas educacionais são 

elaboradas provas em Brasília, pelo Ministério de Educação para todos os discentes de 

diferentes localidades do país. Mas, para obter-se êxito na sala de aula, em língua portuguesa, 

com cada discente, é imprescindível respeitar a sua singularidade e o seu ritmo próprio, 

utilizando-se das exigências contidas no Plano Nacional de Educação (PNE); nele salienta a 

importância de alimentar o estabelecido em Lei, “visando a articulação e o desenvolvimento 

do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações de poder público”, conforme 

afirma o artigo 214, da CF/1988 ( EC nº 59/2009). Para amostragem de as tabelas abaixo, 

parte-se da pesquisa de Estatística do Censo, coletada para demonstrar que a municipalidade 

educacional são-borjense, tem que universalizar mais, a fim de atingir algumas metas 

educacionais. Entre as diferentes Secretarias de Educação do RS, está a 35ª CRE, a qual São 

Borja pertence. O município, atualmente conta com muitas instituições escolares, distribuídas 

da seguinte maneira. As tabelas, serão conforme Censo de 2017. 

CRE São Borja Estadual Municipal Federal Particular Total 

35ª  13 30 1 9 53 
 

 

 

Na segunda amostragem apresenta assim distribuídas nas esferas: 

 

                          

 

 

 

Segundo estatísticas fornecidas pelo Relatórios157 Dinâmicos Monitoramento de 

Indicadores “Do total de crianças de 6 a 14 anos residentes no município, em 2010, 85,52% 

frequentavam o Ensino Fundamental. O indicador apresenta melhoria crescente nos últimos 

anos, mas ainda é inaceitável ter crianças nesta idade fora da escola. Conforme IBGE, Censo 

                                                
157 rd.portalods.com.br/relatórios 

CRE Depend. 
Administ. 

creche Pré 
Escola 

EF Ensino 
Médio 

Ensino  
Médio 
Integrado 

Educação 
Profissi. 

Educ. 
Especial 

EJA 

35ª          

 Estadual 0 40 7,298 3,624 85 442 0 2,450 

 Federal 0 0 0 61 154 321 0 29 

 Municipal 1,674 2,346 6,291 29 0 0 0 96 

 Particular 395 372 1,275 269 0 742 264 45 
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Demográfico em 2017, em São Borja, averígua-se que entre alunos do Ensino Fundamental, 

9,1% estão com idade superior à recomendada nos Anos Iniciais e 30,6% nos Anos Finais.  A 

defasagem chega a 33,2% entre os que alcançam o Ensino Médio.  

 

Sabe-se que os educandos devem obter uma melhoria educacional, mas ainda se 

observa que há discentes que chegam no Terceiro Ano, das Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental sem estar alfabetizado. Há um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), no qual são quantificadas as notas obtidas nas provas feitas pelo MEC. 

Conforme Relatórios Dinâmicos Monitoramento de Indicadores verifica-se que São 

Borja, em 2017, esteve na 3.333ª posição, entre os 5.570 municípios do Brasil, quando 

avaliados os alunos dos Anos Iniciais e na 3.163ª, no caso dos alunos dos Anos Finais, da 

Educação Básica. Quando analisado entre os 497 Municípios de seu Estado, São Borja está na 

374ª posição nos Anos Iniciais e na 341ª, nos Anos Finais.  O IDEB Nacional, em 2017, foi 

de 5,5 para os Anos Iniciais em escolas públicas e de 4,4 para os Anos Finais. Nas escolas 

particulares, as notas médias foram, respectivamente, 7,1 e 6,4. Em São Borja o resultado é o 

seguinte:  
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A relevância da Valoração do Patrimônio Imaterial 

        Nesta seguinte subseção do artigo procurar-se-á realizar um desenho de como se 

comporta a institucionalização do patrimônio imaterial e de sua legitimidade constitucional, 

para fins de estudos científicos. E para retratar a realidade local são-borjense, desse bem 

patrimonial imaterial. Em primeiro lugar analisar-se-á o que significa o artigo 215 da CF/88.  

 

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 

da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais ( EC Nº 48/ 2005). & 1º O Estado protegerá as 

manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional. & 2º A lei disporá sobre a 

fixação das datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos 

étnicos nacionais. & 3º A lei estrabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 

plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do 
poder público que conduzem à: I- defesa e valorização do patrimônio cultural 

brasileiro; II- produção, promoção e difusão de bens culturais;III- formação de 

pessoal qualificado para a gestão de cultura em suas múltiplas dimensões; IV- 

democratização do acesso aos bens de cultura; V- valorização da diversidade étnica 

e regional (CONSTITUIÇÃO, 2011, p. 139). 

 

 

Ao analisar-se esse artigo 215 é importante salientar a relevância da valorização do 

patrimônio cultural brasileiro, que no caso que descreve esse artigo vai reinterar a atenção a 

valoração linguística da zona fronteiriça, do qual retrata que o recurso imprescindível para a 

aquisição da competência, nos dias recentes, de ler com clareza e exatidão é importante saber 

reconhecer os sinais gráficos utilizados na escrita da língua portuguesa, que é um bem cultural 

patrimonial e imaterial que carrega consigo os acontecimentos históricos, os sentimentos da 

população ribeirinha e daqueles que viveram anteriormente nessa região missioneira, tendo de 

deixar o espanhol para utilizar a língua portuguesa, após o Tratado de Madri. 

Compreende-se que anteriormente os bens materiais possuiam salva guarda desde a 

época do governo de Getúlio Vargas.  Por meio do Decreto-Lei  Nº 25, de 1937, foi 

legalizado o Tombamento como instrumento de proteção e de preservação. Esse Decreto-Lei 

organizou a proteção do patrimônio artístico e histórico nacional. 

Contudo, foi a partir da Constituição Federal de 1988 que os referidos bens 

imateriais começaram a fazer parte do Patrimônio Cultural Brasileiro, com legitimidade 

constitucional. O conceito de patrimônio ligado, na origem, “às estruturas familiares, 

econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no tempo e no espaço” 

atualmente é um conceito que transita por diferentes áreas disciplinares da produção científica 
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(CHOAY, 2001, p.11). E a seguir é interessante elencar o que afirma o artigo 216 da CF/88, o 

qual esclarece a objetividade do que é um patrimônio cultural. Percebe-se nessa leitura de que 

esse patrimônio cultural pode estar dividido em material e imaterial. 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluiem ( EC nº 42/ 2003) I- as formas de expressão; II- os modos de criar, fazer 

e viver; III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV- as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos e 

culturais; V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagísticos, artístico, 

arqueológico, paleontológicos, ecológico e científico. & 1º O poder público, com a 

colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, 

por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropiação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação (CONSTITUIÇÃO, 2011, p. 140). 

 

 

Existe a possibilidade concreta de entender que os bens de natureza imaterial são 

referenciados à identidade, a utilização da língua em determinados grupos da sociedade, 

também refere-se à memória linguística de um determinado grupo étnico, ou seja, dos 

diferentes grupos formadores da comunidade local. Porém, a partir do Decreto Lei nº 3.551 de 

4 de agosto de 2000 relata que: “instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 

que constitui patrimônio cultural brasileiro”. Então, nele institui o Registro de Bens Culturais 

de Natureza Imaterial, que constitui o patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional 

do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. Com o surgimento do Livro de Registro há 

uma proteção dos saberes, para serem preservados a fim de que as gerações futuras possam se 

beneficiar com esse patrimônio imaterial. Então, o patrimônio linguístico fronteiriço com 

ênfase de caráter imaterial também recebem esse direito. 

Porque é a partir da transmissão de costumes  e valores culturais que os bens 

imateriais, entre as gerações possam ser preservados e não modificados pelos ensinamentos 

dos dias recentes. É de extrema importância que os saberes origuinais sejam preservados, pois 

eles fornecem: (IEPÉ, p. 11, 2006):“Um sentimento de identidade e de continuidade, 

contribuindo assim para promover o respeito pela diversidade cultural”. Como os bens 

imateriais ou intangíveis começaram a destacar-se após a vigência da Constituição Cidadã, 

foram criadas diferentes modalidades para classificá-las. Ou seja, fazem parte dos bens 

imateriais:  

 

As tradições e expressões culturais, incluindo a língua como veículo de patrimônio 

cultural imaterial; dança; música e artes de representação tradicionais; as práticas 



 

 
422 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396. 

sociais; os eventos festivos; os conhecimentos e os usos relacionados à natureza e ao 

universo; as técnicas ancestrais tradicionais (IEPÉ, p. 10, 2006). 

 

 

Analisa-se que, a partir da valorização cultural dos bens patrimoniais imateriais ou 

intangíveis, conclui-se que é possível verificar de que na literatura apenas se observava sobre 

línguas em prol de um Estado Nacional alicerçado sobre a Língua Portuguesa, como única 

língua oficialmente reconhecida e promovida. Porém há a língua indígena, protegida no artigo 

231, da CF/88. Também é dialogada a língua dos Sinais, utilizada pela comunidade dos 

surdos. 

 

A oficialização nacional da língua brasileira de sinais (LIBRAS), a cooficialização 

de línguas por municípios, a implementação de programas de educação escolar 

bilíngues e a oferta de cursos universitários contemplando formação em linguas 
indígenas, de sinais e de imigração são alguns exemplos desse novo modo de utilizar 

esse patrimônio imaterial. entendimento das línguas no Brasil (MORELLO, 

OLIVEIRA; MULLER, 2007). 

 

 

 Nesse artigo, o principal foco é  dialogar-se sobre um dos exemplos de patrimônio 

imaterial a importância dada à língua fronteiriça, da zona fronteiriça entre São Borja/BR e 

Santo Tomé/AR. Uma definição da UNESCO, comprova que o Património Cultural Imaterial 

abrange as tradições e expressões orais, incluindo a língua como vector do património 

cultural. (SANTA’ANNA, 2003,p. 52) afirma: “ Não é um instrumento de tutela, mas um 

recurso de reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial, que pode ser complementar 

a este”. Isso quer dizer que o patrimônio imaterial é uma fonte de identidade e carrega sua 

historicidade, sendo responsável pelo fortalecimento da identidadde local nacional. Aprender 

a valorizar a cultura linguística é um mérito fenomenal. Essa marca intercultural de 

diversidades linguísticas diferentes torna-se recurso de fomento de educação, hibridismo e 

aculturação. 

 

Conceitos de Política  Linguística e de  Interculturalidade 

 

Para fins de recorte espacial, percebe-se que o Brasil e a Argentina, após o Tratado de 

Assunção, em 1991, com a criação do MERCOSUL, continuaram estreitando as suas relações 

internacionais exercendo influências em virtude de suas aptidões de governabilidade158 

                                                
158 Governabilidade: Controle, por alguns meios, de modo que um conjunto de resultados seja obtido. 
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política sobre limites fronteiriços.  Esclarece a autora Elvira Narvaja de Arnoux (2011) que 

por um lado, o Tratado de Assunção enfatizava apenas os aspectos comerciais da união. 

Enquanto, o Tratado Constitutivo da União de Nações da América do Sul (UNASUL), 

assinado em 2008, integra já aspectos linguísticos e culturais, declarando o caráter plurilíngue 

das nações que a integram e definindo quatro línguas oficiais: o castelhano, o inglês, o 

português e o neerlandês.  Verifica-se que poucos são os documentos elaborados no âmbito 

das línguas do Mercosul:  O Protocolo de intenções (13 de dezembro de 1991), no artigo 4º 

demonstra o interesse de difundir as línguas oficiais do Mercosul por intermédio dos Sistemas 

Educacionais.  Contata-se a existência   do Plano Trienal para o setor educacional no contexto 

do Mercosul, aprovado na primeira reunião dos Ministros de  Educação em 1992, modificado 

e prorrogado por três anos em 10 de  dezembro de  1998 no Rio de  Janeiro,  no qual se define 

a atividade do Comitê coordenador regional, no qual aborda a qualidade das políticas 

educacionais da região.  Ainda na Revista Política e planificação linguística (2012) faz 

menção de lembrar os trabalhos sobre os censos linguísticos e diagnósticos sociolinguísticos 

desenvolvidos  pelo GTPL (Grupo de  Trabalho sobre Política Linguística) no âmbito do 

Mercosul, com especial atenção para  a questão da definição das línguas oficiais do Bloco e 

formação linguística dos professores de  português e espanhol como primeiras e segundas 

línguas e até como línguas estrangeiras.  A autora Arnoux afirma: 

 

Muitos dos seus objetivos específicos exigem para sua implementação a 

consideração de aspectos glotopolíticos: o acesso universal à educação de qualidade 

e o reconhecimento regional de estudos e títulos; a consolidação de uma identidade 

da América do Sul; o propósito de alcançar uma cidadania da América do Sul; a 

participação plena da cidadania no processo da integração e da união da América do 

Sul; a definição e implementação de políticas e projetos comuns ou complementares 
de pesquisa, inovação, transferência e produção tecnológica; e a promoção da 

diversidade cultural ( ARNOUX, 2011, p. 59).  

 

 

Sensibiliza-se ao notar-se que a população de ambas as municipalidades, até mesmo 

por causa da mobilidade espacial, dissemina informações por meio de rede ou de integração, 

utilizando-se do entendimento idiomático e de práticas culturais e sociais, que os ancestrais 

povos indígenas guaranis preservaram seu idioma materno e  aprenderam, por forças de 

imposição ou de aceitação com os seus colonizadores espanhóis uma outra língua ofertada na 

época o espanhol, quando da fundação de reduções missioneiras nesses territórios. Sugere 

Calvet, 2007:p.12 que: “A política linguística é inseparável de sua aplicação”, isto é, quando 

Estados definem uma política linguística, faz-se necessário, também, definir as ações que 
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podem serem alimentadas na pauta geral das discussões governamentais, que permitirão a 

efetivação de tal política, por isso como São Borja e Santo Tomé são cidades gêmeas159 

podem utilizar-se do bilinguismo em suas escolas fronteiriças.   

Por isso é legítima e constitucional essa oportunidade de partilhar língua, 

intercâmbios, interculturalidade e a história da localidade, porque permite que as pessoas 

distingam uma língua materna de seu país entre as outras, com a vantagem adicional de 

facilitar a compreensão textual e oral, a cooperação, a empatia e a proteção patrimonial desse 

bem imaterial. 

O autor Calvet entende por política linguística “um conjunto de decisões tomadas 

pelo poder público a respeito de quais línguas serão fomentadas, ensinadas ou eventualmente 

reprimidas e eliminadas; de quais funções as línguas terão ou deveriam ter, de que espaços 

sociais ocuparão. Segundo a Emenda Constitucional160, que acrescenta ao artigo 215 da CF/88 

instituindo o Plano Nacional de Cultura, o qual pontua no parágrafo I, “defesa e valorização 

do patrimônio cultural” e II “produção de bens culturais” socializar e integrar esses 

conhecimentos de integração linguística é imprescindível.  

Calvet (2007:p. 157) afirma que “as políticas linguísticas existem para nos recordar, 

em caso de dúvida, os laços estreitos entre línguas e sociedades”. Consequentemente é função 

da Política Linguística, enquanto área do conhecimento, clarear esses laços estreitos 

fronteiriços, pois o não-fazer em política também é um fazer político. É necessário ter respeito 

pela diversidade cultural, pelo bilinguismo e pelo plurilíngue para que consigam existir 

relações interculturais. Porque só existe a interculturalidade quando duas ou mais culturas 

interagem, ou seja, pessoas brasileiras e argentinas trocam intercâmbios, saberes culturais, 

demonstram atitude de respeito ao escutar a outra. Contam suas histórias, esperanças e 

lembranças. Sacavino afirma que a interculturalidade:  

                                                
159 Segundo o Ministério da Integração Nacional (2005), as cidades-gêmeas são núcleos urbanos relativamente 

interdependentes localizados de um lado e de outro dos limites transfronteiriços que apresentam vetores, tanto, 

convergentes, derivados do elevado potencial de integração transnacional, quanto divergentes, oriundos das 

novas ameaças e dos contenciosos característicos das fronteiras, motivo pelo qual se justifica a definição 

estratégica de políticas públicas focalizadas. Cuja a Portaria 125 de 21 de março de 2014 baseada no artigo 87, 

da CF/88, parágrafo único, II. Conforme Decreto 8.636/2016 interioriza o tratado Brasil e Argentina, ou seja, 

interioriza significa que o tratado passa fazer parte da Legislação Brasileira. A Portaria nº125, de 21/03/2014, no 

Art. 1º - Serão considerados cidades-gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou 
fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração econômica e 

cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação com uma localidade do país vizinho, assim como 

manifestações condensadas dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com 

efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania. 

160 Emenda Constitucional nº 48 de 2005. Brasília, 10 de agosto 2005. 
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Fortalece a construção de identidades dinâmicas, abertas e plurais, assim como 

questiona uma visão essencializada da sua constituição. Potencia os processos de 
empoderamento, principalmente de sujeitos e atores inferiorizados e subalternizados 

e estimula os processos de construção da autonomia num horizonte de emancipação 

social, de construção de sociedades onde sejam possíveis relações igualitárias entre 

diferentes sujeitos e atores socioculturais (SACAVINO, 2012). 

 

 

Há autores que acreditam que a perspectiva intercultural é um caminho para desvelar 

os processos de de-colonialidade e construir espaços, conhecimentos, práticas que permitam a 

construção de sociedades distintas. Para Walsh a interculturalidade é relevante porque para o 

autor ela dá condições de as pessoas estreitarem os seus laços de relações interpessoais e 

reconstruir com alteridade a sua própria vida, dando um sentido para ela e poder dialogar com 

o outro sempre respeitando a diversidade cultural: 

 

mais do que um simples conceito de inter-relação, a interculturalidade assinala e 

significa processos de construção de conhecimentos ‘outros’, de uma prática política 
‘outra’, de um poder social ‘outro’, e de uma sociedade ‘outra’, formas diferentes de 

pensar e atuar em relação e contra a modernidade/colonialidade, um paradigma que 

é pensado através da prática política   (WALSH, 2006, p.21). 

 

Logo, é sabido que a situação de política linguística e da interculturalidade podem  

imprimir na fala de uma região graus distintos de complexidade, gerando expressões híbridas, 

criações lexicais, sotaque marcado por influências de línguas vizinhas, sem contar a 

diversidade de situações que precisam ser levadas em conta, especialmente no sistema 

educacional das zonas de fronteira.  

 

Metodologia 

 Em relação a utilização da metodologia será feita uma pesquisa descritiva, cuja 

metodologia utilizada para realização desse artigo é a indutiva, porque parte da realidade para 

construir dados concretos. Enquanto o método utilizar-se-á nesse a abordagem argumentativa. 

Também a pesquisa será de natureza quanti e qualitativa, para Richard (apud OLIVEIRA, 

2011, p.25): “a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades da coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas. Já a abordagem de cunho quantitativo trabalha os dados buscando seu significado, 

tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto’ (TRIVINOS apud 

OLIVEIRA, 2011, p. 24) Segundo (SECCI, 2016, p. 15): “As análises argumentativas vieram 
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para adaptar a produção do conhecimento de política pública à lógica política, para ganhar 

mais conhecimento útil, temporal e orientado para a ação” 

Considerações Finais 

Pretendia-se realizar um diálogo sobre como resolver o seguinte problema: Como a 

falta de conhecimento linguístico fronteiriço afetava a melhoria educacional das cidades de 

São Borja / Brasil e São Tomé / Argentina, na Educação Básica? É possível enfatizar a 

relevância da leitura eclética, para que os discentes possam superar o baixo índice de 

aprendizagem na área de linguagens. Essa pesquisa é fruto de um Projeto de Mestrado para o 

ano de 2019, no qual almeja-se dar continuidade a pesquisa científica, realizar um Relatório 

Técnico para fazer estudos comparativos entre os anos 2017 a 2020, em relação a indicadores 

de notas obtidas, na área das linguagens e propor algumas recomendações técnicas para 

amenizar o problema.  

Após, a pesquisa bibliográfica, análise quanti, qualitativa e descritiva, partiu-se para 

uma abordagem argumentativa, porque é possível concluir-se que existe a necessidade de 

solucionar esse problema público que é o baixo índice de notas obtidas na área de linguagens, 

nas escolas públicas. Esse problema é causado pelo fracasso escolar, uma vez que são os 

discentes das escolas municipais e estaduais, que foram afetados pela problemática das 

dificuldades de compreender, interpretar diferentes gêneros textuais. Os alunos têm várias 

dificuldades para lidar com esse problema, tais como: conflitos familiares, pobreza, falta de 

emprego e falta de interesse e de conhecimento da valorização das manifestações linguísticas 

e culturais e leitura eclética. Além disso, alguns discentes têm dificuldades para lidar com 

esse problema, devido a fatores externos tais como: evasão escolar, falta de conhecimento 

linguístico, dificuldades de alfabetização e falta de interesse na leitura eclética idiomática, 

mas o problema pode ser mitigado.  

Assim, percebeu-se que ainda é ineficiente as políticas públicas educacionais ofertadas 

aos discentes de acordo com os resultados obtidos no Censo de 2017, na área de linguagens. 

Para solucionar esse problema falta desenhar políticas públicas, que sejam eficientes, efetivas 

e que tenham eficácia e legitimidade social. Urge a necessidade de realizar-se práticas 

pedagógicas com objetivos de propiciar condições de melhoria no processo ensino-

pedagógico com aplicação de novas dinâmicas midiáticas que contribuem com o sucesso da 

visualisação e do reconhecimento do patrimônio cultural imaterial que é a língua portuguesa.  
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É necessário oportunizar conhecimentos de Língua Portuguesa como língua materna e como 

segunda opção a língua estrangeira ser o espanhol, é imprescindível, pois ambas trazem 

acréscimo de conhecimentos linguísticos e de interculturalidade.  

Verificou-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

reconheceu aos indígenas o direito à língua, a cultura e educação próprios e  definiu um 

importante marco jurídico em prol dessas comunidades. Porém, sobre todas as demais línguas 

brasileiras faladas por imigrantes, surdos, negros ou fronteiriços, ainda não apresenta nenhum 

respaldo constitucional. Mesmo sabendo-se da existência da política linguística; nesse estudo 

será feita apenas uma análise sobre as línguas faladas na fronteira oeste do Rio Grande do Sul 

que são as línguas portuguesa, no Brasil como língua materna e a segunda opção a língua 

espanhola devido à proximidade da região. E pelo fato de ambas as municipalidades serem 

cidades gêmeas e segundo a Lei 8.636/2016. Essa oportunidade de partilhar língua, 

intercâmbios, interculturalidade e a história da localidade permite que as pessoas distingam 

uma língua materna de seu país entre  as outras, com a vantagem adicional de facilitar a 

compreensão textual e oral, a cooperação, a empatia e a proteção.  A fim de valorizar-se a 

língua como patrimônio imaterial. 
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DA MEMÓRIA IMÓVEL AO DEVIR PATRIMONIAL: POLÊMICAS ENTRE O 

PÚBLICO E O PRIVADO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO BORJA 

 
Rodrigo Maurer161 

Ronaldo Bernardino Colvero162 

 

Resumo: A proposta contextualiza e disntigue anuances públicas das privadas no que tange o manejo do 

patrimônio da localidade. Tem como ponto de partida o processo de colonização e consequentemente a formação 
urbana e territorial da antiga redução índio-jesuítica de São Francisco de Borja. Em regra, os idos missioneiros 

ainda expressam saberes e identidades coletivas por meio dos patrimônios arquitetônicos e artísticos. Na ânsia de 

melhor compreendê-las eis que procuramos constatar os espaços sociais e as divergências impostas por meio de 

relações de força política, ideológica e econômica. A isso é de suma importância conceber as vivências, 

interações e sua elaboração no que se entende atualmente como memória imóvel. 

 

Palavras-chave: Educação patrimonial; retração de resguardo; precaução histórica 

 

Instruções históricas e usos descritivos: o que de fato se entende por patrimônio na 

localidade de São Borja?   

 

Muito tem se elaborado em torno da educação patrimonial na cidade histórica de São 

Borja, todavia, poucos são os acrescimos práticos de tais fundamentações. A vista do que 

vamos tratar, os patrimônios em verdade materializam no imaginário coletivo de cidade um 

aproveitamento para com o seu próprio passado. Talvez, por isso Nogueira (2008, p. 324), é 

incisiva ao dizer que os patrimônios cumprem um “importante testemunho das temporalidades 

que compõem as múltiplas experiências vividas, individual ou coletivamente”.  

E nestas condições nunca que é demais lembrar o fato que ao falar de patrimônios 

estamos também, debatendo a importância dos mesmos para o entendimento simbólico mais 

candente, como é o caso da memória ou das identidades que possam estar envolvidas para 

com a temática de fundo. Situações estas, que acabam se fazendo confundir ao sentido 

imediato que ampara a problemática e suas arguições. Soares (2003) ao que tudo indica 

consegue perceber na educação patrimonial um elo entre o campo da memória e o campo da 

identidade. Uma vez que no seu entendimento: 

 

A melhor forma de conservar a memória é lembra-la. A melhor forma de contar 

história é pensá-la. A melhor forma de assegurar a identidade é mantê-la. Tudo se 

faz através da educação, e educar para a preservação e valorização cultural é 

denominado de Educação Patrimonial163. 

 

                                                
161 Historiador. Mestre em História. Doutorando em História PPG UFSM. Bolsista Capes 
162 Historiador. Mestre e Doutor em História. Professor do curso de Mestrado em Patrimônio UFPEL. Diretor do 

Campus Unipampa, campus São Borja. 
163 SOARES, André (Org.). Educação patrimonial: relatos e experiências. Santa Maria: UFSM, 2003. 
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Ademais, desde a aprendizagem elaborada por Halbwachs é possível distinguir a 

divisão do conceito memória em duas linhas seletivas; uma que toma em conta as “memórias 

das individualidades”, outra que procura perfazer o agente coletivo com seus pares em 

sociedade, isto é, realizando as “memórias coletivas”.  Ademais, já não é de hoje que se atesta 

uma orientação contumaz de desmanche do sítio. Todavia, a linha de interpretação que 

desenvolvmemos por ora possibilita avançarmos em estratégias que garantam um marco 

reinvindicatório e um direito a cidade, ou a preservação do seu passado, tal qual sintetizou 

Lefevbre (1973). Entretanto e na consideração disto, estaríamos partilhando de uma corrente 

de pensamento que entende que toda diferença deve ser preservada/percebida pelo bem 

comum e o bom andamento de uma sociedade que reconhece seus desafios contemporâneos.  

Para a nossa exposição, utilizaremos como ponto de partida a permanência o 

escoamento hidrico até as olarias (primeira organização de produção que se tem 

conhecimento) advindo dos idos reducionais e que ainda se assiste aos dias de hoje. Outro 

ponto a se destacar na presente paisagem é a continuidade que se percebe no aproveitamento 

do curso hidrico da localidade, pois o mesmo braço do arroi dos padres concluí na fonte São 

João Batista e também na fonte de São Pedro. Sem falar na assistência que o mesmo leito 

permitia fazer como deixam a provar a existência de muitos fornos e poços jesuíticos na 

localidade.  
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Forno Jesuítico: Fonte Google Earth. Nas proximidades da fonte de São João Batista. RODRIGUES, 

2014 
 

 
Forno Jesuítico: Imóvel que comporta o forno jesuítico nas proximidades da fonte São João Batista. 

Fonte: Google Earth. 

 
 

 
Poço Jesuítico: Fonte: RODRIGUES, 2014. Poço de balde da Redução (PoçoMissioneiro), identificado em visita técnica pela 

Drª Raquel Rech, em 2017. O poço continha 21m de profundidade e era calçado em pedra grés até o bocal, localizado no 

perímetro da antiga Missão, hoje rede Panvel. 
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Fonte São Pedro – ano 2006 - Crédito do autor. In: COLVERO; MAURER, 2009. 

 

O conteúdo em exposição, remete ao tempo histórico do período reducional, mais do 

que isso deixa entender quão deformados foram seus sentidos ao ponto que alguns 

patrimônios simplesmente deixaram de conter um sentido afirmação para com a localidade, 

ora relegados às interpéries de proteção, ora já destruídos sem o menor receio do que um dia 

chegaram a representar para os nossos antepassados. 

E a contar daí, o que temos nada mais é que uma mera “educação dedutiva” sobre 

dispositivos discursivos de patrimonialização e de memorialização que perfazem não só um 

tempo que não será ofertado outra vez, mas porque reforçam a contumaz afirmação que diz 

que os patrimônios cumprem “um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 

centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo” (HORTA, et.al., 1999, p. 6). 

 

Do discurso identitário as políticas patrimoniais: polêmicas entre o que é público e o que 

é privado 
 

A Humanidade sobreviveu bem, milhões de anos, sem 
Patrimônio Cultural. E pode continuar a fazê-lo. É 

apenas a forma cultural Euro-Mediterrânica-Atlântica, 

que na sua gloablização crescente requer no entanto a 

preservação da diversidade, que precisa desse 

Património. A ironia da evolução histórica é a de que é a 

gloablização dessa expressão cultural que, muitas vezes, 

não apenas reduz a diversidade cultural global, mas 

tende a reduzir a sua própria diversidade interna, o que, 

a concretizar-se, anularia a possibilidade de perpetuação 

dessa mesma forma cultural, e um novo domínio do 

binarismo. O Património Cultural é, assim, o meio de 
construção da identidade colectiva pela memória, por 

oposição à construção da identidade colectiva pelo 

Mito, que impera na lógica binária. Neste sentido, 
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podemos dizer que o Património Cultural é a base da 

memória colectiva da Humanidade, que integra 

vestígios materiais (sendo estes os mais perenes) e 

imateriais (sendo estes o conjunturalmente mais 

relevantes), e que remete para as cultura passadas 

reinterpretando-as à luz da actualidade. 

 

Luiz Oosterbeek  

 
A temática remete a utilização dos espaços públicos e seu aproveitamento para com as 

potencialidades que compõem sua história e a preservação dos bens que perpassam à uma 

disputa de poder e, por conseguinte, o controle dos espaços públicos daquele para com os seus 

agentes.  

A prática do bem comum, quando compreendida ao uso da memória, ao contrário, 

efetiva um cotidiano que se auto gere e regenera-se pelo convívio aplicado entre os pares nele 

contidos. Por esse viés chega-se ao conhecimento que o espaço público ajusta toda e qualquer 

demanda de interpretação e iniciativas coletivas que os contemplam. E dentro das premissas 

mantidas é o que estabelece um sentido lógico para temáticas já saturadas pelo uso do passado 

ou de outras situações impostas conforme as conveniências imediatistas concentradas. 

Por outro lado não cabe, tão somente a sociedade comum responzabilizar ao poder 

público a criação por maiores espaços, nem cabe aos mesmos a tarefa de fomentar iniciativas 

que conduzam para outros espaços públicos de memória sem que antes se faça uma análise 

dos bens patrimoniais que contemplam o passado e a história enquanto perspectivas. 

Conforme os ensinamentos de Jacques Le Goff: 

 

O futuro, tal como o passado, atrai os homens de hoje, que procuram suas raízes e 

sua identidade e, mais que nunca, fascina-os. Mas os velhos apocalipses, os velhos 
milenarismos renascem, alimentados por um novo fortificante, a ciência-ficção: 

desenvolve-se a futurologia. 

 

 

A contar daí, cidade postular as mais diversas identidades164, contudo, é fato também 

que existe uma leva de identidades que foram excludentes e, estas invariavelmente passam 

longe do conhecimento que promovemos pois ficam reservadas a interesses de ordem 

corporativista quando ainda promorcional a grupos políticos ou associações mais orgânicas165. 

                                                
164 Essa situação vem trazendo consideráveis resultados, quando avaliamos os resultados apresentados por 

Muriel Pinto, vide: 
165 Na cidade que aproveitamos por ora, essa situação fica a cargo de uma disputa que orbita entre duas forças 

antagônicas, uma de vertente direita, o Partido Progressita, comprometida com o agronegócio e o PDT, partido 
de vinculo trabalhista, que contempla os interesses da classe média em geral. E tem-se notado a formação de 
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Talvez, por isso, notamos a necessidade de situar o que interessaria ao espaço público e 

espaço privado. Conforme ensinamentos de Annah Arendt: 

 

Lo público remite a la acción y al discurso; lo privado, a la reproducción y al 

trabajo. Lo público es lo aparente y manifiesto; lo privado, lo oscuro que debe ser 

ocultado, sustraído a la mirada de los demás. Lo público es el espacio de la libertad, 

de la capacidad de inicio de algo nuevo; lo privado, el ámbito de la necesidad, de la 

reproducción166. 

 

 

Diante do contexto sugerido, o espaço público estaria como um repositório simbólico 

das nossas virtudes ou daquelas referências que foram previamente selecionadas pelos 

mediadores culturais que nos antecederam. Neste repositório, lançamos uso de tudo que 

perfaz o universo simbólico que os pensadores em geral determinam como coletivo, social, ou 

sociedade. Nesta, estariam os valores e os significados que expressariam o passado que nos 

compete a ser contemplado.  

 
No caso de São Borja-RS o contexto do Patrimônio Histórico apresenta tipologias e 

recursos culturais diferenciados em relação à parte noroeste da região das Missões. 

Não só por sua trajetória histórica de reconhecida representatividade no âmbito 

nacional, mas também pela sua identificação regional tanto com a Campanha 

Gaúcha, identidade missioneira e identidade fronteiriça, além da pequena imigração, 

fatores estes que contribuíram para uma maior diversificação das características 

tipológicas dos recursos de interesse patrimonial167. 

 

 

A observação do pesquisador Muriel Pinto, salvo as interpretações que lhes são 

intrínsecas por ser da localidade, reafirmam “que o patrimônio não abrange unicamente o 

legado de objetos e monumentos materiais que se recebem da história” (Canclini, 2003).  

Por conseguinte e acompanhando a pauta sugerida confiamos ter chegado o momento 

de compreendermos o cenário “missioneiro” de São Borja não só pelas identidades contidas 

ao mesmo, mas perfazendo as mesmas conforme às tradições assumidas de longas datas, e 

que longe de ser algo isolado, suplantam de modo forjado um apego com o local e com a 

                                                                                                                                                   
uma terceira via, assim ocupado pelo Partido dos Trabalhadores, hoje valorizado pela qualificação na área 

educacional e profissional da localidade. Logo, esse cenário é acrescido uma politização recorrente ao que 

contempla o cenário de terra dos presidentes.   
166 ARENDT, Annah. La cindición humana, Círculo de Lectores, 1999 [1958], Barcelona, p. 71. 
167 PINTO, Muriel. “Primeiro dos Sete Povos das Missões” a “Terra dos Presidentes”: uma análise das políticas e 

representações do patrimônio da cidade natal de Getúlio Vargas. In: Revista Patrimônio e Memória. Assis, São 

Paulo, UNESP, FCLAS – CEDAP, v. 6, n. 2, dez. 2010, pp. 261-286. Sem entrar nos pormenores dos eventos 

históricos que não competem a área de conhecimento do geográfo, São Borja nunca foi o primeiro dos sete 
povos das missões, pois na originalidade das fontes primárias sua data de fundação fica atestada em 1690. 
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atuação nele incorporado. Ao fazer uso das situações por ora lançadas é possível expor uma 

uma agenda que potencialize as seguintes lacunas: 

A) Praças e espaços de representação que promovam o uso ou contato com a natureza são 

considerados espaços públicos? Se afirmativa a resposta, o que precisaríamos para 

aplicar uma política de ação que afirmasse tais ações a médio prazo? 

B)  Onde estariam as referências de prestígio popular ou que poderiam promover tais 

reconhecimentos? Nos bairros? Nas estâncias? No rio Uruguai? Salvo alguma 

peculiaridade, a opção escolhida elevaria a discussão para um problema comum que 

cabe explorar: a distinção que envolve o entendimento de espaços públicos para os 

territórios comunitários.  

C) Estimular situações de convívio que nos aproximem de outros mediadores culturais 

que advêm dos tempos missioneiros, como por exemplo camponeses e sociedades de 

produção artesanal (pescadores); 

D) Ter clareza para distinguir o que seriam as manifestações do público para com a 

comunidade; a fim de gerar mecanismos de identidade e pertencimento tal qual Hanna 

Arendt (1999: 83) defendeu, “confiando los lazos de amistad y de confianza entre los 

habitantes de la comunidad”. Nesse pressuposto cabe mencionar que esse modelo 

perante o entendimento por ora aproveitado, só pode ser alcançado por ações 

repetitivas. E dadas as ações, à que pressuposto teórico teríamos de aproximá-las para 

alcançar as condições de promover iniciativas nesse sentido? 

E) Evidenciar os efeitos das políticas públicas dentro de um sistema de organização 

comunitária (indígena, pescadores e camponeses); pois é nesses segmentos que estão 

arredadas as realidades que rodeavam as sociedades originárias dos séculos XVI, XVII 

e XVIII. 

F) Seria a memoralização resultado de um fenômeno de contrução que necessita de uma 

emersão ou de intervenções urbanas? Parte-se do pressuposto que a intervenção ou a 

apropriação de um local, seja ele qual for, reverte na intalação de memoriais, contudo, 

a gerência dos mesmos depende de um alinhamento de organização (política e 

educacional) aos poderes civis.  
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As figuras acima expõem a influência barroca nesta localidade, tanto a pia batismal, 

como o  altar missioneiro, representam o legado do tempo jesuítico, e não por menos se 

encontram alocados em pontos de acesso católico da comunidade. Ao crivo de Muriel Pinto 

(2015) estas marcas reducionais trazem para a cena urbana, elementos culturais importantes 

que acabam por ratificar uma interpretação da realidade vivida através de marcadores 

identitários que se fazem transmitir ao longo de trezentos anos.  

Tão logo, a ilustração tem um enorme peso para as interpretações que rondam a temática 

disposta porque situa dentro de um determinado universo social um processo que não deixa de 

ser constante e de formação cultural. No entanto, não nos retira da obrigação de rever 

determinados pontos da sociedade que assistimos, haja vista que parte das ações estão a 

reafimar uma zona fronteiriça que Boaventura Santos, trata como sintonizador para as 

“negociações de sentido” e “jogos de polissemia”168. E como tais intercalam situações de 

controle, de disputas e de divisão do espaço público e espaço privado. 

 

No caso in foco, seu Patrimônio Histórico apresenta tipologias e recursos culturais 

diferenciados em relação à parte noroeste da região das Missões. Não só por sua 

trajetória histórica de reconhecida representatividade no âmbito nacional, mas 

também pela sua identificação regional tanto com a Campanha Gaúcha, identidade 

missioneira e identidade fronteiriça, além da pequena imigração, fatores estes que 

                                                
168 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: 

Cortez, 1996, p. 135. 

Fig 1: Pia batismal barroca de São Borja. In: PINTO, 

2015.  
Figura 2 - Retábulo missioneiro de São Borja. In: 
PINTO, 2015. 
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contribuirão para uma maior diversificação das características tipológicas dos 

recursos de interesse patrimonial169. 

 

 

Todavia, esse descontínuo de ordem histórico espacial ao cenário analisado não se faz 

a um marco territorial - como é o caso da fronteira. Essa projeção de sociedade tal qual 

podemos imaginar é possível – basta que passemos a indicar os pontos que nos tornam 

comuns sob o âmbito da cultural imaterializada. Isso significa dizer que estamos chamando 

vistas para uma situação de fundo (a manutenção da cultura popular e de origem ribeirinha 

que ainda prevalece nos dias modernos. 

Doze anos de (re)conhecimento do sítio – 21 de Julho de 2007  

 
Após vistoria arqueológia realizada no dia 21 de julho 

de 2007, devido às obras de escavação de uma trincheira 

para colocação de tubulação de rede de telefônica em 

frente à atual igreja Matriz de São Francisco de Borja, o 

municipio de São Borja-RS, verificou-se a existência de 

vestígios relacionados ao período reducional em sub-

superfície. A referida trincheira foi aberta pela empresa 
ETE, a serviço da Brasil Telecom, no asfalto rente ao 

meio-fio da margem direita da Rua Aparício Mariense, 

em frente à Igreja Matriz, compreendendo 50 cm de 

largura por predominantemente 70 cm de profundidade. 

 

Laudo Iphan, 2016. 

 

Transcorridos doze anos desde o reconhecido previo do sítio, é imprescindível se 

aditar uma avaliação em referência à experiência, tendo em conta o resultado e os desafios 

que se colocaram à caminho da sua não implementação. Em construto, é necessário, também, 

acrescer uma revisão das orientações anteriores, de forma que sejam incorporadas uma série 

de perspectivas que para a época se mostraram distantes.  

 

Abaixo da linha do asfalto e seu contra-piso de pedra-ferro, o solo local apresenta-se 

predominantemente areno-argiloso avermelhado e foram encontrados entre 50cm e 

90cm de profundidade vestígios de alicerces compostos por lajes areníticas e blocos 

de pedras itacurú que cortam transversalmente a dita trincheira. O alicerce Oeste tem 

2m de largura e o alicerce Leste possui 1,6m de largura, sendo distanciados um do 
outro em 9,8m. Estes vestígios são característicos das fundações das edificações do 

período reducional jesuítico-guaraní dos séc. XVII e XVIII170.  

 

                                                
169 PINTO, Muriel & MAURER, Rodrigo. Quando a geo-história avança sobre os significados de um espaço 

urbano: as paisagens culturais e as transformações identitárias da fronteira Brasil-Argentina. In: Eure, vol. 40, nº 

120, Mayo 2014, p. 154. 
170 Trecho retirado de um documento que traz por título: Laudo de vistoria arqueológica. São Borja, 21 de Julho 

de 2007, de autoria de Raquel Machado Rech. 
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Destacamos que a iniciativa tende a aprimorar e incrementar o potencial turístico da 

cidade, baseado em elementos culturais provenientes de sua história. Delimitação da poligonal 

estimada da área do sítio arqueológico da redução jesuítica em subsolo baseada em estudos de 

contraposição de cartografias e documentos da época colonial. 

Do ordenamento padrão 

 
Representação da implantação de uma redução jesuítica. In: MAEDER; GUTIÉRREZ, 2010, p. 47, numeração e legendas. 

 

Esta breve exposição ambiciona a criação de “zonas de interesse arqueológico” 

(CALI, 2005). Não por acaso, São Borja conforme os últimos levantamentos do Iphan se 

caracteriza por ser ser um dos três municipios (juntamente de Santo Ângelo e São Luiz 

Gonzaga) dos Sete Povos Missioneiros em que seus vestígios remanescem “completamente 

sob o solo do centro histórico moderno” (Iphan p. 23). Ademais pela Lei nº 3.924 de 1961, os 

bens móveis e imóveis passam a constr um interesses arquológico de proteção. Há, ainda, um 

conjunto de estruturas periféricas da redução a serem reconhecidas, como deixam a entender 

as fotografias abaixo:  
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Ao fundo a atual igreja matriz do município. Imagens da equipe de avaliação da época sob coordenação da Drª em Arqueologia Raquel 

Rech.  

 

Se tomarmos em conta as ilustrações que compoe as chamadas cartas ânnuas – o 

empadronamento anual – aplicados aquelas comunidades, São Borja uma previsão de 

morador e linhas contidas ao sítio. 

 

 
 

As situações como podemos compreender apresentam uma clara preferência; que tais 

ações se legitimam como provedoras de um “patrimônio Imóvel”, ou tal qual adverte Oosterbeek, 
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tratar-se-ia de tudo aquilo que  “nos envolve” (OOSTERBEEK, 2007, p. 103). Mas não nos 

restringimos apenas ao mundo operandis reducional. Procuramos por meio disso apresentar a 

realidade “ruralizada” da mesma.   

E nestas condições nunca que é demais lembrar o fato que estamos também, debatendo a 

importância dos patrimônios para o entendimento simbólico mais candente, como é o caso da 

memória ou das identidades que possam estar envolvidas para com a temática de fundo. 

André Soares ao que tudo indica consegue perceber na educação patrimonial um elo que 

aprimora a dialética entre o campo da memória e o campo da identidade. Uma vez que no seu 

entendimento: 

 

A melhor forma de conservar a memória é lembra-la. A melhor forma de contar 

história é pensá-la. A melhor forma de assegurar a identidade é mantê-la. Tudo se 

faz através da educação, e educar para a preservação e valorização cultural é 

denominado de Educação Patrimonial171. 

 

 

E o caso em estudo é uma demonstração fiel desse entendimento, uma vez que 

remonta a uma recomposição macro simbólica dos locais como peças de um construto que 

pode revelar diferentes abordagens teóricas, que se fazem conter explicitas ou implitas nos 

variados métodos que os estudiosos possuem para descrever e apresentar suas explicações. 

Vejamos o caso que nos envolveu recentemente no episódio da antiga “casa de pedra”, na nossa 

interpretação, a antiga botica reducional, que simplesmente deixou de conter valor histórico para 

assumir um valor comercial de franquia (Loja Gang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
171 SOARES, André (Org.). Educação patrimonial: relatos e experiências. Santa Maria: UFSM, 2003. 
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Imagens do ambiente problema – casa de pedra – notificação cautelar IPHAN – 

proteção sítios arqueológicos – 08.05.2018. 

 

 
 

 

 

 

                                                               
 

Os princípios teóricos fundamentais, neste momento, regram características próprias de 

interpretação, todavia reforçam sempre o ensinamento que diz que no sentido pedagógico da 

questão a educação patrimonial facilita sobremaneira a aproximação para com a sociedade 

que deve se apropriar do conhecimento, todavia, as lógicas de desenvolvimento acabam por 
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reduzi-las aos desuso. No tocante da questão a educação patrimonial não permite garantir o 

mínimo possível de sensibilidade do mercado e dos dispositivos que deveriam aprofundar a 

defesa (como à exemplo os ditos conselhos municipais) e como regra perece não ter força 

para expressar a realidade do descaso como algo a ser evitado.  

Do discurso identitário as práticas de convívio: as paisagens longe estão de salvaguarda 

os patrimônios 
 

[...] é o uso do território, e não o território em si mesmo, 

que faz dele objeto de análise social.  

 

Milton Santos 
 

 

A linha de interpretação que discorremos possibilita avançarmos em estratégias que 

indicam um marco reivindicatório e um direito as cidades, ou a preservação dos seus 

passados, tal qual sintetizou Lefevbre (1973). Entretanto e na consideração disto, estaríamos 

partilhando de uma corrente de pensamento que entende que toda diferença deve ser 

preservada/percebida pelo bem comum e o bom andamento de uma sociedade que reconhece 

seus desafios contemporâneos.  

De modo a comparar a matriz teórica e seu aproveitamento para com as ações 

concretas, intensificamos avaliações em torno do “Levantamento de Elementos do Patrimônio 

Turístico-cultural missioneiro”, que foi realizado através de convênio entre o IAPH (Instituo 

Andaluz de Patrimônio Histórico da Espanha) e IPHAN (Instituto de Patrimônio Artístico 

Nacional). Tal atitude como já salientamos anteriormente, representou uma descentralização 

das pesquisas e do planejamento territorial regional do entorno dos sítios arqueológicos, 

também chamado Parque Histórico Nacional das Missões (PHNM).  

A partir das discussões teóricas e da análise do convênio IAPH-IPHAN chegamos ao 

conhecimento das influências das políticas turístico-culturais no desenvolvimento territorial 

regional. Em todo caso, nunca é demais reforçar o fato de que a interpretação dos principais 

atores envolvidos no processo de planejamento e gestão da devida ação ambiciona manter 

uma inter-relação com as demais políticas culturais executadas nas Missões. Os resultados 

deixam entender que os atores de primeira e segunda escala foram os agentes que atuaram 

diretamente no processo de organização, levantamento de dados, e analise das informações no 

espaço missioneiro. Visto por outro lado, significa dizer que o planejamento das Missões 

debruça-se em estratégias espanholas de desenvolvimento territorial, de forma a potencializar 

o mercado turístico.  
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Tal estratégia expõe involuntariamente que existem intenções de unificação 

sociocultural e territorial das Missões, que objetivam organizar o espaço missioneiro de forma 

a gerar a atratividade e estruturação dos atrativos turísticos regionais. Neste sentido, observa-

se que as práticas sociais e existências regionais, estão sendo alteradas em prol da construção 

de uma identidade missioneira integrada, que “promulga” as Missões como uma região 

autêntica e sem maiores influências que não o legado a ela assistido historicamente. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a Região Histórica das Missões não possui uma 

representação homogênea na construção social de seu espaço, uma vez que se faz constatar 

uma hibridização entre espaços-temporais, que acabam por colocar em questão as diferenças e 

as semelhanças identitárias entre seus participes.  

Se ficarmos apenas no sentido pedagógico da questão a educação patrimonial tratar-

se-ia de um dos poucos dispositivos que salvaguardam todo e qualquer objeto de 

pertencimento. E diante das consequências já elencadas o resultado aqui exposto ajusta-se a 

um ensino em vias de formulação, compenetrado, sobretudo, nas questões suscetíveis que 

suplantam binômios conflitantes do cotidiano, dentre os quais, “preservar para educar” 

“destruir para não lembrar”. Trata-se, portanto, de uma avaliação geohistórica sobre objetos e 

paisagens que supostamente comportaram alguma importância num passado não tão distante.  

Por fim, faz-se necessário saber o papel do poder público no contexto arrolado, uma vez que, 

cabe ao mesmo a construção de uma dupla dimensão interpretativa: política e urbana 

pretensamente voltada ao desenvolvimento regional. Frente ao exposto restaria efetivarmos 

dispositivos discursivos de patrimonialização ou de memorialização sobre situações que 

perfazem um tempo que jamais será ofertado outra vez.  
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UM OLHAR PARA A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NO CURSO 

DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA   
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Resumo: Este artigo apresenta resultados de pesquisa que tem como objetivo identificar os Trabalhos Finais de 

Graduação (TFGs) do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), a fim de 

analisar quais temáticas vêm instigando os/as acadêmicos/as para produção de suas pesquisas. Parte-se, do 

reconhecimento da pesquisa como primordial na formação acadêmica e profissional, compreendida como 

fenômeno político e estratégico interventivo para o Serviço Social e implica no seu constante debate. Tendo em 

vista os objetivos do estudo a pesquisa caracteriza-se por ser exploratória e no que diz respeito à abordagem do 

problema consiste numa pesquisa qualitativa. Quanto aos procedimentos de pesquisa,utilizou-se da 

pesquisadocumental, considerando os TFGs do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa (RS), 
correspondentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, os quais foram mapeados via Repositório institucional da 

unipampa e Biblioteca institucional – campus-SB, após isso, ocorreu a respectiva análise de conteudo. Os 

resultados apontam que, diferentes temáticas ocupam espaço nos TFGs, os números mais significativos estão 

voltados a questões que perpassam crianças e adolescentes, gênero e saúde mental. Em seguida, estão as 

discussões voltadas a idosos/as, mulheres, pessoas com deficiência, humanização em saúde, educação 

permanente e programas e benefícios. Há ainda preocupação por parte dos alunos/as sobre aspectos particulares 

que envolvem a profissião, tais como a inserção do Serviço Social na educação básica. Estes resultados ainda 

que iniciais, constituem-se como portas de entrada para incorporação de discussões mais profundas sobre o perfil 

das pesquisas produzidas no âmbito do Serviço Social, além de aspectos metodológicos, direcionamentos e 

contribuições do seu conteúdo.  

 

Palavras-chave: Serviço Social; Produção de conhecimento; TFG. 

 

Introdução 

 

Ao longo de sua trajetória o Serviço Social fundamentou-se por diferentes 

perspectivas teórico-metodológicas, que resultaram em distintas estratégias interventivas e de 

horizontes de atuação. Da gênese assistencialista até a inserção na divisão sócio técnica do 

trabalho, – que na atual conjuntura clama pela formação de sujeitos críticos diante da 

realidade na qual se insere –, os/as Assistentes Sociais deparam-se, nos seus variados espaços 
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de atuação, com novos desafios, impondo o constante debate para o aprofundamento e 

amadurecimento das particularidades que envolvem a profissão.  

A pesquisa torna-se instrumento imprescindível desta contribuição, uma vez que é 

concebida como fenômeno político e estratégico interventivo para o Serviço Social 

(MORAES, 2017), além de influir sobre o amadurecimento teórico metodológico. A partir 

desta compreensão, este artigo apresenta resultados de pesquisa que tem como objetivo 

identificar os Trabalhos Finais de Graduação (TFGs) do curso de Serviço Social da 

Universidade Federal do Pampa, a fim de analisar quais temáticas vêm instigando os/as 

acadêmicos/as para produção de suas pesquisas. Destaca-se que a referida pesquisa, intitulada 

"O estado da arte acerca da produção de conhecimento em serviço social: particularidades e 

singularidades”, encontra-se em desenvolvimento  

Enquanto percurso metodológico, ressalta-se que a pesquisa carcateriza-se por ser 

exploratória e de abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos de coleta de dados 

utilizou-se de pesquisa documental, considerando os TFGs do curso de Serviço Social da 

Universidade Federal do Pampa (RS), produzidos nos anos de 2016, 2017 e 2018, sendo 

mapeados via Repositório institucional da unipampa e Biblioteca institucional – campus São 

Borja. Após identificação do conjunto de TFGsprocede-se a análise de conteúdo. Para dar 

início a discussão, o primeiro item dedica-se a explicitar aspectos importantes sobre a 

formação em Serviço Social, perpassando por sua gênese, objeto de trabalho, perspetivas 

teórico-metodológicas adotadas ao longo de sua existência, além da caracterização atual que 

permitiu a eminente relação com a pesquisa. Já no segundo item, promove-se a exposição dos 

dados e discussão da produção de conhecimento no contexto do curso de Serviço Social da 

UNIPAMPA, para, por fim, tecer algumas considerações diante do exposto.      

 

O SERVIÇO SOCIAL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

 

 O Serviço Social surge no contexto Europeu no século XVIII junto a expansão do 

modo de produção capitalista, com a funcionalidade de responder as múltiplas expressões da 

questão social que emergiam diante das transformações societárias, onde perpassavam as 

relações de trabalho e condições de vida da população. Considerando o caráter  

assistencialista que caracterizou o Serviço Social nas suas origens, tendo em vista sua forte 

ligação com a  igreja católica, bem como o fato do  Estado apropriar-se desta relação, a 

gênese da profissão está relacionada ao que Martinelli (2000) vai nomear de identidade 
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atribuída, alienada e alienante, no qual não compreendiam os pressupostos de sua atuação e o 

impacto de suas práticas. 

 Sinaliza-se que a questão social acima citada é compreendida como resultado do 

conflito entre capital e trabalho, constituindo-se na desigual distribuição de recursos 

produzidos coletivamente em detrimento da divisão social de classes pautada pela apropriação 

constante do acúmulo de lucro por parte de uma pequena parcela da sociedade através da 

exploração da força de trabalho da classe trabalhadora (IAMAMOTO, 1999). Como 

manifestação deste modelo de sociabilidade, há reprodução de fatores como a pobreza, 

desigualdade social entre outras formas de dominação/exploração, porém, também abarca a 

dimensão de resistência e enfrentamento diante destes processos.  

 A invisibilidade desta compreensão contribuiu para a hegemonia do capital, tendo em 

vista que suas ações partiam meramente pela necessidade de controle da desigualdade social, 

que o próprio capitalismo criou, como também, as constantes reinvindicações dos 

trabalhadores, ou seja, foi uma estratégia da burguesia para contenção dos conflitos. Já no 

cenário brasileiro, em meados da década de 1930, poucas características diferenciaram-se, a 

transição para o urbano e a industrialização que marcaram o período é mantida, assim como o 

profissional do serviço social continua mantendo a identidade atribuída numa perspectiva de 

ajustamento do sujeito a sociedade, não considerando a dinâmica societária (MARTINELLI, 

2000).  

 As atuações voltavam-se a perspectiva humanitária, blindadas por discursos que 

ocultavam as verdadeiras finalidades das práticas profissionais, ficando em torno da 

manutenção da ordem social vigente sem aberturas a questionamentos. Tal cenário obtinha 

respaldo da relação teórica adotada no início da profissão, que como afirma Lara (2009) era 

representado pelo neotomismo influenciado pela igreja católica, sua função não era mais do 

que meramente atender as demandas do Estado e manter o “status quo”. Possuidor de uma 

visão fragmentada da realidade e acrítica: 

 

Essa relação vai imprimir à profissão um caráter de apostolado fundado em uma 

abordagem da “questão social” como problema moral e religioso e numa intervenção 

que prioriza a formação da família e do indivíduo para solução de “problemas” e 

atendimento de suas necessidades materiais, morais e sociais (LARA, 2009, p. 46-

47). 
 

Certas ideias percorrem meados de 1930 a 1950, sendo difundidos através de 

instituições fundadas pelo Estado, como a Legião Brasileira de Assistência (LBA) em 1942. 
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Vale lembrar que a inserção de demandas provenientes da classe trabalhadora dentro do 

cenário estatal é o que faz a profissão ser requisitada e expandida nos anos que se seguem 

(LARA, 2009). Já por volta de 1950 a categoria passa a questionar a real função profissional 

na sociedade. Sinaliza-se neste momento, o movimento de reconceituação ainda inicial, que 

foi de extrema importância para a categoria profissional, período onde se passou a repensar 

todas as características que até então eram impressas a profissão, como a alienação e a 

identidade atribuída.  

Além de expandir a base crítica e recusar modelos estrangeiros de intervenção, o 

pensamento marxista toma corpo privilegiado, porém este processo de transformação ocorre 

num cenário brasileiro de ditadura militar com intensa repressão e mudanças na estrutura 

econômica, social e política do país implicando dificuldades para materialização de suas bases 

(SILVA, 2007). Isso corroborou para a falta de compreensão no que diz respeito ao 

pensamento marxista, o que gerou incoerências na atuação profissional, cooptando em 

armadilhas como o messianismo onde a profissão era entendida basicamente por ações 

militantes com cunho revolucionário (SILVA, 2007).  

Somente a partir de 1980 é que se pode identificar uma profissão renovada,  tendo em 

vista que “[...] a ruptura com o tradicionalismo no seio da profissão ofereceu uma nova 

inserção dos/as assistentes sociais no debate acadêmico, a aproximação com a teoria social 

crítica passou a ser cada vez mais presente na discussão teórica da profissão” (LARA, 2009, 

p. 51). Em meio a estes avanços, a pesquisa em Serviço Social também é evidenciada, sendo 

compreendida como: 

 

[...] condição básica para sua inserção crítica na divisão social e técnica do trabalho 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 1985) e para a qualificação dos assistentes sociais 

que cotidianamente lidam com múltiplas e complexas manifestações da chamada 

“questão social” (SILVA, 2007, p.283). 

 

 Daí em diante, o Serviço Social passa a relacionar-se, se forma mais madura, com a 

teoria social crítica de Marx, além de outros autores que contribuem para a produção de 

conhecimento no Serviço Social, como Antônio Gramsci, Georg Lukácks, Agnes Heller, E.P 

Thompson, Lênin, Érick Hobsbawam (LARA, 2009). Estes, em especial Marx, Lukácks e 

Lenin, proporcionaram ao Serviço Social a compreensão da estrutura material como 

primordial no entendimento das relações sociais (LARA, 2009). A possibilidade de visualizar 

a pesquisa, a partir do enfoque dialético-crítico, referenciado pelo pensamento marxista destes 
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autores, do qual, veio cada vez mais sendo adotada pela categoria profissional, revela a 

articulação de duas categorias na intervenção profissional: 

 

[...] a ontologia (fundada na vida e na natureza de determinados seres que possuem 

história e historicidade) e a gnosiologia (o movimento intelectual que persegue, 

indaga, desmonta e remonta a realidade com o inseparável auxílio da razão) 

(SILVA, 2007, p. 288). 

 

Estas apreensões dão subsídios para visualizar a realidade na sua totalidade, composta 

por uma série de mediações, ou seja, na medida que o fenômeno se exibe não é possível 

identificar seus reais fatores, para isso, é preciso destruir a forma imediata como a situação se 

apresenta e mais tarde indagar os reais motivos que estão imbricados. Tal ação será possível 

por meio de mediações, onde possui base nos conhecimentos fornecidos pelo acúmulo de 

conhecimento teórico crítico, onde possibilitem apreensões que articulem a ligação dos 

fenômenos com aspectos de ordem estrutural da sociedade. Assim, é visível a articulação 

entre teoria e prática (SILVA, 2007). 

O Serviço Social, sendo produto dos processos sociais desencadeado pela sociedade de 

classes, desloca-se da sua forma inicial, como profissão meramente funcional ao Estado, para 

uma profissão que compreende sua verdadeira posição e reconhece-se como parte do seu 

trabalho, comprometida com os/as usuários/as e com a busca da transformação societária. 

Assim, este campo volta-se ao questionamento e enfrentamento da cultura dominante, onde 

não apenas implica no levantamento e sistematização dos dados obtidos, pois é preciso 

ampliar as discussões e proposições das pesquisas para romper os muros do academicismo e 

da unidiciplina (MORAES, 2017).  

Moraes (2017), ainda afirma que a produção de conhecimento no Serviço Social 

contribui não só no debate teórico metodológico, mas reconhece-a como fenômeno político e 

estratégico interventivo, onde mesmo que ocupe espaço privilegiado na pós-graduação – 

campo que vêm sendo expandido e consolidado nos últimos anos – não está restrita a ela, 

abarcando o cotidiano institucional no qual os/as profissionais estão inseridos. Diante destas 

considerações e do reconhecimento da pesquisa para profissão, emergiu a necessidade de 

identificar quais temáticas vem ocupando espaço nos TFG do Serviço Social na Universidade 

Federal do Pampa, uma vez que na atual conjuntura, o campo ultrapassou a condição de mero 

consumidor de conhecimento de outras áreas, promovendo novas formas de pensar as relações 

sociais, as políticas sociais e a vida em sociedade (MORAES, 2017). 
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A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NO SERVIÇO SOCIAL: EM FOCO O 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

 

 A pesquisa teve como fonte dos dados, os Trabalhos Finais de Graduação (TFGs) 

mapeados por meio do repositório institucional da Unipampa (RIU) e biblioteca institucional 

do campus – SB, compreendendo os períodos de 2016, 2017 e 2018. Formaram um total de 

cinquenta e três (53) TFGs, destes, vinte e dois (22) correspondem ao ano de 2016, dezesseis 

(16) a 2017 e quinze (15) a 2018. Apenas cinco (05) dos TFGs delimitados nestes anos 

encontram-se na biblioteca institucional do campus-SB, os outros quarenta e oito (48), estão 

disponíveis on-line via repositório. Após levantamento, o material foi agrupado por temáticas, 

de acordo com o título evidenciado em cada TFG, onde mesmo que desdobrado em outra 

temática, – exemplo: saúde mental e educação permanente –, preservou-se a categoria mais 

adensada no documento, o que foi possível a partir de uma prévia leitura no sumário.  

 A seguir evidenciam-se, através da elaboração de gráficos, os TFGs agrupados e 

correspondentes a cada ano:  

Gráfico 01 – Trabalhos Finais de Graduação no ano de 2016 

 

FONTE: RIU e biblioteca institucional campus - SB, 2019. Elaboração: Vanessa Soares Patta. 
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Gráfico 02 – Trabalhos Finais de Graduação no ano de 2017 

 

FONTE: RIU e biblioteca institucional campus - SB, 2019. Elaboração: Vanessa Soares Patta. 

 

Gráfico 03 – Trabalhos Finais de Graduação no ano de 2018 

 

FONTE: RIU e biblioteca institucional campus - SB, 2019. Elaboração: Vanessa Soares Patta 
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Agruparam-se as temáticas por: Política de segurança pública, humanização em saúde, 

saúde mental, educação permanente, Serviço Social e educação básica, Serviço social e seu 

objeto de trabalho, medidas socioeducativas, gênero, crianças e adolescentes, idosos/as, 

habitação, mídia, pessoa com deficiência, mulheres, relações étnico-raciais, o/a Assistente 

Social nos espaços sócio-ocupacionais, precarização do trabalho do/a Assistente Social, 

pessoas em situação de rua, assessoria em Serviço Social, programas e benefícios, adoção, 

violência estrutural, atribuições privativas e competências profissionais. Todos estes pontos 

resultaram na seguinte sistematização:  

 

 

Gráfico 04 – Número total de TFGs nos anos de 2016, 2017 e 2018 

 
FONTE: RIU e biblioteca institucional campus - SB, 2019. Elaboração: Vanessa Soares Patta 

 

  Observa-se que as três primeiras temáticas que mais se destacarame no período 

delimitado, diz respeito a crianças e adolescentes, correspondendo a um total de seis (06) 

TFGs e, na sequência,  gênero e saúde mental com número igual a cinco (05) TFGs em cada 

temática. Tal questão, evidencia um campo bastante adensado no Serviço Social, retratado 

1 2
5

2 3
1 1

5 6
4

1 1
3 4

1
3 3

1 1 2 1 1 1

53

0

10

20

30

40

50

60

Distribuição por temáticas Número total de TFG



 

 
453 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396. 

pela ampla discussão voltada ao segmento das crianças e adolescentes, principalmente no que 

se refere à proteção, visto que o Serviço Social trabalha na perspectiva de viabilização de 

políticas sociais e na defesa de seus direitos,  por outro lado sinaliza uma relação ainda em 

processo de consolidação, que é o caso do gênero. Afirma-se isso, tendo em vista que:  

 

[...] muito embora os estudos de gênero em Serviço Social tenham aumentado 

consideravelmente - no VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 
realizado em Brasília, no final de 2000, representaram 10% de um total de 230 

trabalhos apresentados (ABEPSS,2000) - nem sempre foi assim. Estudo de Silva 

(1999, p. 14) que versa sobre a publicação de textos da revista „Serviço Social e 

Sociedade‟ e a sua contribuição na construção do Serviço Social brasileiro mostrou 

que o volume de trabalhos que tratam sobre os temas: movimento de mulheres, 

feminismo ou mulher é bastante reduzido. Entre 1979 e 1989, de um total de 285 

trabalhos, o tema abordado (movimento de mulheres/feminismo), com um total de 3 

trabalhos, representou 1,05%. Na década de 90, de um total de 321 artigos, o mesmo 

tema, com um total de 7 trabalhos, representou 2,18%. Além disso, os próprios 

documentos de divulgação dos cursos de Serviço Social não abordam o assunto, 

nem aventam a possibilidade de que esta área temática possa ser objeto de atuação 
do Serviço Social (FAURY, 2003, p. 111). 

 

 

  Considera-se, que a prevalência destas discussões representa não apenas um número 

expressivo, mas sim o interesse de alunos/as em debater questões contemporâneas, incidindo 

num ganho para a produção de conhecimento no Serviço Social, onde servirão de respaldo 

para futuras intervenções investidas pelas/os profissionais. A temática que envolve a saúde 

mental, marcada pelo movimento da reforma psiquiátrica, trouxe consigo novas exigências 

para pensar saúde, implicando considerar o acesso a bens e serviços, condições 

socioeconômicas, relações sociais que estão sendo estabelecidas na sociedade, enfim, uma 

compreensão com  sentido ampliado, ou seja, para além da doença. Tal perspectiva abriu 

espaço para o Serviço Social contribuir de forma considerável, uma vez que tem como objeto 

de trabalho as expressões da questão social, onde incidem diretamente na vida cotidiana dos 

sujeitos e nos processos de saúde e doença (IAMAMOTO, 1999). 

  A temática dos/as idosos/as e mulheres também tomam parcela significativa com 

quatro (04) TFGs cada temática, bem como pessoas com deficiência representando três (03).  

Com dois (02) TFGs cada, estão humanização em saúde, educação permanente e programas e 

benefícios. Destaca-se ainda, Serviço Social e educação básica, com três (03) TFGs. Tal 

questão está no centro dos debates atuais e representam uma antiga luta por profissionais tanto 

do Serviço Social como da Psicologia para que fossem inseridos na educação básica,. Esta 

reinvindicação foi materializada pelo projeto de lei da câmara dos deputados nº 60, que 
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tramitava desde 2007, no entanto, na data do dia 09 de outubro de 2019 foi vetada pelo então 

presidente Jair Bolsonaro, “argumentando que há inconstitucionalidade e contrariedade ao 

interesse público”  (SENADO, 2019, p. 1). Diante do veto a categoria profissional vem se 

organizando e mobilizando para derrubar o referido veto, tendo em vista que a inserção destes 

profissionais nas escolas pode contribuir para a viabilização de direitos bem como para o 

enfrentamento das inúmeras expressões da questão social vivenciadas por crianças e 

adolescentes e que se expressam no cotidiano da escola.  

Debates sobre a profissão também são sinalizados, como Serviço Social e seu objeto 

de trabalho com um (01) TFG, o/a Assistente Social nos espaços sócio-ocupacionais com três 

(03), precarização do trabalho do/a Assistente Social com três (03) e atribuições privativas e 

competências profissionais com um (01). Estes segmentos representam importante 

catalizadores para compreensão das particularidades profissionais e de seus desafios, além de 

possibilitar o amadurecimento e firmamento do horizonte profissional. Em menor 

representatividade, estão: Política de segurança pública (01), medidas socioeducativas (01), 

habitação (01), mídia (01), relações étnicas raciais (01), pessoas em situação de rua (01), 

acessoria em Serviço Social (01), adoção (01) e violência estrutural (01). 

 

Considerações Finais  

 

 A partir dos pontos evidenciados, percebe-se que as temáticas voltam-se a discussões 

emergentes ao atual processo histórico vivenciado, resultado da própria condição de 

existência da profissão, a qual existe para dar respostas as demandas oriundas da sociabilidade 

capitalista. No entanto, sinaliza-se que mesmo em meio a este processo, a profissão deve 

valer-se de posicionamentos críticos, voltados a valores emancipatórios que neguem a mera 

reprodução de respostas imediatas, por meio de estratégias que promovam seu enfrentamento. 

A pesquisa torna-se campo privilegiado para tal, tendo em vista seu potencial para promoção 

da reflexão crítica, possibilitando novas proposições diante do que é indagado.  

 Estes resultados, ainda que iniciais, constituem-se como portas de entrada para 

incorporar discussões mais profundas sobre o perfil das pesquisas produzidas no âmbito do 

Serviço Social da Universidade Federal do Pampa, bem como aspectos metodológicos, 

direcionamentos e contribuições do seu conteúdo. Evoca-se aqui, a imprescindível 
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continuidade do debate, uma vez que este nunca se esgota, mas sempre reinventa-se de acordo 

com o período histórico e as mudanças societárias que rebatem a profissão. 
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A GESTÃO DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA 

DE EDUCAÇÃO 

Jaqueline Carvalho Quadrado175 

Resumo: O estudo objetivou compreender a importância do processo de gestão do trabalho do Assistente Social 
na Política de Educação, mais especificamente na Coordenação de Curso de Serviço Social. Questionou-se, se os 

princípios teóricos e metodológicos da gestão se aplicam no setor público federal, onde o trabalho a ser realizado 

já obedece a uma agenda previamente planejada e orquestrada pela esfera federal, por obedecer a planos e metas 

estabelecidas pelos órgãos gestores das políticas públicas. Em seguida, foi questionado, se seria possível 

construir o processo teórico-prático da gestão e como efetivá-lo no campo de atuação profissional, onde a 

supervalorização trabalho burocrático interfere diretamente na ação profissional, processo esse que contribui 
para a construção de uma prática profissional esvaziada e acrítica. Ainda nesta diretriz de questionamentos, 

também se perguntou, quais os princípios teóricos e práticos da gestão que o assistente social poderia se 

apropriar enquanto instrumento de trabalho em sua atuação no setor público, onde o profissional, esbarra 

rotineiramente nos limites institucionais e nas relações de poder estabelecidas no aparelho estatal. O estudo 

documental e bibliográfico caracterizou-se por seu caráter exploratório e abordagem qualitativa. Considerou-se 

que o processo de valorização do trabalho burocrático vem gradativamente estimulando a burocratização da 

prática e o vazio profissional, fato que condiciona o exercício profissional ao tarefismo burocrático e rotineiro. A 

gestão do trabalho e a capacidade de planejar e organizar propositivamente a ação profissional tornam-se 

instrumentos de grande importância na formulação de propostas de enfrentamento aos desafios postos ao 

profissional de Serviço Social.  

Palavras-chaves: Gestão; Planejamento; Educação; Serviço Social;Trabalho. 

Introdução 

 O estudo objetiva compreender a importância do processo de gestão do trabalho do 

Assistente Social na Política  de Educação, no Curso de Serviço Social, no campus São Borja, 

da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), enquanto espaço de atuação profissional, 

com vistas a reconhecer este espaço, como meio de possibilidades de universalização de 

direitos, através de uma perspectiva de gestão democrática. O texto materializou-se após uma 

série de questionamentos teóricos e práticos relacionados à gestão do trabalho do assistente 

social e sua aplicabilidade no setor público, mais especificamente na esfera federal da Política 

de Educação.  

Neste sentido, questionou-se, se os princípios teóricos e metodológicos da gestão se 

aplicam no setor público federal, onde o trabalho a ser realizado já obedece a uma agenda 

previamente planejada e orquestrada pela esfera federal, por obedecer a planos e metas 

estabelecidas pelos órgãos gestores das políticas públicas. Em seguida foi questionado, “se 

seria possível construir o processo teórico-prático da gestão” e “como efetivá-lo no campo de 
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atuação profissional”, onde a supervalorização trabalho burocrático interfere diretamente na 

ação profissional, processo esse que contribui para a construção de uma prática profissional 

esvaziada e acrítica. 

  Esse processo de valorização do trabalho burocrático vem gradativamente 

“estimulando a burocratização da prática e o vazio profissional” (IAMAMOTO, 2003, p. 

161), fato que condiciona o exercício profissional ao tarefismo burocrático e rotineiro. Ainda 

nesta diretriz de questionamentos, também se perguntou, “quais os princípios teóricos e 

práticos da gestão que o assistente social poderia se apropriar enquanto instrumento de 

trabalho em sua atuação no setor público”, onde o profissional, rotineiramente esbarra 

rotineiramente, nos limites institucionais e nas relações de poder estabelecidas no aparelho 

estatal.  

A proposta de estudo partiu do pressuposto que a categoria ainda apresenta relativa 

resistência em reconhecer a gestão como instrumento de trabalho e de domínio do assistente 

social. A não apropriação de determinados princípios da gestão parte do desconhecimento que 

a categoria ainda apresenta sobre a temática em questão. Contudo, a partir da revisão das 

Diretrizes Curriculares da formação acadêmica em 1996, o currículo mínimo dos cursos de 

Serviço Social no Brasil, passou a contar com a gestão, como importante disciplina no 

conjunto da organização curricular que, também é entendida como instrumento de trabalho e 

de domínio do assistente social no exercício profissional.  

Este trabalho foi realizado através de estudo documental e bibliográfico. Sendo que, o 

estudo documental consistiu em abranger documentos, principalmente, os institucionais, que  

contribuiram para o desenvolvimento do tema deste estudo. A pesquisa bibliográfica 

caracterizou-se por seu caráter exploratório e abordagem qualitativa, objetivando assim 

evidenciar os fundamentos da gestão que devidamente apropriados, contribuem para a 

realização do trabalho profissional na esfera da Política de Educação. 

 

Gestão e trabalho profissional: planejamento e ação profissional  

 

Na trajetória histórica da profissão, os assistentes sociais dedicaram-se à 

implementação das políticas pública sociais, mantendo assim, uma intrínseca relação com o 

Estado e suas demandas. Considerando que desde o surgimento da profissão, o Serviço Social 

esteve presente nas diversas áreas de intervenção estatal, como mediador e executor das 
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políticas sociais, desenvolvidas e implementadas como estratégia de enfrentamento e 

principalmente de controle as desigualdades sociais. No âmbito governamental, o profissional 

sempre foi chamado a intervir junto às manifestações da questão social, nas áreas da saúde, 

educação, assistência, habitação entre outras políticas sociais.  

Neste debate pontua-se brevemente como foram as primeiras aproximações do Serviço 

Social com a gestão. De acordo com estudiosos (Nogueira 2007, Filho; Oliveira, 2012) o 

campo da administração, das organizações e da gestão começa a ganhar certa visibilidade no 

Serviço Social a partir da década de 1980, com os movimentos de reconceituação e ruptura 

pelo qual a profissão estava passando.  

Rosa (2008) diz que a atuação do Serviço Social na gestão tem seus primeiros 

registros no estudo do Serviço Social de empresa, campo de trabalho que foi firmando-se de 

forma gradativa e não somente no Brasil, mas nos demais países da América Latina, dos 

Estados Unidos e na Europa.  

         É notório que a Administração e o Serviço Social são dois campos de objetos distintos, 

pois o Serviço Social tem como seu objeto a questão social e suas múltiplas expressões e a 

Administração, ou gestão, define-se como [...] modo racional e calculado de ordenar os meios 

para atingir resultados (Nogueira, 2007, p. 30).  

 

[...] o fundamento da gestão ou da administração é a noção de racionalidade, isto é, o 

uso da inteligência, da razão, para encontrar os meios mais adequados com vista à 

realização de resultados. Estes são definidos como objetivos a alcançar, ao passo que 
os meios dizem respeito às pessoas, aos modos e aos recursos que garantem a 

conquista dos objetivos (NOGUEIRA, 2007, p. 31).  

 

 

Isso pode significar um problema para os assistentes sociais, mas para o pensamento 

administrativo é uma virtude, pois [...] idealmente, burocracia é administração profissional 

que visa, por meio da racionalização e do controle do trabalho, a eficiência e maximização de 

resultados (Nogueira, 2007, p. 78).  Desse modo, os gestores deverão ser lideranças capazes 

de atuar na gestão pública como agentes potencializadores na adesão do projeto democrático 

de sociedade e de gestão que se pretende [...] o gestor público deve ter competência teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operacional tanto para analisar os movimentos da 

economia, da política, da sociedade e de seus grupos e indivíduos (FILHO, 2013, p. 225).  

O argumento de FILHO (2013) é bem elucidativo, quando diz que a proposta aos 

profissionais assistentes sociais que atuam na gestão pública é assumir a categoria 
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“administração pública democrática”, ou seja, aquela que tem como finalidade a equidade, a 

justiça social, a participação política, accountability176 e democracia “numa orientação de 

universalização e aprofundamento dos direitos” (FILHO, 2013, p. 220). Para este autor, esta 

concepção é que irá distinguir uma proposição democrática da gestão pública de uma 

abordagem meramente tecnicista ou centrada no mercado.  

Nogueira (1998) contribui, do ponto de vista da gestão e de seus operadores. Para a 

autora, o essencial numa proposta de construção contra hegemônica ao neoliberalismo não 

está na apreensão de tecnologias gerenciais, mas sim na qualificação das pessoas para atuar na 

fronteira entre a técnica e a política. De modo que, o desenvolvimento de competências 

técnicas e habilidades gerenciais voltadas à realização do trabalho profissional na esfera da 

gestão pública da política de educação contribuem para substituição do agente subalterno e 

executivo por um profissional competente e qualificado para as novas funções requisitadas ao 

assistente social.  

Inegavelmente, a contribuição mais proeminente sobre planejamento para o Serviço 

Social é da autora Myrian Veras Baptista (1978). O planejamento é concebido por Baptista 

(1978) como processo de aproximação com uma determinada realidade através de uma 

sistemática apoiada em conceitos técnico- operativos e científicos177. A autora enfatiza que ele 

deve ser realizado num ciclo contínuo de “reflexão-decisão-ação-reflexão”, configurando 

assim um processo dinâmico, não linear. Para Baptista, o planejamento enquanto processo que 

envolve uma metodologia, é realizado por meio das seguintes operações, que se ordenam e se 

interrelacionam de forma dinâmica: 1) reflexão; 2) decisão; 3) ação; 4) revisão (BAPTISTA, 

1978).  

Baptista (1978, p.14) esclarece a conceituação de cada uma dessas operações. A 

operação de reflexão “diz respeito ao conhecimento de dados, à análise e estudo de 

alternativas, à adaptação e combinação de conceitos e técnicas de diversas disciplinas 

relacionadas com a quantificação dos fatos sociais”. A operação de decisão “se refere à 

escolha de alternativas, à determinação de meios, à definição de prazos”. A operação da ação 

relaciona-se “a execução das decisões. É o foco central do planejamento”. Por fim, a operação 

de revisão consiste numa “operação de crítica dos efeitos da ação planejada, com vistas ao 

                                                
176 Termo sem tradução exata para o português, que remete à obrigação de membros de um órgão administrativo 

ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados (FILHO, 2013).  
177 De acordo com Baptista (1979), o planejamento se realiza através de um processo de aproximações 
sucessivas, que tem como centro de interesse a situação definida como objeto de intervenção. 
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embasamento de ações posteriores”. O movimento de “reflexão-decisão-ação-reflexão” 

assumido na decisão de planejar é caracterizado, de acordo com Baptista (2003, p. 28), pelas 

seguintes aproximações: construção/reconstrução do objeto; estudo de situação; definição de 

objetivos para ação; formulação e escolha de alternativas; montagem de planos, programas 

e/ou projetos; implementação; controle da execução; avaliação do processo e da ação 

executada; retomada do processo em um novo patamar.  

Outro autor que contribui de forma crítica sobre planejamento é Pedro Demo (1988).  

Para Demo (1988), o planejamento enquanto instrumento empregado pelo Estado, 

historicamente, tem forte propensão tecnocrática, sistêmica e impositiva. Esta propensão 

tecnocrática é marcada pelo “poder do técnico” que influência “fluxos e recursos, construção 

de planos e programas, formas de avaliação e acompanhamento, em nome de um Estado, que 

pode ser mais ou menos autoritário” (Demo, 1998, p. 42). Em outras palavras, o planejamento 

é restrito aos interesses de um grupo particularizado, o dos tecnocratas. Há uma clara 

distinção entre trabalho intelectual e manual, entre os que pensam e os que executam e entre 

os que mandam e os que cumprem ordens. Esse modelo sistêmico do planejamento, de acordo 

com o referido autor, diz respeito à tendência de não propor a superação do sistema em 

questão. O autor pontua que:  “propõem-se mudanças dentro do sistema, mas não do sistema” 

(Demo, 1988, p. 43).  

Essas funções requisitadas aos profissionais decorrem de um conjunto de novas 

configurações, que exige dos assistentes sociais novas formas de realizar o trabalho 

profissional. Para tal afirmação, considera-se que a relação estabelecida entre as mudanças 

contextuais verificadas no modo de organização dos mecanismos de produção e reprodução 

da vida social e material, nos meios de inserção do profissional no mercado de trabalho e as 

novas situações que emergem desse conjunto de relações, confluem para a construção de um 

profissional propositivo e articulado com as novas formas de organização e gestão do trabalho 

profissional.  Também, há se se considerar indubitavelmente, o enxugamento da máquina 

pública, como é o caso do contingenciamento de recursos financeiros das políticas 

educacionais, através de novos programas do governo federal, vem apresentando novos de 

desafios à profissão.  

Nesse sentido, para a realização do trabalho do assistente social no âmbito da gestão 

pública, torna-se indispensável, que a ação profissional se fundamente e um planejamento 

organizado, baseado nas diretrizes das políticas educacionais e diretrizes curriculares para o 
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curso de graduação, e em conhecimento teórico-prático amplo e crítico sobre a gestão do 

trabalho profissional nas políticas educacionais. Que oportunamente contribuirá para 

direcionar a ação profissional, para além das ações antes voltadas e limitadas à execução 

terminal do tecnicismo e do burocratismo. 

 Segundo Paiva (1999), o tema gestão e todo o seu aporte teórico-metodológico é 

revestido de detalhadas recomendações técnicas, em virtude de advir da área da 

administração, entretanto:  

 

A conceituação de noções como eficiência, eficácia e efetividade; o detalhamento 

das diferentes funções gerenciais, planejamento, organização, direção e controle; a 

caracterização dos diferentes níveis organizacionais – estratégicos, tático, 

operacional – encontram na bibliografia pertinente uma série de orientações, análise 

e exercícios que podem ser úteis e facilitadores da organização do projeto de 

intervenção do assistente social, que desempenha a função de gestor na área social, 

dependendo do uso que se faça deles (PAIVA, 1999, p. 90).  

 

 

Ademais, é importante compreender que a administração se consolida como processo 

intrínseco a qualquer atividade que envolva recursos, e que visa atingir algum objetivo. Desse 

modo, percebe-se que a administração ou a gestão consiste em uma atividade inseparável de 

qualquer situação que envolve pessoas, recursos e a intenção de desenvolver e realizar 

objetivos. Em outras palavras, o processo de tomar decisões sobre os objetivos e a utilização 

de recursos é entendido por administração ou gestão. Desta forma, a administração ou a 

gestão constitui-se de todo processo que tem a finalidade de garantir a eficiência178 e a 

eficácia179 de ações realizadas pelas organizações.  

Importante destacar que na administração o processo administrativo compreende 

quatro funções básicas para que uma organização consiga a concretização de objetivos: o 

planejamento, a organização, a direção, o controle e avaliação.  

  O planejamento tem como função definir o processo e estabelecer situações futuras 

desejadas, além de considerar os recursos e os meios necessários para alcançar essa situação. 

A organização caracteriza-se como o processo de definir e detalhar o trabalho a ser realizado, 

as responsabilidades para a realização e distribuir os recursos disponíveis segundo critérios 

racionais. A função de direção visa estabelecer o processo de mobilizar e acionar os recursos, 

                                                
178 Saber fazer as coisas de maneira adequada, resolvendo certos problemas sem gerar aumento de custos. 
179 Saber fazer as coisas certas, maximizando a utilização de recursos, obtendo resultados positivos para a 

organização.  
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especialmente as pessoas, para concretização das atividades meio e fim. A função do controle 

trata-se de garantir a realização dos objetivos, bem como, identificar e apontar necessidades 

de mudanças. Geralmente o controle origina avaliações continuadas o que influencia 

diretamente no desenvolvimento dos profissionais, das pessoas garantindo a qualidade dos 

resultados das ações planejadas.  

Torna-se necessário, dizer que a administração é uma ciência organizada por uma série 

de teorias, possui um corpo sistematizado de conhecimentos, baseados em princípios e 

conceitos que tratam diretamente dos seres humanos. De modo que, as teorias que 

fundamentam a administração demonstram que as funções gerenciais podem ser 

desempenhadas por qualquer pessoa responsável por algum tipo de atividade organizada no 

âmbito organizacional.  

Sob esta diretriz o assistente social demanda competências e habilidades para construir 

modalidades interventivas no cotidiano de trabalho. E para tal proposição, deve se apropriar 

de teorias que lhe possibilite o aperfeiçoamento do conhecimento adquirindo, voltando-se 

para o desenvolvimento de competências e habilidades no âmbito da gestão, enquanto 

instrumento de trabalho e de domínio do assistente social.  

Entretanto, este processo de apropriação, perpassa pela necessária aquisição ou 

aperfeiçoamento de conhecimentos sobre os conceitos e princípios que fundamentam a 

gestão, enquanto metodologia de realização do trabalho profissional. Por isso, ressalta-se que 

antes de tudo é preciso competência crítica para discernir exigências burocráticas puramente 

executivas de funções gerenciais que são requeridas do profissional. Tendo em vista que, as 

particularidades que envolvem o trabalho do assistente social postulam uma postura crítica e 

comprometida com a consolidação dos direitos sociais e não com a execução burocrática e 

alienada dos serviços sociais na esfera pública.  

Importante mencionar que as funções gerenciais desempenhadas pelos assistentes 

sociais devem estar alinhadas com os princípios e valores fixados no Projeto Ético Político 

Profissional (PEPP) e com as prerrogativas legais que regulamentam a profissão, objetivando 

assim, afastar o trabalho profissional de abordagens funcionalistas e meramente executivas, e 

permitir que se avance em abordagens democráticas. 

O Curso de Serviço Social na Universidade do Pampa  

O ensino bacharel em Serviço Social no município de São Borja iniciou-se em 2006 e 
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tem a duração de quatro anos, dividindo-se em oito semestres. De caráter diurno e com uma 

perspectiva interdisciplinar, presencial, foi o “primeiro curso de Serviço Social criado por 

uma Instituição Federal de Ensino Superior no Rio Grande do Sul, haja vista que o primeiro 

Curso em instituição privada no Rio Grande do Sul já possui mais de 50 anos” (UNIPAMPA, 

2016, p. 28). Desde de sua gênese, a instituição “objetiva formar profissionais capacitados 

para intervir nas diversas expressões da questão social, visa contribuir com o desenvolvimento 

da pesquisa e da produção intelectual relacionada ao estudo da questão social e suas múltiplas 

expressões na sociedade brasileira” (UNIPAMPA, 2016, p. 7).  

A escolha pela cidade de São Borja deu-se a partir de um estudo onde foi possível 

perceber um baixo desenvolvimento econômico e social. Com isso, foi implantado o curso de 

Serviço Social no município por conta da “necessidade da construção de projetos locais e 

regionais que partissem das condições históricas do lugar, da sua cultura, dos seus recursos e 

da sua gente” (UNIPAMPA, 2016, p. 29) e como forma de ampliar o mercado de trabalho e o 

atendido às necessidades sociais, econômicas, culturais, educacionais e de saúde da população 

são borjense a partir da execução de políticas públicas. 

O curso tem como objetivo geral “Promover a educação superior de qualidade, com 

vistas à formação de profissionais comprometidos com desvendamento e intervenção na 

questão social e as suas expressões, com base nos princípios e valores defendidos pelo projeto 

ético político do Serviço Social” (UNIPAMPA, 2016, p. 40), para que, desta forma, os 

profissionais tenham a capacidade de executar as políticas públicas através de uma 

compreensão sensível da realidade do usuário. Situando seus objetivos específicos em: 

 

Preparar profissionais a partir de uma teoria social crítica, que possibilite a 

apreensão da totalidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade 

e singularidade; Orientar profissionais comprometidos com a direção social e 
política do projeto profissional; Capacitar profissionais para a apreensão do 

significado social da profissão e para o desvendamento das possibilidades de 

intervenção contidas na realidade; Subsidiar profissionais com bases teórico-

metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos; Formar profissionais 

comprometidos com os valores e princípios norteadores do Código de Ética 

Profissional; Instruir profissionais com clareza das competências e atribuições à 

apreensão e intervenção nas expressões da questão social, nos diferentes espaços 

sócio-ocupacionais; Proporcionar a formação de profissionais a partir da articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, fomentando problematizações acerca das 

particularidades da questão social na realidade regional de fronteira oeste” 

(UNIPAMPA, 2016, p. 40). 
 

 

O curso busca desenvolver no profissional uma consciência não só reflexiva, mas 
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crítica, onde o indivíduo seja capaz de intervir na vida do usuário e nas expressões da questão 

social a qual o mesmo se encontra, aplicando seu conhecimento teórico e executando políticas 

públicas, sempre comprometido com o seu Código de Ética Profissional e seu Projeto Ético 

Político.  

A implantação do curso no campus São Borja trouxe significativas mudanças para a 

cidade e para a região, de forma que um relevante índice de discentes formados foram 

aprovados em concursos públicos, mestrados, doutorados, da mesma forma que ocorreu uma 

ampliação no mercado de trabalho, colaborando muito para a evolução do território 

(UNIPAMPA, 2016, p. 30). Ainda nessa perspectiva, a formação profissional deve “viabilizar 

a capacitação teórico-metodológica e ético-política, como requisito fundamental para a 

execução de atividades técnico-operativas, com vistas à apreensão crítica dos processos 

sociais, numa perspectiva de totalidade” (UNIPAMPA, 1999). 

A partir desta breve contextualização sobre o Curso de Serviço Social, adentra-se 

especificamente, nas atribuições do Coordenador de Curso que estão definidas no Art. 105 do 

Regimento Geral da UNIPAMPA, estabelecido na Resolução CONSUNI nº 5/2010 e 

disponível, assim como todas as demais Resoluções deste órgão, que normatizam a 

Instituição, na página http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/resolucoes/ 

 

Art. 5º  A Coordenação de Curso é a estrutura executiva responsável por empreender 

as atividades necessárias à consecução das finalidades e dos objetivos do Curso que 

coordena, conforme legislações pertinentes, normas institucionais e o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). Parágrafo único. As competências da Coordenação de 

Curso estão descritas no Regimento Geral da UNIPAMPA, do Campus e do Curso 

(UNIPAMPA, 2019a, p. 2). 

 

 

Destacamos a seguir as atribuições que, do ponto de vista merecem destaque (embora 

todas as outras tenham importância e devem ser conhecidas pelo coordenador):  

 

Art. 105. Compete ao Coordenador de Curso executar as atividades necessárias à 

consecução das finalidades e objetivos do Curso que coordena, dentre elas: II. 

promover a implantação da proposta de Curso, [...] e uma contínua avaliação da 

qualidade do Curso, conjuntamente com o corpo docente e discente; III. encaminhar 
aos órgãos competentes, [...], as propostas de alteração curricular aprovadas pela 

Comissão de Curso; IV. formular diagnósticos sobre os problemas existentes no 

Curso e promover ações visando à sua superação; VII. servir como primeira 

instância de decisão em relação aos problemas administrativos e acadêmicos do 

Curso [...]; IX. cumprir ou promover a efetivação das decisões da Comissão de 

Curso; XII. relatar ao Coordenador Acadêmico as questões relativas a problemas 

disciplinares relacionados aos servidores e discentes que estão relacionados ao 

Curso que coordena; XIV. providenciar, de acordo com as orientações da Comissão 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/resolucoes/
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de Ensino, os planos de todas as disciplinas do Curso, [...]; XV. contribuir com a 

Coordenação Acadêmica para o controle e registro da vida acadêmica do Curso nas 

suas diversas formas; XVI. orientar os alunos do Curso na matrícula e na 

organização e seleção de suas atividades curriculares; XXI. promover a adaptação 

curricular para os alunos ingressantes com transferência, aproveitamento de 

disciplinas, trancamentos e nos demais casos previstos na legislação; XXII. atender 

às demandas da Coordenação Acadêmica em todo o processo de colação de grau de 

seu curso. Os aspectos acadêmicos e pedagógicos são tratados na definição da 

Comissão de Curso (Art. 97), da qual o coordenador é presidente(UNIPAMPA, 

2010, p. 27-28).  

 
 

Textualmente, o Art. 97 nos diz que:  

 

A Comissão de Curso é o órgão que tem por finalidade viabilizar a construção e 

implementação do Projeto Pedagógico de Curso, as alterações de currículo, a 

discussão de temas relacionados ao curso, bem como planejar, executar e avaliar as 

respectivas atividades acadêmicas (UNIPAMPA, 2010, p. 26).  
 

 

Destaca-se que a Comissão de Curso é presidida pela Coordenadora e composta por 

todas/os os docentes que atuam no curso, bem como pelas representações de discentes e 

técnico-administrativos em educação. Dessa forma, existe uma corresponsabilidade entre 

todos os atores que exercem papéis em um curso de graduação de levarem o projeto 

pedagógico desde curso adiante. Dentro da Comissão de Curso, um grupo menor de docentes 

possui atribuições mais específicas.  

 

A idéia do NDE surge da constatação de que um bom curso de graduação tem 

alguns membros do seu corpo docente que ajudam a construir a identidade do 

mesmo. Não se trata de personificar um curso, mas de reconhecer que educação se 

faz com pessoas e que há, em todo grupo social, um processo de liderança que está 

além dos cargos instituídos. Se a identidade de um curso depende dessas pessoas que 

são referências, tanto para os alunos como para a comunidade acadêmica em geral, é 
justo que se entenda e se incentive o reconhecimento delas, institucionalmente, para 

qualificar a concepção, a consolidação e, inclusive, a constante atualização de um 

projeto pedagógico de curso. Com isso se pode evitar que os PPC sejam uma peça 

meramente documental (UNIPAMPA, 2010, p. 11). 

 

 

 A normatização dos Núcleos Docentes Estruturantes pelo Ministério da Edcuação 

deu-se via Resolução CONAES nº 1/2010. Na UNIPAMPA, a Resolução nº 97, de 19 de 

março de 2015, institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e estabelece suas normas de 

funcionamento.  

Outrossim, os coordenadores de curso são responsáveis ou corresponsáveis por vários 

processos referentes não só à condução da implantação do projeto político-pedagógico, mas 

também ao controle e registro acadêmico institucional. Como em geral os processos referentes 
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aos registros acadêmicos são mais técnicos e mais dependentes de legislação e de normas 

internas, o coordenador segue as normativas internas já pré-estabelecidas para esses fluxos. 

Vale destacar que o Curso de Serviço Social em 2019, passou a contar com uma 

bolsista Gestão Acadêmica, a partir de Edital próprio. Destaca-se algumas das atribuições da 

bolsista Gestão Acadêmica, de acordo com o Edital da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) Nº 62/2019: 

 

a) auxiliar nas ações do curso que visem o desenvolvimento da excelência 

acadêmica previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) do curso de graduação;  
b) acompanhar e organizar ações de divulgação do curso;  

c) participar de ações, programas e projetos de acolhida aos discentes; 

d) participar de estudos ou pesquisas relacionadas a qualquer uma das temáticas 

relacionadas à Portaria Nº 405/2018, por demanda do orientador e/ou da 

PROGRAD;  

e) elaborar e acompanhar relatórios, apresentações, planilhas e gráficos referentes 

aos dados de evasão e retenção dos cursos de graduação do campus;  

f) auxiliar na organização de eventos promovidos pelo curso que visam o 

desenvolvimento acadêmico;  

g) auxiliar na organização de documentações e pautas para processos regulatórios;  

h) apresentar o Relatório Final de Atividades ao orientador;  
i) outras atividades previstas pelo coordenador do curso, cujo enfoque seja o 

desenvolvimento da excelência acadêmica do curso de graduação” (2019, p. 1) 

(UNIPAMPA, 2019b, p. 1). 

 

 

Dessa forma, a discente contemplada pela bolsa deve participar e auxiliar nas diversas 

ações do curso de Serviço Social, no decorrer dos dois semestres do ano de 2019. 

Apreender e praticar a gestão em Serviço Social desde a formação acadêmica é de 

grande relevância para desenvolver na/o discente uma autonomia a qual deve ter o (a) 

assistente social, dado que a sua atuação intervém diretamente nas relações sociais. 

Desempenhando o papel de profissional de serviço social, a bolsista gestão acadêmica tem de 

participar do movimento de elaboração, efetivação e instrumentalização dos programas e 

serviços, enquanto direito social e política pública de governo.  

Exercer o papel da gestão significa realizar o planejamento das ações que serão 

desenvolvidas e dos objetivos que se deseja alcançar. Para a autora Baptista (2015, p. 14), “a 

partir da delineação é possível aprofundar-se sobre a problemática e a intencionalidade da 

questão, delimitar os objetivos com precisão e, dessa forma, atingir os resultados almejados 

no processo”.  

https://www.sinonimos.com.br/instrumentalizacao/
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Portanto, neste intenso campo de disputas históricas sociais, estão os profissionais do 

Serviço Social e cada vez mais está assumindo cargos de gestão, basicamente na formulação, 

execução e controle da implantação da política de educação. 

Considerações Finais  

Mediante a breve reflexão aqui apresentada e, com o intuito de oferecer subsídios 

teóricos da gestão para o Serviço Social, este estudo buscou o aprofundamento teórico e a 

construção de conhecimento em torno da temática apresentada, bem como contribuir para o 

crescimento do Serviço Social, especialmente, na área de gestão e trabalho profissional.  

Observou-se que o profissional se depara com dificuldade de criar, recriar e 

implementar propostas de trabalho condizentes com a realidade apresentada cotidianamente. 

Entretanto, mediante a leitura da realidade e considerando o compromisso e posicionamento 

ético-político da profissão em defesa dos direitos sociais e humanos, faz-se necessário à 

construção de planos de trabalhos concretos e coerentes que viabilize aos usuários da Política 

de Educação, o acesso aos direitos constitucionalmente garantidos.  

Sob esta perspectiva, considerou-se que a gestão do trabalho e a capacidade de 

planejar e organizar propositivamente a ação profissional tornam-se instrumentos de grande 

importância na formulação de propostas de enfrentamento aos desafios postos ao profissional 

de Serviço Social.  Considerando que a capacidade de analisar, refletir, planejar e organizar a 

ação profissional se tornam instrumentos importantes na construção de uma prática 

propositiva, capaz de superar as contradições postas pelo sistema vigente e consolidar os 

valores e princípios fixados no projeto ético-político da profissão.  

O profissional deve estar aberto a incorporar os princípios da gestão no cotidiano de 

trabalho. Visando assim, contribuir para a construção de um novo perfil profissional, capaz de 

responder conscientemente as demandas emergentes na sociedade, através do exercício 

profissional propositivo pautado em ações previamente planejada, fundada no conhecimento e 

domínio dos princípios de gestão, bem como sobre as dimensões teórico-prático postulados 

pelo Serviço Social e que fundamentam o exercício profissional.  
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Resumo: A proposta desta pesquisa é investigar como ocorre o processo de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no Colégio Municipal Pelotense, Pelotas, RS. O objetivo desta pesquisa foi identificar o 
espaço físico da escola adaptado para receber alunos com necessidades especiais e verificar os recursos 

disponíveis para atender a demanda desses alunos, bem como as condições de ensino-aprendizagem da escola, 

referente à educação inclusiva, observando as adaptações necessárias, tanto no currículo como nas práticas 

pedagógicas dos professores no ensino de geografia. Os procedimentos metodológicos contemplam três etapas 

distintas: a primeira, uma conversa informal com duas professoras da escola estudada, tendo em vista conhecer o 

contexto escolar e seu espaço físico; a segunda apreciou a realização de uma entrevista semiestruturada com a 

professora responsável pela sala de recursos multifuncional que atende as mais diversas deficiências e 

transtornos globais do desenvolvimento, sendo realizado também o registro fotográfico do material didático 

disponível; a terceira contemplou a realização uma entrevista semiestruturada com uma professora da Educação 

de Jovens e Adultos. Por fim, essas entrevistas foram transcritas para análise e interpretação dos dados coletados, 

de forma detalhada, compreendendo como acontece o processo de inclusão no ensino de geografia do Colégio 

Municipal Pelotense. 

 

Palavras-chave: Inclusão; Recursos Didáticos; Ensino-Aprendizagem.  

 

Introdução 

 O processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais é um tema 

que vem sendo muito discutido na atualidade, principalmente nos cursos de licenciatura. Na 

verdade, a educação inclusiva vem tornando a realidade escolar cada dia mais desafiadora. As 

escolas enfrentam diversos desafios para prover uma educação inclusiva de qualidade a seus 

alunos. A falta de estrutura e recursos adaptados, além de professores(as) despreparados para 

lecionar junto a estes alunos com algum tipo de deficiência são os principais obstáculos 

enfrentados na rede pública de ensino. Apesar deste cenário, diversas ações e práticas de 

inclusão estão sendo desenvolvidas dentro do espaço escolar, a fim de tornar este espaço um 

lugar de convivência e aprendizagem integrados com as diferentes realidades do ser humano.  

 Dentro desta perspectiva inclusiva, a educação especial integra a proposta pedagógica 

da escola regular, de modo a promover o atendimento escolar e o atendimento educacional 

especializado de forma complementar aos estudantes com deficiências, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A escola inclusiva é um processo de 

transformação da escola, onde se propõe um ensino e aprendizagem diferenciados, partindo 

do respeito às diferenças e da garantia do princípio de igualdade, propiciando as condições 

necessárias para que todos possam exercer plenamente seus direitos e deveres na sociedade.  

 Assim, a pesquisa apresentada visa compreender o processo de inclusão dos alunos 

com necessidades educacionais especiais na Escola Municipal Pelotense, na cidade de 

Pelotas, Rio Grande do Sul. Investiga-se a relação de inclusão no espaço físico da escola, 

identificando os recursos didáticos disponíveis e utilizados no processo de ensino 

aprendizagem destes alunos, analisando o currículo pedagógico e as práticas docentes dos 

professores de geografia. 

 De acordo com o parecer CNE/CEB 17/2001, em seu art. 3º, entende-se por Educação 

Especial a modalidade da educação escolar desenvolvida a partir de um processo educacional 

definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais 

especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 

alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação 

escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica.  

 Ainda neste âmbito, a Constituição Federal de 1988, apresenta como um de seus 

objetivos essenciais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (Art.3º, Inciso IV). Define ainda, no artigo 

205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206, Inciso I, estabelece a 

“igualdade de condições de acesso e a permanência na escola” como um dos princípios para o 

ensino, garantindo a oferta ao atendimento educacional especializado. Ainda, em seu artigo 

208, entende a oferta da educação como dever do Estado, preferencialmente na rede regular 

de ensino. 

 Já a Lei 9.394 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 

1996, prevê a garantia de vagas na escola regular para educandos com necessidades 

educacionais especiais, desde a Educação Infantil. Segundo GUSTSACK RECH (2010, p.97), 

“a Política de Educação Inclusiva tem pressupostos filosóficos que compreendem a 

construção de uma escola aberta para todos, que respeita e valoriza a diversidade”. De acordo 
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com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO (1994), 

todos alunos com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que 

deve acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, sendo capaz de satisfazer tais 

necessidades.  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, artigo 55, ressalta que "os 

pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 

ensino”. Outros marcos a serem destacados neste contexto são a Declaração Mundial de 

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), sendo essa uma 

Conferência Mundial de Educação Especial, representando 98 governos e 25 organizações 

internacionais. O conceito de Educação Inclusiva surge em 1994, com a Declaração de 

Salamanca³ A idéia de educação inclusiva gira em torno do princípio de inclusão do aluno 

com deficiência na escola regular, defendendo assim que nenhum aluno deve ser separado dos 

outros por apresentar algum tipo de deficiência. As orientações contidas na Declaração de 

Salamanca incluem questões como: urgência de novas ideias sobre Necessidade Educacionais 

Especiais (NEE), priorizando a escola regular como meio mais eficaz para combater a 

inclusão, flexibilidade dos programas de estudo, formação e treinamento pessoal docente, 

oferta de serviços externos de apoio, participação da comunidade escolar nos processos de 

planejamento e tomadas de decisões concernentes às necessidades especiais.Trata-se de uma 

resolução que apresenta os procedimentos padrões das Nações Unidas para a equalização de 

oportunidades para pessoas com NEE, oficializando-se, assim, o termo Inclusão.  

 Ainda em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, onde a educação especial passa a ser considerada uma modalidade de 

ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Desde então, a política de 

educação especial passar a regulamentar o atendimento educacional especializado, 

disponibilizando recursos e serviços, norteando sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. O objetivo dessa política é garantir o 

acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, oferecendo um 

atendimento educacional especializado. Desta forma, o planejamento educacional é capaz de 

identificar e organizar os recursos pedagógicos eliminando as barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado se diferenciam daquelas realizadas 



 

 
472 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396. 

na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela. 

 De acordo com o Plano Nacional de Educação (2014-2024), umas das metas para 

educação especial é universalizar para a população de quatro a dezessete anos, com algum 

tipo de deficiência, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Esta universalização garantiria um sistema 

educacional inclusivo, com salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos e/ou conveniados. Manter e ampliar programas que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas garantindo o acesso e a permanência dos(as) 

alunos(as) com deficiência é um desafio. 

 A permanência destes alunos(as) no espaço escolar é garantida por meio da adequação 

arquitetônica, da oferta de transporte acessível, de recursos de tecnologia assist ida e da 

disponibilização de material didático próprio que assegurem a identificação dosalunos(as) 

com necessidades educacionais especiais em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino.Outro ponto fundamental é investir na formação permanente de professores(as) para 

que estes estejam aptos e preparados para enfrentar os desafios do dia-a-dia em sala de aula. É 

preciso também garantir a oferta de educação bilíngue - Língua Brasileira de Sinais (Libras) - 

como primeira língua,e da língua portuguesa, como segunda língua, aos alunos(as) surdos 

e/ou com deficiência auditiva, de zero a dezessete anos, em escolas e classes bilíngues e 

inclusivas, bem como a adoção do sistema braile de leitura para cegos e surdos-cegos. Neste 

contexto, todos serão de fato iguais perante a lei, tendo o direito, sem qualquer distinção, a 

igual proteção da lei. 

 A educação inclusiva nos impõe a responsabilidade de compreender as possibilidades, 

acolhendo o aluno com deficiência sem restrições, oferecendo uma escola de qualidade que 

respeite a diversidade cumprindo com seu papel social. Assim, este projeto se justifica na 

intenção de contribuir com o conhecimento desta realidade, com o (re)conhecimento deste 

cenário na escola pesquisada, de forma a construir o diálogo crítico, discutindo possíveis 

soluções para os problemas enfrentados pelos professores(as) em suas respectivas práticas de 

ensino no processo de ensino e aprendizagem da geografia. 
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 Neste sentido, a inclusão nos chama ao aprendizado, à compreensão através da riqueza 

e da diversidade humana, ou seja, a entender o outro como ele é. MATURANA (1998), 

salienta que não são todas as interações entre seres humanos que são sociais. Aquelas 

baseadas na obediência, na exclusão, na negação, no preconceito, não podem ser consideradas 

sociais, pois negam a nossa condição biológica básica, negam o outro como legítimo outro na 

convivência. ZÓIA (2006, p. 23) reforça dizendo que essa ação deve se pautar no respeito e 

no convívio com as diferenças, preparando os educandos para uma sociedade mais justa e 

solidária, contrária a todos os tipos de discriminação. Assim, o papel dos professores é mediar 

as relações entre os alunos, além de formar crianças para o convívio com as diferenças.  

 Nesse contexto, a educação de qualidade definida como acessível e inclusiva abre 

oportunidades para todos e promove as modificações educacionais necessárias para que as 

escolas possam propiciar um ambiente adequado à aprendizagem, no sentido de fortalecer os 

laços e de enfatizar que nenhuma aprendizagem se dá no isolamento. Pode-se dizer que não 

apenas o professor precisa estar preparado para a atuar com a diversidade dos alunos no 

cotidiano da escola, mas todos os profissionais que atuam e convivem neste cotidiano. Incluir 

alunos com necessidades educacionais especiais, na escola regular, requer modificações e 

adaptações que englobam a esfera do espaço escolar, pedagógico e educacional. Isto é, a 

flexibilização e adequação do currículo, além de adaptações necessárias na estrutura física, de 

forma a facilitar o ingresso e o acesso de todos os alunos(as).  

 De acordo com as Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade (ABNT/NBR – 

9050/2004), “acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e 

entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 

equipamento urbano e elementos”. Sendo assim, é importante que todos os espaços na escola 

sejam acessíveis e adaptados para inclusão de alunos com deficiência, começando pelas 

modificações no espaço físico escolar, visando a eliminação das barreiras que impedem esses 

alunos a terem um ensino de qualidade. CARVALHO (2005, pág. 72) afirma: O que se 

pretende na educação inclusiva é remover barreiras, sejam elas extrínsecas ou intrínsecas aos 

alunos, buscando-se todas as formas de acessibilidade e de apoio de modo a assegurar (o que 

a lei faz) e, principalmente garantir (o que deve constar dos projetos político pedagógicos dos 

sistemas de ensino e das escolas e que deve ser executado), tomando-se as providências para 

efetivar ações para o acesso, ingresso e permanência bem-sucedida na escola. 
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 Podemos entender como educação de qualidade aquela acessível e inclusiva, ou seja, 

que dê oportunidade para grupos considerados excluídos. Cabe a escola se reestruturar para 

poder propiciar a esses alunos, com algum tipo de deficiência, um ambiente acolhedor e 

adequado a aprendizagem, pois nenhuma aprendizagem se dá no isolamento.  É muito 

importante lembrar que o termo acessibilidade diz respeito não apenas à eliminação de 

barreiras arquitetônicas, mas também ao acesso à rede de informações, de comunicação, 

equipamentos e programas adequados. (MEC, SEESP, 2006, p.26). 

 Partindo deste princípio de que a inclusão requer a adequação da estrutura física da 

escola, dos recursos para atendimento educacional especializado, além do currículo e práticas 

pedagógicas pensadas e planejadas pela escola e pelos professores(as), esta pesquisa busca, a 

partir de um estudo de caso no Colégio Municipal Pelotense, compreender o caminho 

encontrado pelos professores de geografia para atender essas questões relacionadas as 

deficiências em suas práticas docentes. 

 No que tange o referencial teórico, a revisão de literatura analisou documentos 

relacionados à educação inclusiva, além de referenciais teóricos de pesquisadores que 

contribuíram com o tema. Neste caminho, destaca-se CASALINHO (2015), com a pesquisa 

“Políticas para a Educação Inclusiva: Uma análise junto a escolas públicas no município de 

Pelotas”. Esta pesquisa teve como foco analisar o processo de inclusão de alunos deficientes 

com algum tipo de transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades em duas 

escolas públicas de Pelotas, RS. As respostas para seus objetivos foram alcançadas através de 

questionários e entrevistas semiestruturadas com coordenadores pedagógicos e professores 

destas escolas investigadas. Como resultado nota-se que ainda há um distanciamento da 

realidade da escola em relação às políticas públicas. As escolas investigadas ainda se 

encontram carentes de professores qualificados, infraestrutura, materiais didáticos e 

profissionais para atender as necessidades dos alunos especiais. Entretanto, em contrapartida, 

as escolas evoluíram na questão da socialização e no processo de inclusão dos alunos 

deficientes com algum tipo de transtornos global do desenvolvimento e altas habilidades.  

 Cabe destacar também as Leis e Diretrizes que regem a educação inclusiva no 

contexto escolar: A Constituição Federal de 1988, a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (1994), a Declaração de Salamanca (1994), importantes 

documentos que a influenciaram o desenvolvimento de políticas públicas no âmbito da 
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educação inclusiva; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), 

provendo a garantia de vagas na escola regular para educandos com necessidades especiais, 

desde a Educação Infantil; o Plano Nacional de Educação (2014-2024), contemplando a 

universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas e serviços especializados, públicos ou conveniados. Estes documentos foram 

fundamentais no desenvolvimento da investigação realizada neste estudo de caso. 

 

Desenvolvimento 

 O Colégio Municipal Pelotense está localizado (Figura 1) na rua Marcílio Dias, 1523, 

bairro Centro, Pelotas, RS.  A escola possui aproximadamente quatro mil alunos matriculados 

e tem como público alvo alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Curso Normal e Educação de Jovens e Adultos, atendendo alunos de diferentes classes 

sociais. O colégio funciona das 7h:30min às 12hs; das 13h:30min às 17h:30min; das 19hs às 

23hs, de segunda à sexta-feira. 

 Em turno inverso, o Colégio Municipal Pelotense (Figura 2) dispõe de Atendimento 

Educacional Especializado, na sala de recursos multifuncional, além de diversos projetos, 

núcleos de estudos e oficinas. Do ponto de vista estrutural, a escola possui uma área de 17.000 

m2, contemplando os seguintes ambientes/espaços físicos. 
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Figura 1 – Localização do Colégio Municipal Pelotense. 

Figura 2 - Colégio Municipal Pelotense.  

Fonte: Da autora, 2017. 
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 Analisando o espaço físico do Colégio Municipal Pelotense, podemos observar que o 

mesmo dispõe de um elevador (Figura 3), mas segundo relato de uma profissional do local 

nunca funcionou, por isso foi feito uma arte para disfarce. Questionou-se o porquê deste 

elevador não funcionar, e a resposta foi que a manutenção é muito cara. 

 

Figura 3 – Elevador Colégio Municipal Pelotense. 

Fonte: Da autora, 2017. 

 

 Tendo em vista ainda a analise dos ambientes/espaços físicos do Colégio Municipal 

Pelotense, constata-se que a escola oferece museu para que os alunos possam ampliar o 

conhecimento a cerca da disciplina de história. Já os laboratórios das disciplinas podem ser 

usados para trabalhar com projetos interdisciplinares, bem como as salas de estudos das 

disciplinas de matemática, português/literatura, língua estrangeira, música; arte; relações 

humanas/religião; geografia; ciências humanas e filosofia devem ser um ambiente acolhedor, 

visto que a elaboração e a participação em projetos pode propiciar aos alunos com 

necessidades especiais a interação em grupo e boas relações no interior do colégio. 
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 Na sala do artesanato o professor de geografia pode trabalhar com a construção de 

maquetes e mapas, além de materiais para projetos disciplinares ou interdisciplinares, como 

por exemplo, globo terrestre em alto relevo, para trabalhar com alunos cegos, dentre outros 

materiais. Sabe-se que a construção de materiais didáticos/lúdicos são muito importantes no 

processo de ensino-aprendizagem de geografia, principalmente para aqueles alunos com 

necessidades especiais, pois em muitos casos é através dos materiais palpáveis, coloridos, 

entre outros, que os alunos conseguem um desempenho significativo em relação a um 

determinado conteúdo da disciplina.  

 A professora de geografia juntamente com seus alunos podem desenvolver estudos e 

projetos em conjunto com o Núcleo de Estudos Afro Brasileiro (NEAB), tendo em vista, que 

a cultura é um conteúdo que deve ser trabalhado no ensino de geografia, e concomitante pode 

ser trabalhado com a música e com a dança, expandindo assim o conhecimento de seus 

alunos. Entretanto, também é considerado um caminho para que os alunos com necessidades 

especiais possa interagir com os colegas do ensino regular.  

 Todavia, a quadra esportiva externa pode ser utilizada para atividades competitivas 

com intuito de incluir todos os alunos sem restrições. Entende-se que a escola deve ser um 

lugar de aprendizagem, não só cognitiva, mas de humanidade, de reconhecimento e respeito 

às diferenças, pois valorizando suas limitações é possível obter resultados satisfatórios no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades especiais.  

 Para que isso ocorra é preciso adequar a estrutura física que dá acesso a quadra 

esportiva, pois a mesma não dispõe rampa para acesso dos alunos cadeirantes ou com 

mobilidade reduzida. Verificou-se que no geral o colégio está adaptado para atender a essas 

especificidades, como por exemplo, o acesso as salas, laboratórios, biblioteca, brinquedoteca, 

museu, refeitório, e banheiros, com exceção dos banheiros do térreo. 

 O acesso  as salas no 2º e 3º andar é por meio dae rampa com corrimões para os 

alunos, e para os professores por meio de escadas. Foi identificado também que as portas 

possuem a medida adequada para o acesso dos cadeirantes, bem como as cardeiras. 

Sala de recursos didáticos multifuncionais 

 No processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista auxiliar a mediação entre 

professor e alunos, existe uma gama de materiais, ou seja, de recursos didáticos, que 
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possibilitam diferentes abordagens de ensino-aprendizagem em sala de aula. Para 

FISCARELLI (2008), entende-se por recursos didáticos: 

“O conjunto de materiais que, ao serem utilizados para fins pedagógicos, buscam 

uma melhor mediação no processo de ensino-aprendizagem, podendo ser todo tipo 

de objeto material (giz, livro didático, maquete, globo terrestre, jogos, entre outros) 

ou imaterial (tonalidade da voz e expressões corporais) e também aqueles 

direcionados aos formatos eletrônicos, tais como computadores, tablets, etc”.  

 Ao discutir a prática do ensino de geografia, é importante considerar o lugar como 

referência do cotidiano do aluno, auxiliando-o na compreensão do espaço geográfico, 

articulando o local e o global. VILHENA (2010) salienta que: 

“Um dos fundamentos principais do jogo como atividade de ensino é criar e 

executar maneiras nas quais os alunos consigam chegar ao resultado final por meio 

de erros e acertos, conferindo o papel no desenvolvimento cognitivo. Isso pode 

ocorrer por meio de descrição, análise, associação e criação de situações que 

estimulem e levem ao entendimento de conteúdos e conceitos.” 

 

 Desta forma, podemos dizer que os recursos didáticos são uma importante ferramenta 

na construção de saberes, uma vez que possibilitam ações dinâmicas em sala de aula, 

despertando o interesse do aluno, facilitando a aprendizagem de determinados conteúdos, 

muitas vezes considerados difíceis pelos alunos(as).  

 Assim, dentro da pesquisa desenvolvida, analisa-se o Colégio Municipal Pelotense, o 

qual oferece suporte à escolarização de alunos com deficiência através do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), na sala de recursos, atendendo nos turnos da manhã, tarde 

e noite. Em cada turno há uma professora especializada que desenvolve o ensino. O colégio 

oportuniza esse atendimento a todos os alunos que possuem deficiências, ou seja, aqueles que 

têm impedimentos de longo prazo ou de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A 

sala de recursos neste contexto é um instrumento de mediação para interação destes alunos 

(as), com diversas barreiras que impedem sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

  Atualmente, o público que frequenta o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

do Colégio Municipal Pelotense, são alunos com síndrome down, deficiência visual e 

intelectual, baixa visão, déficit de atenção, hiperatividade, deficiência física e transtorno 

global do desenvolvimento. O ingresso no AEE é realizado da seguinte forma: O professor da 

sala de aula comum ao detectar que o aluno apresenta alguma dificuldade relacionada à 

aprendizagem dos conteúdos formais, encaminha este aluno(a) para o SOE, que procede com 
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a convocação do responsável pelo aluno para uma entrevista com vistas à elaboração de uma 

ficha de anamnese. 

  A partir da entrevista, o orientador educacional encaminha uma ficha de observação ao 

professor do Atendimento Educacional Especializado, anexada à certidão de nascimento e a 

ficha de anamnese. Com esse material, o professor de AEE realiza, durante três encontros, 

com duração de cinquenta minutos cada, uma avaliação psicopedagógica com o aluno que se 

caracteriza por testes psicomotores e questões relativas à Informação Social, Orientação 

Temporal, Linguagem e Atividades que auxiliam na observação das dificuldades e do nível de 

desenvolvimento em que o aluno se encontra.  

 Logo, se for observado que este aluno(a) apresenta alguma dificuldade na área da 

aprendizagem, o mesmo(a) começa a frequentar a sala de recursos multifuncional, no turno 

inverso à escolarização. Mediante a avaliação psicopedagógica, e dos documentos fornecidos 

pela família e pela professora da sala de aula comum, encaminha-se o aluno(a) para o Centro 

de Apoio, Pesquisa e Tecnologias da Aprendizagem (CAPTA), que através da equipe do Setor 

de Educação Especial faz os encaminhamentos para avaliação neurológica e psicológica.  

 Após a avaliação neurológica, o aluno(a) passará a ter uma Classificação Internacional 

de Doenças (CID), que efetivará sua permanência na sala de Recursos Multifuncional. Há 

casos em que o aluno já possui um CID de sua deficiência não necessitando de avaliação 

psicopedagógica, estando apto a receber o atendimento especializado, desde seu ingresso no 

Colégio. Porém, é necessário que a informação seja dada no ato da matrícula.  

 Com base nos dados colhidos, o professor do AEE definirá o tipo de atendimento para 

o aluno, os materiais que deverão ser produzidos, a frequência deste atendimento, entre outros 

elementos que fazem parte do processo. É importante que o professor(a) da sala de AEE 

trabalhe em conjunto com os demais professores de salas comum, para que se torne possível 

trabalhar as possibilidades, especificidades e as potencialidades. 

 A inclusão escolar, apesar de ser um conceito de difícil operacionalização, implica 

necessariamente na escolarização dos alunos com necessidades educacionais especiais, na 

classe comum, visto que estes alunos (as) têm necessidades diferenciadas. Supõe-se que o 

ensino comum ministrado a todos não é suficiente para responder a suas necessidades, e por 

isso, eles irão demandar além do ensino comum um apoio para seu processo de escolarização. 
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 Atualmente, a professora entrevistada responsável pela sala de recursos 

multifuncional, no turno da tarde, atende 19 alunos com as seguintes deficiências: síndrome 

de down, transtornos do espectro autista, deficiência física e intelectual, baixa visão, déficit de 

atenção, hiperatividade e transtorno global do desenvolvimento. A professora salienta que, a 

partir da avaliação psicopedagógica, é elaborado um plano anual com os objetivos e 

atividades a serem desenvolvidas com cada aluno, de acordo com suas deficiências, buscando 

trabalhar habilidades e competências como memória, percepção e linguagem através de jogos 

diversificados. 

  É fundamental conhecer como esses alunos aprendem para que se possa encontrar 

caminhos que viabilize a construção do conhecimento em torno de práticas de inclusão e, o 

mais importante, proporcionar a todos um espaço de convivência social que possibilite o 

desenvolvimento de sujeitos plenos e comprometidos com a sociedade da qual fazem parte. 

 A sala de recursos multifuncional é muito rica em materiais concretos. Dispõe de 

computadores, tablets, globo terrestre em alto relevo, material de contagem, livros de história, 

quebra-cabeças, material dourado, sorrabam, cadarço alinhavados, áudio-vídeo, aranhado 

entrelado, bulita, resta um, dominó tátil, alfabeto em braile, memória tátil, reglete, ábaco, 

instrumentos musicais, guizo, lupa, bingo, blocos lógicos, sequência lógica de profissões, 

tabuada, labirinto, tela para pinturas, jogo de xadrez, letras para formação de palavras, entre 

outros. 

Inclusão de alunos no Colégio Municipal Pelotense  

 O Colégio Municipal Pelotense tem alunos com as mais diversas deficiências e 

transtornos globais do desenvolvimento (TGD’s), matriculados em turmas regulares. O 

primeiro contato realizado no colégio foi com a coordenadora da disciplina de geografia, que 

aceitou que a pesquisa fosse desenvolvida desde que fosse entregue no colégio uma 

autorização da Secretária Municipal de Educação, está solicitada pela graduanda responsável 

pela pesquisa. 

 A coleta de dados para a pesquisa foi realizada em três distintas etapas: a primeira 

delas foi uma conversa informal com duas professoras buscando conhecer o contexto escolar 

e a estrutura física do colégio com registros fotográficos; a segunda foi realizada a partir de 

uma entrevista semiestruturada com a professora responsável pela sala de recursos 

multifuncional que atende as mais diversas deficiências e TGD’s no turno da tarde, com 
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atendimento individualizado sendo feito também o registro fotográfico do material didático 

disponível. Já na terceira foi realizada uma entrevista semiestruturada com uma professora da 

EJA do turno da noite. 

 As professoras entrevistadas foram indicadas pela coordenadora da disciplina de 

Geografia. Segundo ela, o maior índice de alunos com necessidades educacionais especiais e 

transtornos globais do desenvolvimento está concentrado nos turnos da tarde e da noite. 

 As entrevistas tinham como objetivo compreender de forma abrangente o processo de 

inclusão no Colégio Municipal Pelotense, tendo em vista a existência e especificidades das 

deficiências. Durante a elaboração dos questionamentos para as entrevistas, buscou-se dar 

ênfase a questões pontuais sobre ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência e as 

condições de atendimento 

 Durante a entrevista ela salienta que não utiliza materiais didáticos específicos para 

atendimento educacional especializado. Quem trabalha com esses materiais é a professora da 

sala de recursos e a professora auxiliar em sala de aula. Todavia, a professora da turma 

regular segue o currículo elaborado pela escola para trabalhar com os alunos especiais, 

somente o instrumento avaliativo é diferenciado. Conforme as leis que regem as Políticas 

Públicas de Inclusão, as atividades propostas pela professora são diferenciadas, seja elas 

avaliativas ou não, são adaptadas para facilitar a mediação do aprendizado dos alunos que tem 

algum tipo de limitação. 

O instrumento utilizado para avaliação no Colégio Municiapal Pelotense é o parecer 

descritivo, no qual são considerados os avanços gradativos dos alunos. Esse parecer é 

realizado em conjunto com a professora do AEE e com as professoras auxiliares. Durante a 

entrevista, perguntei sobre o planejamento das aulas, se este é realizado diariamente, e a 

entrevistada relatou que não faz plano de aula, pois demanda tempo. Ela diz que busca os 

conteúdos nos livros no momento da aula e que as atividades para os alunos com necessidades 

especiais são buscadas na internet. Ressalta ainda que, devido a carga horária na escola não 

tem tempo para dedicar a cada especificidade de seus alunos. 

 As professoras entrevistas afirmam que consideram a infraestrutura da escola 

adequada, porém, de acordo com a entrevista, os professores não possuem materiais didáticos 

para trabalhar com os alunos na sala de aula. A entrevistada considera essa questão como uma 
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das maiores dificuldades enfrentadas, principalmente no seu caso, que é professora de 

Geografia e não possui materiais para trabalhar os conteúdos da sua disciplina de geografia. 

 Com base nos relatos das professoras do Colégio Municipal Pelotense, foi possível 

perceber que o processo de ensino-aprendizagem ainda encontra-se fragilizado, onde segundo 

as professoras os alunos especiais, muito pouco se avançou na aprendizagem. Dessa forma, 

fica evidente que há um distanciamento em relação as Políticas Públicas e a realidade do 

cotidiano escolar. 

Políticas públicas para Educação Inclusiva 

 O movimento pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desenvolvida com intuito de proteger o direito de todos alunos de permanecerem 

juntos no ambiente escolar aprendendo e participando das atividades propostas, sem nehum 

tipo de discriminação. Sendo assim, é possivel observar que o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Colégio Municipal Pelotense encontra-se ancorado nas leis que regem a Educação 

Brasileira como a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da  Educação 

Inclusiva.  

 Em sua estrutura, o PPP contempla diversos projetos no âmbito da inclusão, dentre 

eles o Clube da Astronomia, lançado com objetivo de reforçar os conteúdos trabalhados; 

Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (NEAB), cuja ideia é desconstruir conceitos e pré-

conceitos, contruindo e reforçando valores que permitam o respeito a diversidade e a busca da 

igualdade de oportunidades para todos; Oficina de Estudos Surdos, criada para oportunizar 

aos alunos surdos e não surdos, momentos para organização de seminários, encontros, 

oficinas e divulgação da cultura surda; Oficinas Técnicas usando o artesanato e a arte para 

explorar o pentencial criativo do aluno. 

 Quanto as demais atividades, o PPP abordá de forma superficial a proposta da inclusão 

no ensino regular. No ensino de geografia propõe-se contribuir para uma análise crítica que 

vise à transformação da sociedade, uma vez que têm por essência em seus componentes 

curriculares características humanas e de cidadania, relativas ao desenvolvimento da 

identidade cultural. É fundamental que se propicie o desenvolvimento da reflexão, 

participação e diálogo na construção da identidade individual e coletiva no que tange a 

educação inclusiva. 
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 É possível considerar que a escola investigada oferece acesso facilitado aos alunos que 

apresentam necessidades especiais e transtornos do desenvolvimento. Pode-se perceber que, 

juntamente com a matricula no ensino regular, a escola também oferecem atendimento 

educacional especializado na sala de recursos multifuncionais, conforme delibera o Art. 5º da 

Resolução 4 do CNE: “O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns”. 

 A professora responsável pela sala de recursos, esclarece que o atendimento é em 

turno inverso, mas que há exceções, por exemplo, aqueles alunos que vem da zona rural e que 

dependem do transporte escolar, onde o atendimento acontece no mesmo turno do ensino 

regular. Essa decisão foi tomada para que o aluno não se prejudique tanto sem esse auxílio do 

AEE. Através da observação e da pesquisa realizada no CMP compreende-se que alguns 

professores da sala regular mostram resistência à aceitação da educação inclusiva, pelo fato da 

escola não proporcionar cursos de formação continuada para qualificação destes profissionais 

trabalharem com essas especificidades ensino regular, visto que há demanda de alunos com 

dificuldades educacionais especiais.   

 Conforme afirma a professora em sua entrevista: “Quando faço os trabalhos em sala 

de aula, nem sempre a professora auxiliar está presente na sala, assim sendo, deixo a critério 

do aluno se ele prefere aguardar a professora ou fazer sozinho.” Ela salienta que alguns 

preferem esperar, outros preferem fazer sozinhos. Ela reforça dizendo que são poucas 

professoras auxiliares para a quantidade de alunos que necessitam de atendimento educacional 

especializado na sala regular, e que é inviável ela oferecer este atendimento a cada aluno 

especial na sala regular, visto que são turmas grandes e demanda tempo. 

 Como pode ser verificado, a falta de formação de professores é uma questão muito 

delicada porque envolve diversos aspectos que podem prejudicar o processo da inclusão. 

Professores não qualificados para trabalhar com alunos com necessidades especiais e com 

transtornos globais do desenvolvimento não sabem como lidar com estes alunos quando eles 

são matriculados nas turmas regulares. Os alunos acabam por não aprender os conteúdos e 

com isso, são estimulado o processo de evasão escolar. 

 

Considerações Finais  
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 O objeto de estudo desta pesquisa consistiu na análise do processo de inclusão de 

alunos com deficiencias, observando o distanciamento e as proximidades entre as políticas 

públicas e a realidade do Colégio Municipal Pelotense. Sendo assim, foi elaborado o objetivo 

principal que visou analisar o processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, na Colégio Municipal Pelotense, na cidade de Pelotas, RS, tendo em vista o 

processo de ensino-aprendizagem de geografia.  

 Para compreender o processo da inclusão foi realizada uma busca bibliográfica nas leis 

que regem a educação, em dissertações, teses, e publicações de profissionais dedicados ao 

estudo na área, onde ficou claro durante as leituras, que as leis contemplam a ideia de 

unificação das escolas, onde aconteça de uma só forma o ensino/atendimento. As políticas 

prevêem a criação de salas de recursos multifuncionais para a realização do AEE, 

acessibilidade, garantia na continuidade da escolarização e avaliação que considere os 

avanços gradativos dos alunos especiais. 

 Todavia, foram constatadas aproximações entre as políticas e a concretude da escola 

investigada, como a existência de sala de recursos multifuncionais para realizar o 

Atendimento Educacional Especializado e professores auxiliares ou monitores para o auxílio 

nas atividades com os alunos especiais. Quanto à avaliação, os professores relataram que 

consideram as necessidades e os avanços gradativos dos alunos, porém, a maioria não 

aprofundou detalhes sobre as características do processo avaliativo. 

 Em relação aos distanciamentos entre as políticas e a concretude do colégio, percebeu-

se que a maioria dos professores não realizou cursos de formação inicial na graduação, 

tampouco participam de cursos de formação continuada pelo fato de não poderem se ausentar 

das aulas. Ainda foi constatado, durante as observações e entrevistas, que enquanto a sala de 

recurso dispõe de diversos materiais para o AEE, a sala regular carece de recursos didáticos, 

como por exemplo, mapa tátil para trabalhar geografia com alunos cegos ou baixa visão, foi 

possível perceber que os alunos especiais pouco estão avançando no processo de ensino-

aprendizagem, sendo assim, como irão dar continuidade aos estudos, cabe ressaltar que as 

Políticas Públicas objetivam a garantia da continuidade da escolarização. 

 Fica evidente que os professores que não recebem formação acabam não aprendendo e 

exercitando metodologias diferenciadas para trabalhar com os alunos especiais. Compreende-
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se assim os relatos dos professores que manifestaram angústia e insegurança por não saberem 

como realizar as atividades com os alunos especiais. 

 Portanto, é preciso considerar que, apesar dos diversos distanciamentos encontrados 

entre as políticas e o colégio, a inclusão dos alunos especiais tem demonstrado ser a maneira 

mais digna de aceitarmos os sujeitos como são, descobrindo, valorizando e aprendendo 

diferentes maneiras de conhecimento com eles. 
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ARTE NO SERVIÇO SOCIAL: a música como instrumento de intervenção 
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Resumo: Este estudo se debruça sobre a temática da música enquanto instrumento de intervenção no Serviço 

Social. O objetivo deste estudo é de dialogar sobre o uso da arte, especialmente da música, como instrumento 

nos processos de trabalho em que se envolve o Serviço Social a fim de refletir sobre seu potencial para ações de 

construção de consciência coletiva. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, construído com base 

bibliográfica. Para dar conta do objetivo proposto o artigo está elaborado observando as seguintes categorias: a) 

Serviço Social e instrumentalidade; b) a música e seu potencial de articulação e mudança no tecido social; e, c) a 
música como instrumento no exercício profissional do Serviço Social, seguido das conclusões. O estudo aponta 

para a importância da música como ferramenta de denúncia e de movimento junto ao processo histórico 

concreto. Logo, tal ferramenta tem potencial para mobilização junto ao trabalho desenvolvido pelo Serviço 

Social desde que voltado para uma perspectiva emancipatória, a qual produz coletivamente valores de superação 

frente ao modo de produção capitalista. 

 

Palavras-chave: Arte; Música; Instrumentalidade; Serviço Social. 

 

Introdução 

 

Para problematizar a possibilidade do uso da música enquanto instrumento para os 

processos de trabalho em que se inserem os Assistentes Sociais, faz-se importante recuperar 

alguns aspectos que caracterizam a instrumentalidade, o exercício profissional. Nesse 

contexto, buscou-se observar a articulação da instrumentalidade para a profissão enquanto 

mediação da realidade social, potencializadora de processos de tomada de consciência de 

classe, a caminho de um processo de emancipação política.  

Não é uma novidade o uso da múscia como instrumento, há na música um potencial 

político pedagógico que se expressa em movimentos culturais e sociais, em letras de 

denúncias de determinadas realidades,  e de muitas maneiras tem sido utilizada para processos 

de inclusão em diferentes áreas de intervenção. Para o Serviço Social a música também tem 

sido um instrumento potencial de transformação, alinhado à uma perspectiva crítica capaz de 

mobilizar as massas para o exercício de análise, e leitura da realidade.  

A arte é um dos complexos constituintes do ser social. Logo, por sua vez, se faz 

presente na malha das relações sociais. Com isso, apresenta-se em uma relação multifacetada. 

Não somente intrinsicamente ligada à produção e reprodução dos ideários capitalistas, como 
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visto em propagandas apelativas que intensificam o consumo em massa, sendo esse um dos 

caractéres impresso no modo de produção capitalista, e principalmente no contexto neoliberal, 

onde o consumo de bens e serviços é incentivado, para enfim, desafogar o Estado de suas 

obrigações com as políticas sócias, e fervilhar o mercado com consumidores em potencial, 

pois segundo Scherer (2013, p. 65), 

  

A indústria cultural é a forma pela qual a produção artística e cultural é organizada 

no contexto das relações de produção [...] Para a indústria cultural, a cultura é 
transformada em produto de consumo que visa o lucro, sendo que, com esta 

indústria, o capitalismo amplia a sua forma de manipulação dos indivíduos, e através 

dos meios de comunicação e das informações transmitidas- que muitas vezes vem 

reforçar o senso comum, levadas como verdades indiscutíveis pela maioria da 

população-, os sujeitos tornam-se fragmentados em seus discursos, lutando por 

causas particulares, em um jogo de disputa.  

 

 

 Mas como também, a arte sendo um instrumento de intervenção profissional por parte 

do Serviço Social formulando resistência contra a ofensiva neoliberal e o padrão consumista, 

os quais agravam o desenvolvimento das expressões da Questão Social, que são pautadas em 

uma lógica individualista-consumista preponderantes nas relações sociais, tal como Scherer 

(2013) “A arte tem a possibilidade de questionar verdades cristalizadas na vida cotidiana, 

exercendo um papel transformador na sociedade, isso porque age diretamente na 

autoconsciência da humanidade”. (p.62).  

Logo, a realidade se molda constantemente, apresentando novos desafios para a 

intervenção profissional do Assistente Social, a qual busca a promoção de valores 

emancipatórios. Pois para Pontes (2007, p.86-87) 

 

No plano da realidade, o particular representa mediação concreta entre os homens 

singulares e a sociedade; a particularidade da vida humana está eivada da 

singularidade dos ‘fatos irrepetíveis’ e saturada da universalidade[...] E somente 

com a garantia da apreensão das determinações é que se faz factível a perspectiva da 

totalidade.  
 

De entendiemnto da arte como geradora de sentidos contraditórios, buscou-se refletir 

sobre a utilização da música, como expressão artística e potencial de intervenção. O presente 

artigo traz a análise de qual a importância de utilizar a música enquanto instrumento de 

intervenção no Serviço Social. A partir do desenvolvimento de um paralelo, que tangência o 

uso da música nas relações sociais.   



 

 
490 

ANAIS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS. III 

COINTER, VOLUME III, 2019, UNIPAMPA. ISSN 2526-7396. 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a música enquanto instrumento de 

intervenção para o Serviço Social e aparelhamento de valores emancipatórios. Para efetivação 

desse trabalho fora utilizado a metodologia de pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo. 

Sendo dividido em três eixos estruturais, que são: Serviço social e instrumentalidade, a 

música e seu potencial de articulação para mudança no tecido social, e, a música como 

instrumento no exercício profissional do Serviço Social. 

  

Serviço Social e instrumentalidade 

            

No contexto contemporâneo o Serviço Social está legitimado como profissão inserida 

na divisão sócio e técnica do trabalho. Observar a discussão da profissão e da 

instrumentalidade, convoca a pensar a profissão e alguns aspectos que permeiam a história 

concreta da instrumentalidade profissional. É imperioso retomar que o Serviço Social é 

resultado do movimento produzido pelo próprio modo de produção capitalista para o antepor, 

como diz Guerra (2011, p.153)  

 

A mesma lei geral que produz a acumulação capitalista, para o que, necessariamente, 

tem que produzir e manter uma classe da qual possa extrair um excedente 

econômico, cria os mecanismos de manutenção material e ideológica dessa classe, 

dentre eles o Serviço Social. 

 

Logo, pode se expressar um caráter contraditório dentre essa relação estabelecida  

entre capitalismo e serviço social. Onde, em determinado período histórico o serviço social 

aparece como mais uma entre tantas ferramentes de manipulação de massa do capital, 

meramente ocultacionista, reproduzindo valores morais e os naturalizando. Contudo, houvera 

uma metamorfose, uma ruptura, não só em relação a atuação da profissão, como seu próprio 

reconhecimento enquanto profissão, e assim, sua perspectiva frente o desenvolvimeto de uma 

nova ordem societária fixada em seu projeto ético político. Mas, para haver segmento é 

necessário a inserção do assistente social nos espaços de trabalho, ou seja, estabelecer um 

vínculo empregatício, segundo Guerra (2011, p.154) 

 

[...] vínculo de assalariamento, que se coloca como a primeira característica do 

modo de produção capitalista, dado que as relações passam a ser estabelecidas a 

partir da posição que os indivíduos ocupam no processo produtivo, constituem-se, 

primacialmente, numa das determinações objetivas das condições de realização da 

intervenção profissional. 
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Sendo assim, o assistente social obrigatoriamente precisa estar vinculado a uma 

instituição para atuar, além disso, para reconhecer os processos constitutivos da realidade, os 

quais se manifestam de diferentes formas, para então intervir, “[...] o produto do seu trabalho 

passa ser o fator determinante da forma de realiza-lo” (GUERRA, 2011, p.157). Para isso, são 

necessárias sucessivas aproximações acerca das demandas apresentadas, as quais são 

derivadas da Questão Social, configurando uma atividade de apreensão das mediações que 

constituem a totalidade. Com isso, são necessarios derivados instrumentos, banhados pelo 

referencial teórico -instrumentalidade-, para favorecer a intervenção, e tão logo a identificação 

e superação de determinada demanda, pois segundo Guerra (2011, p.157) 

 

[...] se o produto final do trabalho do assistente social consiste em provocar 

alterações no cotidiano dos segmentos que o procuram, os instrumentos e técnicas a 

serem utilizados podem variar, porém devem estar adequadas para proporcionar os 

resultados concretos esperados. Para tanto, as ações instrumentais- mobilização de 

meios para o alcance de objetivos imediatos- são, não apenas suficientes como 

necessárias. 

 

Contudo, deve ser considerado que para operar alterações no cotidiano, e alcançar os 

objetivos elecados no projeto ético político da profissão, o assistente social reproduzira de 

certa maneira valores morais hegemonicos - valores capitalistas -, como aponta Guerra (2011, 

p.159) 

 
[...] pela natureza contraditória, a instrumentalidade da profissão tanto conserva e 

reproduz aspectos do modo de ser capitalista quanto os nega e os supera. Esta 

dimensão expressa uma racionalidade, produzida pelas regularidades presentes tanto 

nas ações quanto nas representações dos assistentes sociais. 

  

O trabalho segundo Guerra (2011), também possui uma instrumentalidade, e essa se 

constitui no processo de transformação da natureza através da ação do humana – relação entre 

homem e natureza para a produção de algo socialmente útil. Logo, a instrumentalidade é 

também condição necessária à produção e reprodução das relações sociais. Ao atuar sobre a 

natureza, o homem também modifica a si mesmo, produzindo um mundo material e espiritual 

– a consciência, a linguagem, os hábitos, os costumes, os modos de operar, os valores, a 

moral, a ética, etc.  
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Problematizar a instrumentalidade no Serviço Social requer observar a 

intencionalidade, a direção social do fazer profissional e os resultados que se almejam a partir 

das intervenções. O Serviço Social é uma profissão eminentemente interventiva, 

 

 

A intervenção pressupõe, então, uma relação ativa da profissional com as demandas 

atendidas no cotidiano de trabalho, é preciso que tal relação se proponha a 

transformar. Esse processo, por sua vez, é composto por uma intencionalidade e pela 

mediação do conhecimento teórico e técnico. (SANTOS, 2019,  p.94).  

 

A intencionalidade a partir do projeto ético político da profissão tem como 

pressuspostos construir ações na direção de alteração da ordem social vigente, romper com a 

hegemonia do capital182. Segundo Netto (2006, p. 155) é “um projeto que também é um 

processo, em contínuo desdobramento”, logo, requer desenvolver processos de trabalho que 

sejam capazes de contribuir para a tomada de consciência do homem e sua natureza, enquanto 

sujeito social. Contudo, é imperioso destacar que as contradições do mundo do trabalho, e das 

relações sociais, permeiam também a ação do Serviço Social, que pode reproduzir ações de 

alienação ou de tomada de consciência.  

O que se espera da ação profissional é que esta esteja alinhada à perspectiva crítica e 

seja transformadora, capaz de conduzir a processos de construção de consciência coletiva, de 

fortalecimento das formas de resistência. A partir da intencionalidade de decifrar o potencial 

político da cultura que sustenta o modo de vida do trabalho das classes e da constituição 

dessas classes, antagônicas, no processo de luta, está a possibilidade de atuar em diferentes 

espaços socio ocupacionais e, consequentemente, com diferentes formas de linguagem, nesse 

sentido, a arte e a música são possibilidades de ajuste da linguagema a ser construída, 

decifrada, ou dialogada (IAMAMOTO, 2000).  

A arte tem sido utilizada como instrumento potencial para mobilização das massas, 

enquanto aparelho ideológico183 capaz de articular a construção do conhecimento através de 

processos pedagógicos – sejam eles alienadores ou libertadores da consciência do homem. A 

arte em suas variadas expressões (teatro, música, poesia, literatura, cinema) pode conduzir a 

                                                
182 [...] a materialização da dimensão societária almejada pelo PEP da categoria profissional do Serviço Social, 

caracteriza-se como uma sucessão de pequenas mudanças cotidianas que possam mobilizar os sujeitos a 

transformação das relações sociais estabelecidas, contribuindo, assim, para uma mudança societária. (SANTOS, 

2019,  p.101). 
183 Para aprofundamento dos aparelhos ideológicos do Estado ver a obra de Gramsci. Os Cadernos do Cárcere de 

Antônio Gramsci apresentam importantes considerações para o entendimento de categorias fundamentais na 
leitura crítica da realidade, como: hegemonia, sociedade civil, Estado e ideologia. 
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processos de formação/educação coletivos, resta observar a direção social para que tais 

instrumentos são utilizados. Nesse sentido destaca-se a utilização da múscia enquanto 

instrumento operativo para a intervenção profissional do Serviço Social, alinhado a uma 

perspectiva crítica, capaz de conduzir a processos de transformação social. 

 

A música e seu potencial de articulação para mudança no tecido social 

 

A arte, mais especificamente a música possui potencial que fomenta mudança no 

tecido social, estando articulada a uma perspectiva crítica e emancipatória, pois dentro das 

relações sociais formadas no capitalismo há necessariamente processos alienantes e alienados, 

os quais proporcionam o afastamento dos sujeitos, isto é, cria indivíduos anômalos aos outros. 

Logo, ao ponto de desvendar esse caráter multifacetado apresentado pelo modo de produção 

capitalista salienta Scherer (2013, p.14) 

 

[...] a importância de compreender como a estrutura impacta as vivências cotidianas 
das juventudes, bem como revelar o quanto uma realidade perversa também é 

portadora de potencialidades de resistência a processos opressivos, a pontando a arte 

como alternativa de intervenção social. 

 

Com isso, a música é uma entre diversas manifestações da arte, encontrando-se no 

modo de produção capitalista, onde é atribuida uma relação dual, ora apropriada pelo capital 

sendo algo propenso na cultura e como coloca Scherer (2013, p.67) “Cultura é poder, uma vez 

que através dela podem ser criados processos hegemônicos, nos quais é possível manipular o 

poder político dos indivíduos, e constituir formas de dominação e alienação”, ora utilizada 

como ferramente/instrumento de resistência frente ao próprio sistema capitalista, e por isso, 

possui potencial para romper com tais fatores hegemônicos de dominação, e assim, articular 

mudança, pois segundo Scherer (2013, p.14) “[...] a arte como uma dimensão da vida humana 

que possui potencialidades, a quais podem ser articuladas, de modo estratégico, no desvelar 

da realidade e no fomento do pensar critico de sujeitos na sociedade capitalista”.  

A partir disso, a música subsidiárá um pensar crítico em relação aos acontecimentos 

que se manifestam cotidianamente na vida dos sujeitos, sendo também uma forma de se 

expressar frente a um modo de pordução que por natureza é excludente, desigual e meramente 

mercadológico. Sendo assim, como elucida Scherer (2013, p.21) 
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A dimensão da instrumentalidade diz respeito ao modo pelo qual a arte, 

como uma dimensão da vida humana, articulada a uma perspectiva 

emancipadora, pode dar respostas ao processo de alienação, contribuindo 
para que os sujeitos envolvidos possam visualizar e questionar o seu 

cotidiano, e, assim, impulsionar movimentos a favor de uma mudança na 

forma de ver e intervir na sua realidade social. 

 

 Para que a música sirva como instrumento para processos de mudança, de 

transformação, a ação humana dotada de intencionalidade são indispensáveis, pois a 

transformação de qualquer objeto em um novo produto, demanda a intervenção humana – que 

transforma a natureza e a si mesmo com o processo de trabalho empregado.  

 

A música como instrumento no exercício profissional do Serviço Social 

 

Para Scherer (2013, p.17) “[...] uma vez que não se entende que a arte não se constitui 

em um instrumento de análise psicossocial, mas em uma dimensão da vida humana que tem 

um sentido e uma potencialidade política com a capacidade de fomentar o pensamento 

crítico”. Logo, entende-se que a música como uma das diversas formas da arte é constituinte 

do real, ou seja, uma parte concreta constitutiva da totalidade e, sendo algo presente no real 

pode ser percebido pela razão, logo é ontológica, por isso explica Pontes (2007, p.67) “[...] 

categorias recriadas pela razão a partir do real, são as ontológicas”. Contudo, não esquecendo 

também, das categorias reflexivas, que como aponta Pontes (2007, p.68)  

 

As categorias reflexivas são aquelas que não expressam ‘formas de ser’, porque não 

são abstraídas do real, mas constituem-se em estruturas lógicas que a razão cria, 

ligadas predominantemente ao imediato (ou sem mediações, portanto 

desistoricizadas), que servem à razão com recursos essenciais para a tarefa de 

conhecer o real.   

 

Logo, o exercício profissional do assistente social está condicionado a trasformação do 

real a partir do desvendamento de categorias ontológicas e reflexivas ineretes ao real, que são 

obscurecidas por processos mecanisistas-mercantilistas do capital. A partir disso, destaca-se 

uma dificuldade inerente ao exercício de apreensão do real, a qual a demanda não se apresenta 

de fato como ela é, por estar obscurecida. Com isso, o assistente social precisa efetivar 

aproximações para com o objeto, pra então entender seu movimento no plano do real, não 

desconsiderando sua aparência fenomenica, pois para Pontes (2007, p.83) “Pelo contrário, 

elas não existem de forma autônoma [...] o processo de alcance da essência invariavelmente 
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ocorre mediatizado pela aparência, pelo fenômeno, ou seja, sempre o sujeito parte dos fatos”. 

Então, tal aparência demonstra certa forma de percepção/aparição do objeto no real, mas indo 

além dessa aparição e buscando sua essência, ou seja, como coloca Pontes (2007, p. 70-71), 

 

[...] o processo de conhecimento se faz através de aproximações sucessivas [...] o 

concreto não é apreensível no plano da imediaticidade, mas representa o produto, o 

resultado de um complexo processo dos movimentos da razão [...] o conhecimento 

da totalidade concreta se dá essencialmente através de um processo sintético, no qual 

a razão teórica reproduz, no plano do pensamento, o concreto, como ‘concreto 

pensado’ e não mais como aquela primeira representação caótica do todo. 

 

 Sendo assim, a música assume caráter de instrumento de intervenção profissional ao 

passo que ela é utilizada em conjunto com o referencial teórico crítico, destacando sua 

finalidade de produzir transformação no tecido social, ora por meio do desvendamento de 

categorias ontológicas, ora por meio da síntese das categorias ontológicas e reflexivas. 

Entretanto, deve-se salientar que só é possível o desvendamento de processos constitutivos da 

totalidade com o devido aparelhamento teórico, o qual possibilita o entendimento desses 

processos que ocorrem no real, ou seja, o movimento de percepção do real é 

predominantemente compreendido pela ação da razão, por isso esclarece Pontes (2007, p. 81-

82)  

 

[...] a mediação aparece nesse complexo categorial com um alto poder de dinamismo 

e articulação. É responsável pelas moventes relações que se operam no interior de 

cada complexo relativamente total e das articulações dinâmicas e contraditórias 

entre estas várias estruturas sócio-históricas [...]A apreensão mitologicamente 

correta do movimento das categorias do concreto, e portanto da sua legalidade 

imanente, só pode se dar pela ação da razão”.   

 

Então, pode-se notar a importância do uso da música como um instrumento de 

intervenção profissional. Desde que, esse instrumente (a música) esteja ‘banhado’ pela teoria 

dialética.  Logo, como coloca Pontes (2007, p.66) “Enfim, a concepção dialética determina a 

intenção e ação de compreender as condições que engendraram os processos históricos e os 

sujeitos destes processos nas suas particularidades e potencialidades”.  

Com isso, a música apresenta-se com alto poder de articulação e, desvendamento  

acerca das mediações constitutivas da totalidade, capturando o movimeto real dos fenômenos 

presentes no tecido social, tão logo em suas relações, pois o fator determinante para tal feito é 

necessariamente, a capacidade de negar os fenômenos em sua aparência, ou seja, como diz 

Pontes (2007, p.82) “Para supera o mundo da aparência necessário se faz negá-lo, daí a 
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necessidade do caráter negativo da razão. O intelecto é incapaz de apanhar as mediações que 

estão postas no real, justamente porque detém na positividade dos fenômenos”. E a música, a 

qual esta presente cotidianamente na relações sociais, possui essa caracteristica 

condicionadora de consciência coletiva, e por sua vez, poderá proporcionar construções com 

caráter emancipatório.  

 

Conclusão  

 

 Em vista dos argumentos mencionados na construção deste trabalho, infere-se que, a 

música possui potencialidades não só para construção de pensamento coletivo, na qual 

colabora em significativas mudanças societárias, mas como também em sua capacidade de 

construção crítica, acerca do desenvolvimento do capital e, bem como, instrumento de 

intervenção profissional do assistente social devido sua capacidade de apreensão das 

categorias inerentes ao real. 

 A arte, e em especial a música, objeto deste estudo, tem um potencial enquanto 

instrumento para construir processos de transformação numa perspectiva contra hegemônica, 

contudo, em decorrência das contradições próprias da realidadade concreta, também tem 

potencial para manutenção da ordem vigente. Logo, é preciso operacionalizar a 

instrumentalidade não enquanto ferramenta em si, mas com a intencionalidade que permeia a 

ação profissional, como meio para alcançar determinados objetivos.  
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CRÍTICA AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO 

ENSINO SUPERIOR: um estudo de caso sobre o bacharel interdisciplinar 

em ciência e tecnologia  
 

Alison Fernando Jeronymo Eduardo184 

Pedro Emanoel Peres Diani185 

Stella Bonorino Pazetto186 

Vinicius Piccin Dalbianco187 

 

Resumo: O ambiente acadêmico é um espaço de inúmeras discussões referentes às práticas de ensino, além das 

muitas dificuldades que os estudantes encontram durante sua vivência acadêmica. O projeto ‘Universidade e 

Comunidade: do acesso a permanência” da Universidade Federal do Pampa – Campus Itaqui tem por objetivo: 

contribuir para ampliar o conhecimento da comunidade e promover atividades internas de extensão com os 

acadêmicos do curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BIC&T) dos turnos integral e noturno. O 

trabalho problematiza os desafios enfrentados pelos estudantes na escolha da universidade federal, curso, 

dúvidas em relação às práticas pedagógicas e os desafios no ensino superior. Foi observado que o motivo que 

levou os estudantes a ingressarem em uma universidade federal foi a “aquisição de mais conhecimento”, e optar 

pelo BIC&T deve-se ao interesse em cursar o “segundo ciclo” em uma área específica de formação, também foi 
apontado pelos estudantes que o método que mais facilita o ensino são as “práticas em sala de aula”, além disso 

o maior desafio apontado pelos mesmos foi “falar em público”.Para maioria dos estudantes ingressar na 

universidade  federal significa a aquisição mais conhecimentos e a busca pelo BIC&T se dá por conta da 

formação em um segundo ciclo, foi relatada na pesquisa  que os estudantes  apontaram que as práticas em sala de 

aulas são a melhor forma de aprendizado, neste sentido para os mesmos o maior desafio acaba  apresentar 

trabalhos e falar em público.  

 

Palavras-chave: Ensino Superior; Universidade; Desafio docente. 

 

Introdução 

 

A Universidade surge no mundo como um espaço de criação e construção de 

conhecimentos respondendo às necessidades e exigências históricas das sociedades 

medievais. Neste sentido, Oliveira (2007) argumenta que é a partir do movimento 

renascentista, que a Universidade reconfigura-se adquirindo novas características, tais como 

criação de novos cursos e metodologias, com a valorização da profissionalização, ciência e 

pesquisa no âmbito acadêmico.  
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Nas últimas décadas o ensino superior brasileiro iniciou um movimento de ampliação 

das discussões e reflexões a respeito de seus princípios – tanto de infraestrutura como também 

curricular. Debates que envolveram diversas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

pelo Brasil questionavam a formação acadêmica atual, além da troca de experiências 

institucionais, resultando nos Bacharelados Interdisciplinares (BIs), fruto de reuniões e grupos 

de pró-reitores, coordenadores e comunidade acadêmica. Com a consolidação de propostas 

em torno dos BIs, foram viabilizados diferentes investimentos em relação às características do 

curso, estrutura curricular e principalmente o perfil identitário a ser formado nesses currículos 

interdisciplinares. 

No contexto atual em que os problemas políticos, econômicos e sociais estão sendo 

cada vez mais discutidos nos veículos de comunicação e aliados à incessante evolução 

científica e tecnológica, muitos buscam refletir se ainda o atual cenário da educação brasileira 

está adequado a esta nova visão de mundo. Com as constantes mudanças estruturais e nos 

métodos de ensino dentro do espaço sala de aula, novos caminhos para melhor aprendizagem 

necessitam de melhorias, principalmente no ensino superior referente aos métodos 

empregados por docentes para a comunidade estudantil.  

No ensino superior diversas discussões referentes aos métodos utilizados em sala de 

aula são debatidas, as quais têm o objetivo de demonstrar que os métodos de ensino 

aprendizado não atendem as demandas dos estudantes. Segundo Freire (1987), ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção, onde esta metodologia pode favorecer o docente na tarefa de mediar o estudante 

no processo da construção do próprio conhecimento sendo um processo de troca entre ambos, 

o que acaba por nortear o estudante a desenvolver e exercitar o raciocínio interdisciplinar  

para resolução de problemas complexos do cotidiano. 

É nesse sentido que o projeto de extensão intitulado: “Universidade e Comunidade: do 

acesso à permanência”, foi idealizado para que se buscasse dentro do espaço sala de aulas 

soluções para sua melhoria, isto é, no contexto da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) – Campus Itaqui, mais especificamente no curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BIC&T). Este projeto foi criado com o intuito de se 

trazer uma melhoria no aprendizado dos acadêmicos, de acordo com vossas demandas no 

curso e posteriormente no campus. 
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Com isso, deu-se início a um programa que tem como objetivo auxiliar na 

compreensão social da importância do trabalho docente de forma mais didática e 

compreensiva para com seus estudantes, para que os mesmos possam usufruir de uma nova 

forma que tenta ser mais transparente e que priorizando o aprendizado, em vez da prática 

antiquada de “decoreba” geralmente utilizada para se passar mais conteúdo em menor período 

de tempo e não valoriza o aprendizado crítico. Além de avaliar e categorizar os perfis de 

estudantes ingressantes do BIC&T e suas perspectivas de futuro dentro do curso, esta prática 

justifica-se em razão da retenção e evasão em constante crescimento, principalmente no 

ensino superior, dado que a maior parte dos universitários possuem o segundo grau precário o 

que influência negativamente em seu desempenho acadêmico, isto é, ainda mais grave em 

certas áreas que exigem raciocínio elevado para resolução de problemas e em áreas sociais 

que requer uma análise e reflexões para as tomadas de decisões. 

O projeto Universidade e Comunidade: do acesso à permanência possui dois objetivos 

centrais: Primeiro objetivo é contribuir para ampliar o conhecimento da comunidade de 

Itaqui-RS sobre as práticas exercidas dentro da universidade com ênfase nas atividades de 

extensão, já que segundo Rollember (2005), ao longo dos séculos a Universidade passou a 

assumir papéis sociais cada vez mais marcantes indo além da produção de conhecimento, da 

formação profissional e da atividade de extensão a proposta está  sendo desenvolvida através 

de atividades na comunidade, em especial nas escolas da rede pública de educação, através de 

espaços de discussões, diálogos e demonstrações do que é desenvolvido na UNIPAMPA. 

Segundo objetivo é promover atividades internas de extensão como minicursos, palestras, 

oficinas etc., com discentes e docentes. Neste sentido as atividades buscam colaborar para a 

construção da interdisciplinaridade, ou seja, visando abranger as diversas áreas de 

conhecimento presentes no campus Itaqui e consequentemente auxiliar para a qualificação do 

processo de ensino e aprendizagem acadêmica. As atividades desenvolvidas são 

extracurriculares e colabora para o aperfeiçoamento das normativas do meio acadêmico, além 

de ajudar na melhora da capacidade intelectual dos estudantes, para melhor ampliação dos 

conhecimentos.  

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo problematizar os principais 

desafios enfrentados pelos alunos do BIC&T, os principais motivos que levaram a escolha da 

universidade federal, a escolha do BIC&T, os modelos de ensino aprendizado que os 
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estudantes preferem e os principais métodos pedagógicos que segundo os estudantes facilita o 

processo de ensino aprendizado.  

 

Passos e procedimentos metodológicos 

 

O projeto Universidade e Comunidade: do acesso à permanência, busca contribuir para 

ampliar o conhecimento da comunidade acadêmica de Itaqui sobre as práticas exercidas 

dentro e fora da universidade. Assim, envolvendo o funcionamento dos cursos e universidade 

com ênfase no bacharelado interdisciplinar, visa abranger as diversas áreas de conhecimento 

presentes no campus e consequentemente auxiliar para a qualificação do processo de ensino e 

aprendizagem acadêmica. 

O tipo de pesquisa utilizada para esse trabalho foi a pesquisa exploratória, a qual é 

definida como: “A pesquisa exploratória visa constatar algo, buscar mais informações sobre 

determinado tema. Segundo Gil (2009, p. 41) “... tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses”. 

Com relação ao procedimento técnicos, a pesquisa utilizou a pesquisa-ação, a qual é realizada 

através da cooperação entre os pesquisadores e os pesquisados para a resolução de um 

problema de caráter social, educacional ou técnico (UNIPAMPA, 2019, p. 66).  

O projeto teve início no primeiro semestre de 2019, com palestras aos ingressantes no 

curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BIC&T), para apresentar e questionar sobre o 

que buscam no ensino superior, no futuro acadêmico, assim como o que lhes motivaram para 

decidirem adentrarem em uma instituição federal e suas intenções no ensino superior, entre 

outras questões. Foram diversos questionamentos e troca de aprendizado, com isso foi 

aplicado um questionário como método para obtenção de mais dados, para com as turmas do 

BIC&T integral e noturno, no componente curricular de Introdução a Ciência e Tecnologia, 

com questões de múltipla escolha, dissertativas e argumentativas. 

O questionário teve por objetivo realizar um diagnóstico com os porquês que levaram 

os estudantes a virem a estudarem em um curso de Bacharelado Interdisciplinar em uma 

instituição de ensino superior federal, além de buscar saber o que os mesmos esperam de sua 

formação e seus medos, que por sua vez poderiam os impedir de prosseguir em vossos 

estudos. As atividades desenvolvidas foram realizadas com o intuito em comum de prevenir a 

evasão e retenção em nossa universidade. 
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Desta forma, o questionário foi aplicado para 78 estudantes presentes nos dias das 

atividades distribuídas nos dois turnos, e logo após a coleta deste realizou-se uma introdução 

do motivo que levou a equipe executora do projeto a fazer cada uma das questões aplicadas. O 

mesmo foi composto por treze questões, onde quatro destas fundamentaram este trabalho, das 

quais três eram questões de múltipla escolha e uma dissertativa. As mesmas que foram 

selecionadas como objeto de análise neste estudo eram: “O que lhe levou a ingressar numa 

universidade federal? ”, “Quais métodos facilitariam mais no seu aprendizado? ”, “Qual 

modelo de ensino aprendizado você considera mais desafiadora? ”, sendo estas as questões de 

múltipla escolha, e “O que lhe motivou a fazer o BIC&T? ”, sendo a questão dissertativa, 

onde houve o trabalho de categorização da mesma em treze categorias. Sendo elas: mercado 

de trabalho; segundo ciclo; interdisciplinaridade; escolha da área de formação; tempo de 

graduação; nota do Enem; reopção de curso; diploma de graduação; indicação; horários das 

aulas; curso em Itaqui; identidade com o curso; aprimorar área do conhecimento. A partir da 

análise dos dados, geraram-se gráficos em formato de pizza contendo as porcentagens 

referentes às respostas dos discentes, a fim de facilitar sua interpretação. 

 

Avaliação dos problemas no ensino superior com base na bibliografia 

 

A crescente discussão da dinâmica da vida moderna em que os alunos do ensino 

superior têm amplo acesso à informação e frequentemente necessitam conciliar sua atividade 

de estudo com as profissionais, não admitindo aulas que lhe deixe de acrescentar valor 

(SANTO e LUZ, 2013). Dado tal necessidade pela busca de conhecimento que é a construção 

das informações recebidas pelo docente e socializada no meio em que está com o estudante 

faz com que se qualifica as informações recebidas e absorvidas pelos envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem chegando até o nível de conhecimento satisfatório, projetos como 

este que tem por função adequar o aprendizado sala de aula com as questões complexas do 

nosso cotidiano, neste sentido se faz necessário aliar as práticas de sala de aula com as 

problemáticas que os mesmos vão acabar por encontrar ao término do curso e no exercício de 

suas respectivas profissões. 

Para Zago (2006), apenas 9% dos jovens entre 18 e 24 anos frequentam universidades 

caracterizando um dos níveis baixos do mundo. Outro problema apontado pelo autor é a 

polarização das vagas para o ensino superior privado, o tornando detentor de 
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aproximadamente 90% das instituições e 70% do total de matrículas, não reduzindo a 

desigualdade entre os grupos sociais. Com isso, mesmo com a expansão quantitativa das 

universidades, a população de baixa renda não foi beneficiada, pois dependem essencialmente 

do ensino público. 

Portanto, para o autor, é necessária uma democratização da educação com políticas de 

ampliação do acesso e fortalecimento do ensino público, conhecendo a realidade dos 

estudantes que ingressam nas instituições de ensino superior, tendo em vista que estudantes de 

baixa renda, em sua maioria, apresentam baixa autoestima e acreditam que sequer poderão ser 

aprovados em um vestibular.  

De acordo com Paula e Silva (2012), a vigilância constante sobre a qualidade dos 

cursos de graduação, as taxas de conclusão e o perfil socioeconômico dos concluintes e dos 

que evadem parece essencial, não apenas para atestar ou não o sucesso do processo como para 

produzir feedbacks sobre as políticas adotadas. 

Desta forma, a desigualdade evidencia-se desde o ensino escolar básico, onde há um 

enorme distanciamento entre o ensino privado e o público, sendo este avaliado pelas 

universidades para o ingresso em um ensino superior, fazendo com que as camadas populares, 

submetidas ao ensino público, optem por entrar mais cedo no mercado de trabalho e, quando 

ingressam no ensino superior, encontram obstáculos a serem vencidos como o pagamento das 

mensalidades, disputa por vagas na universidade, conciliar trabalho e estudo, entre outros. 

As dúvidas e demandas sociais são questões levadas para dentro do espaço sala de 

aula, sendo assim abordados por aqueles que possuem a profissão de ensinar, os docentes, que 

por sua vez são incapazes de suprir tais demandas. Segundo Veiga (2006) sugere algumas 

ações a serem efetivadas pelos docentes para melhorias do processo educativo, sendo elas: 

romper como a forma conservadora de ensinar, aprender a pesquisar e avaliar.  

Desde a segunda metade dos anos noventa o ensino superior brasileiro acompanha o 

processo de ampliação, como já ocorre em diversos países, apontando que esse crescimento 

tem se dado em sua maioria por ingresso de alunos de camadas de baixa renda, os quais são 

advindos de escola pública e muitas vezes enfrentam dificuldades para um bom desempenho e 

continuidade de seus estudos no nível superior. 

Ainda assim tais dificuldades estão relacionadas à necessidade de conciliar trabalho e 

estudo, adaptarem-se a um novo sistema de ensino, dificuldades financeiras as quais implicam 

na dificuldade de aquisição de livros, deslocamentos para congressos e eventos e atividades 
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extraclasse. Com isso, é preciso levar em consideração o quanto tais condições encontradas 

pelos alunos nas instituições de ensino superior favorecem a permanência. 

 

Pesquisa sobre as dificuldade e perspectivas dos estudantes do curso BICT 

 

O curso Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia encontra-se localizado 

na Universidade federal do pampa, campus Itaqui, apresentando turno integral e noturno e é 

constituído por uma ampla grade curricular, abrangendo áreas das ciências da natureza e 

humanas.  

 

Gráfico 1 – Motivações que levaram a escolher um curso de bacharelado interdisciplinar. 

 

De acordo com o gráfico 1 gerado a partir da questão dissertativa do questionário 

aplicado às turmas do BICT, dentre as quatorze (14) categorias observou-se que três (3) delas 

se sobressaíram entre os estudantes, onde 33% dos discentes afirma ter preferência em seguir 

para o segundo ciclo, 15% alega ter escolhido o curso para aprimorar uma área do 

conhecimento e 12% afirmam que optaram devido à possibilidade de escolher uma área de 

formação. 

Por meio dos dados obtidos, observou-se que à busca pelo segundo ciclo ganhou 

destaque entre os acadêmicos, pois foi a categoria com o maior número de citações. Isso 
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evidencia o grande reconhecimento rente às oportunidades que os cursos Interdisciplinares 

dispõem aos estudantes. 

Ainda, a universidade, baseando-se nesses dados, pode se tornar uma facilitadora do 

acesso ao segundo ciclo, por exemplo, aos interessados em dar continuidade nos estudos e 

procurar novas formas de incentivo aos discentes para que os mesmos não desistam 

antecipadamente do curso, como o exemplo da modificação da resolução nº 29/2011 em 2018, 

a qual se trata das normas básicas de graduação, controle e registro das atividades acadêmicas, 

onde a Universidade Federal do Pampa obriga todos os cursos a reservarem até 20% das suas 

vagas para estudantes do BICT que desejarem fazer o segundo ciclo. 

 

Gráfico 2 – Motivos que os levaram a ingressar em uma universidade federal. 

 

  A “aquisição de mais conhecimento” e “crescimento pessoal” é segundo os 

entrevistados o fator que mais contribuem para ingressar em uma universidade federal, 

demonstrando dessa forma que a universidade é vista como um local de aprendizagem 

enriquecido e apreciado pela sociedade. De tal forma que se possibilita a obtenção de um 

saber científico. Colaborando com este resultado, Freitas et al. (2017) argumenta que a 

universidade, desde sua origem, se apresenta como uma formadora de mão de obra 

qualificada e também como um lugar para o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

Enquanto isto, o motivo que menos os influenciou foi a “pressão familiar”, o que nos 

possibilita deduzir que os pais e demais membros familiares desejam que os mesmos tomem 

suas próprias decisões. 
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Gráfico 3 – Métodos escolhidos que facilitariam mais no aprendizado. 

 

 De acordo com os estudantes o método de aprendizado que mais facilita na 

metodologia de ensino são as “práticas em sala de aula” com 34% das respostas. Vários 

fatores podem ter influenciado nessa tomada de decisão, entre eles a forma como a escola 

brasileira trabalha focadas principalmente em práticas em salas de aula, assim como foi 

constatado que as “visitas ao laboratório” é  a prática que os estudantes menos leva em 

consideração como facilitadora de aprendizado com apenas 15% das respostas. Desse modo,  

evidencia-se que o ensino nas escolas públicas brasileiras condiciona o estudante há  não 

considerar visitas ao laboratório como práticas que favorecem o seu aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Modelos de ensino aprendizado mais desafiadores para os estudantes. 
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De acordo com os estudantes a situação a qual enfrentam como mais desafiadora é o 

ato de “falar em público”, dado que, o uso da oralidade se faz muito necessário no ensino 

superior, como em apresentações de seminários em aula e trabalhos científicos. Sendo assim, 

devido ao pouco incentivo no ensino básico do exercício da fala muitos chegam com receio de 

falar em público. Enquanto isso a opção que menos temem, por assim dizer, seria “participar 

de um projeto”, isto é, muito pelo fato de a recém terem ingressado em uma graduação e não 

saberem exatamente o que é, e o que se faz em um projeto universitário. 

Diante de tantas dúvidas presentes no espaço sala de aula em relação ao perfil do 

aluno, sua percepção do ensino, o provável melhor método; o professor/docente deve cada vez 

mais procurar inovar na aplicação de seu componente, assim como, os estudantes 

necessariamente precisam adaptar-se aos métodos de seus educadores, para avançarem seus 

estudos, no entanto torna se complicado está adaptação para determinados indivíduos, dado 

isto, cabe ao professor/docente articular sua matéria da melhor forma fazível. 

Segundo Berbel (2011), perante a lei, no art. 43, o ensino superior tem por finalidade 

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo. Sendo assim, os recém-ingressantes no curso demonstram grande interesse em 

aprofundar seus conhecimentos, tendo em vista a vasta gama de componentes curriculares e a 

alternativa destes em ingressar em novos cursos com maior embasamento científico e 

intelectual aprimorado dentro do meio acadêmico. 
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Considerações Finais  

 

A escolha de uma área profissionalizante para recém-egressos do ensino médio é 

muito desafiadora, pois os mesmos precisam optar por determinado curso. Sendo assim, os 

Bacharelados Interdisciplinares como o BICT se tornam uma ótima alternativa para esses 

ingressantes no meio acadêmico, devido a sua pluralidade em áreas do conhecimento. Além 

disso, o tempo reduzido do curso e a possibilidade de realizar o segundo ciclo, tendo vagas 

garantidas dentro da universidade, acrescentam ao curso um grande potencial de perspectivas 

para o futuro profissional desses estudantes. 

É possível constatar que não há uma realidade única em termos de seleção, ingresso e 

atuação, tanto alunos, quanto docentes enfrentam dificuldades para propiciar um melhor 

ambiente de aprendizado, considerando a dimensão do país em razão de sua vasta demanda 

por melhorias na educação pública e as muitas combinações de categoria e organização 

acadêmica (CARDOSO, 2016, p. 104). Vale ressaltar que é preciso compreender a docência 

no ensino superior ressaltando a importância de aspectos formativos que nos preparem para a 

problemática e a complexidade envoltas no ensinar e no formar de um novo e melhor 

acadêmico, no formar profissionais, do formar pesquisadores e do formar professores 

(EMMEL E KRUL, 2017, p. 6). 

A finalidade deste estudo teve como premissa estudar a problemática da educação no 

âmbito do ensino superior, os desafios dos discentes e docentes na atualidade, tendo como 

amostra acadêmicos ingressantes do curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, para que 

assim se tornasse viável realizar as devidas afirmações referentes a tal problemática tão 

amplamente discutida academicamente por pesquisadores contemporâneos. Também foi 

pensado em realizar tais questionamentos aos estudantes, por motivo de vir a externar suas 

principais preocupações e sugestões, para serem observadas e analisadas por respectivos 

docentes, já que são eles os responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem, destacamos 

a necessidade de um ambiente propício para discussões entre as classes, pois de acordo com 

Braz e Silveira (2014), a partir dessa relação é que o espaço pode tornar se significativo para 

os que dela fazem parte. 
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i La Batalla de Chacabuco, en el actual territorio chileno, librada el 12 de febrero de 1817, fue el primer triunfo 

del Ejército de Los Andes, comandado por el Gral. José de San Martín. 
ii Juan Martín de Pueyrredón y O'Dogan (Buenos Aires, 18 de diciembre de 1777-13 de marzo de 1850) fue un 

militar y político argentino que se desempeñó como Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata. 
iii El Plan Continental consistía en traspasar con un Ejército la Cordillera de Los Andes, atacar y liberar Chile, 

para luego arribar por mar al centro del Virreinato del Perú. 
iv El Gral Güemes fue un aliado estratégico del Plan de San Martín, al hacerse cargo, con su ejército de gauchos, 

de la defensa del norte de las Provincias Unidas de Sudamérica. Muere en 1821 al ser sorprendido por una 

emboscada realista. Es el único General de la independencia sudamericana muerto en acción. 
v Político, militar, presidente de la República Argentina entre 1862 y 1868. Autor de dos obras fundamentales 

que marcaron la “Historia Oficial Argentina”, incluso hasta el día de hoy: “Historia de Belgrano” (1856) e 

“Historia de San Martín” (1886). 
vi La Liga de los Pueblos Libres se conformó en el año 1815, integrada por las provincias de la Banda Oriental, 

Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Misiones. 
vii Según los datos aportados por Machón y Cantero. 
viii La Guerra de las Naranjas fue un breve conflicto militar que enfrentó a Portugal contra Francia y España en 

1801. 
ix El Tratado de Badajoz fue un acuerdo de paz firmado el 6 de junio de 1801 en la ciudad de Badajoz entre 

España y Portugal, poniendo fin a la Guerra de las Naranjas. El 29 de septiembre del mismo año, Francia y 

Portugal firmaron el tratado de Madrid con el mismo fin. En ambos se incluía la obligación de cerrar los puertos 

portugueses a sus aliados británicos y permitir el paso franco a los franceses. 
x Se denomina Éxodo Oriental o Éxodo del Pueblo Oriental a la emigración colectiva de habitantes de la Banda 

Oriental que siguieron a José Gervasio Artigas hasta el Salto Chico del río Uruguay, —en donde hoy se halla la 

ciudad argentina de Concordia— después del levantamiento del Sitio de Montevideo a causa del armisticio de 

octubre de 1811 entre el virrey Elío y el Triunvirato de Buenos Aires. La caravana recorrió 522 km en 64 días. 
xi José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco (Asunción, 6 de enero de 1766-Ibidem, 20 de septiembre de 

1840), también conocido como el doctor Francia o para los paraguayos de su época como Karaí Guazú, es 

considerado el ideólogo y principal dirigente político que llevó adelante el proceso de independencia de 

Paraguay respecto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del Imperio de Brasil y de la corona española. 

 

 

 

 


