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APRESENTAÇÃO

Compreende-se que não é razoável ignorar, especialmente 
no contexto atual, o que Wittgenstein, Heidegger ou 

Gadamer apontaram como “jogos de linguagem”, “giro linguístico” 
ou “virada hermenêutica”. Com efeito, as discussões filosóficas 
hodiernas têm assumido a linguagem como primado fundamental 
da constituição humana e do seu mundo. A hermenêutica, por essa 
via, constitui-se a partir do reconhecimento da linguagem como 
condição da compreensão, sem dispensar a referência à subjetividade 
e à perspectiva da interpretação. 

Sublinhe-se que os capítulos que compõem a presente obra 
assumem a primazia da linguagem e o caráter interpretativo de 
toda ação humana. Os autores assumem, por assim dizer, o caráter 
da condição humana, linguisticamente interpretada, por meio de 
um longo desvio pelas obras da cultura milenarmente constituídas, 
enquanto possibilidade de compreensão e de renovação do mundo 
comum. Com isso, oferecem uma visão ampla das diversas expressões 
humanas – educação, cultura, tecnologia, comunicação, sociedade, 
direito – numa perspectiva interdisciplinar, além de colocarem em 
constelação vários jogos linguísticos, enquanto compreensões do 
mundo contemporâneo.

No primeiro capítulo, intitulado A ontologia do ser social e o 
trabalho como categoria fundante: apontamentos sobre a ontologia de 
Lukács, Ionathan Junges, Ciro Portella Cardoso, Luís Guilherme 
Nascimento de Araújo, Nariel Diotto e Tiago Anderson Brutti 
exploram o conceito fundamental da ontologia lukacsiana: o 
trabalho. Para tal, os autores argumentam que uma ontologia geral 
é primordial para estabelecer as bases filosóficas que tornam possível 
a análise da existência e dos atributos específicos do ser social. 

No capítulo Educação em Perspectiva Hermenêutica a partir 
de Mario Osorio Marques, Adair Adams, Fábio César Junges e Vânia 



16  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

Lisa Fischer Cossetin enfrentam a questão da crise da educação 
na atualidade a partir da concepção de educação de Mario Osorio 
Marques. O enfoque na interpretação do pensamento de Marques é 
a hermenêutica. A proposta de Marques, de uma pedagogia enquanto 
ciência, pautada na interlocução dos saberes, constitui-se em uma 
matriz pedagógica contemporânea que repensa o sentido da educação 
diante das proposições da racionalidade moderna.

João Francisco Cocaro Ribeiro e Noli Bernardo Hahn, no 
capítulo Sobre o conceito de filosofia em Martin Heidegger, procuram 
expor a noção de filosofia elaborada pelo pensador. Este conceito 
foi trabalhado precipuamente na conferência Einleitung in die 
Philosophie, ministrada na Universidade de Freiburg pelo filósofo 
em 1928-1929, um ano antes da virada linguística do pensamento 
heideggeriano. Os autores, ainda, visam compreender e elucidar a 
relação entre ciência e verdade no pensamento heideggeriano.

A linguagem exerce um papel determinante na disseminação 
da cultura humana, pois representa as formas como os seres 
humanos se comunicam. A escola se coloca como um espaço de 
disseminação de informação e de cultura, e se utiliza de formas 
de linguagem para que essa difusão ocorra. A partir do advento 
das tecnologias digitais da informação e da comunicação, novos 
desafios são colocados para a escola. Assumindo esta problemática 
fundamental, João Pedro de Carvalho Silvello, Solange Beatriz 
Billig Garces e Antônio Escandiel de Souza, em Linguagem, cultura 
e crise na escola contemporânea, refletem sobre o papel da cultura e 
da linguagem na formação do ser humano, mais especificamente 
em relação à escola contemporânea.

O ser humano se comunica desde a tenra infância por 
intermédio da relação com seu grupo familiar e com outras formas 
de interação social. Diferentes elos são formados, principalmente 
quando essa convivência se expande, por exemplo, para o ambiente 
escolar e profissional, e para a formação de novas composições 
familiares. A linguagem, portanto, está presente em todas as formas 
de conexão humana. Associado a isso, encontra-se a tecnologia, 
que influencia no convívio e no compartilhamento de relações e 
de informações dos indivíduos, gera novas formas de comunicação 
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e impulsiona a manifestação da linguagem de forma variada. Essa 
relação entre linguagem e comunicação é tematizada por Denise da 
Costa Dias Scheffer, Laura Zimmermann de Souza, Pedro Oscar 
Puhl da Silva e Antonio Escandiel de Souza no capítulo Linguagem 
e comunicação: a tecnologia como ferramenta de estreitamento nas 
relações interpessoais dos indivíduos.

É sabido que o sistema prisional brasileiro se encontra em falência, 
de modo que não cumpre com o dever de ressocializar aqueles que 
sofreram uma sentença penal condenatória. Uma melhor compreensão 
do cenário atual do sistema penitenciário brasileiro requer conhecer 
a evolução histórica desses sistemas. Por isso, no capítulo Os sistemas 
penitenciários e a utilização do trabalho durante o cumprimento da pena, 
Roana Funke Goularte e Carla Rosane da Silva Tavares Alves analisam 
a realização de trabalhos durante o cumprimento da reprimenda legal 
nos primeiros sistemas prisionais a fim de aferir se o trabalho pode ser 
considerado um meio de reintegração social dos apenados.

No capítulo A educação ambiental crítica nos ambientes 
educacionais: um debate necessário, Dieison Prestes da Silveira e Leonir 
Lorenzetti analisam a abordagem da educação ambiental crítica dentro 
do espaço escolar, atentando para as vivências e experiências de alunos 
e professores, com o objetivo de construir conhecimentos de forma 
significativa que possibilitem transformações na sociedade. Para os 
autores, a educação ambiental crítica permite um debate constante 
entre sociedade e natureza, repensando as ideias hegemônicas, de 
modo a modificar a maneira de pensar e agir na sociedade.

No capítulo Uma análise da violência institucional sofrida por 
mulheres vítimas de estupro a partir da série televisiva “Inacreditável”, 
Vanessa Thomas Becker, Nariel Diotto e Tiago Anderson Brutti 
abordam a violência institucional a que as vítimas de estupro muitas 
vezes são submetidas, a partir da série televisiva “Inacreditável”. Diante 
dos fatos relatados na série, os autores descrevem comportamentos 
abusivos e o despreparo de uma parcela dos agentes policiais e de 
outros trabalhadores do sistema de justiça para com o tratamento das 
vítimas de estupro. Apontam, ainda, o estupro como um crime de 
natureza machista e patriarcal, que deve ser investigado com base na 
compreensão da violência de gênero imposta à mulher. 
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Claudio Everaldo dos Santos, Matheus Aranha de Abreu e 
Tiago Anderson Brutti, no capítulo O indivíduo diante da possibilidade 
de controle social, argumentam que o controle social exercido pelos 
indivíduos contribui para elevá-los à condição de humano genérico, 
conceito concebido por Ágnes Heller. Os autores estabelecem 
analogias entre a fábula de Ícaro e aspectos do Capitalismo a partir 
de proposições centrais, com destaque para as seguintes: o produto 
das objetivações humano genéricas e as riquezas de ordem cultural 
e econômica não estão dispostas para a maioria dos indivíduos; o 
controle social é necessário à legitimidade do discurso democrático, 
constituindo brechas no sistema por onde podem se infiltrar as 
correntes progressistas. 

Diante da necessidade de se dar continuidade ao debate acerca 
da formação de professores, bem como da relação destes com os alunos, 
Etyane Goulart Soares, Dieison Prestes da Silveira e Sirlei de Lourdes 
Lauxen, no capítulo Problematizando o campo da educação: a relação 
entre professor e aluno no contexto formativo, discutem o processo de 
ensino e de aprendizagem, tanto de professores quanto de alunos, 
visando o direcionando dos saberes para o viés social, emancipatório e 
formativo dos sujeitos envolvidos no processo educacional.

O capítulo A readaptação do atendimento às mulheres vítimas 
de violência doméstica em tempos de pandemia no município de Cruz 
Alta, de Isadora Nogueira Lopes, Graziele Pereira Agertt dos Santos, 
Julia Batista Corrêa, Raquel Buzatti Souto e Luís Gustavo Durigon, 
resulta, igualmente, do desenvolvimento das atividades do PIBEX/
UNICRUZ 2020/2021 intitulado “Atendimento às mulheres em 
condições de violência”. Os autores discutem a realidade das mulheres 
vítimas de violência doméstica no município de Cruz Alta e as 
especificidades femininas devido a situação de desigualdade de gênero 
em meio à pandemia. 

Graciela da Silva Salgado, Maria da Graça Prediger da Pieve 
e Elizabeth Fontoura Dorneles, no capítulo Professora de educação 
infantil e criança, sujeitos implicados em um mesmo currículo, analisam 
os possíveis elementos que perpassam a constituição da professora de 
Educação Infantil no âmbito do cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos, 
a partir das raízes sócio-históricas das amas de leite e das crecheiras. Já 
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no capítulo O brincar na natureza e seus elementos não estruturados: o 
despertar dos sentidos, Marlene Przylinski, Carine Nascimento da Silva, 
Vaneza Cauduro Peranzoni e Maria Aparecida Santana Camargo 
apresentam o brincar não estruturado ao ar livre como sendo de suma 
significância na formação e desenvolvimento integral das crianças.

Gabriela Soares, Marlene Przylinski, Vaneza Cauduro 
Peranzoni e Maria Aparecida Santana Camargo, no capítulo Contextos 
pedagógicos e arquitetura: uma forma divertida de brincar e se desenvolver 
na infância, por meio de pesquisa de caráter qualitativo com cunho 
teórico e empírico, discutem as possíveis relações, no contexto escolar, 
entre as duas áreas de estudo e formação das pesquisadoras: a Pedagogia 
e a Arquitetura. Já em Significância cultural e preservação: um vínculo 
entre as gerações e o tempo histórico, Gabriela Soares, Vaneza Cauduro 
Peranzoni e Maria Aparecida Santana Camargo apresentam um novo 
conceito no campo do patrimônio, o da significância cultural, que 
corresponde aos diversos valores que são atribuídos a um bem cultural. 

No capítulo O direito da educação: inclusão social de alunos 
surdos no Ensino Superior, Carine Nascimento da Silva, Camila Kuhn 
Vieira e Vaneza Cauduro Peranzoni refletem sobre a inclusão social de 
pessoas com surdez nesse contexto de formação, levando em conta as 
metodologias de ensino e a interação social destes discentes, bem como 
as políticas públicas que amparam o direito fundamental à educação, 
principalmente a partir da Língua Brasileira de Sinais. 

No capítulo A relação entre o Direito e a moral: premissas 
jusfilosóficas para adequação da Constituição ao princípio da presunção 
de inocência, Vinícius Farias Noronha e Marcelo Cacinotti Costa 
abordam o princípio da presunção da inocência à luz do debate 
judicial ocorrido perante o Supremo Tribunal Federal, que julgou 
sobre a impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado. Como 
pano de fundo desta relação, co-originária, entre Direito e moral, os 
autores analisam os efeitos colaterais da decisão em debate, as reais 
motivações da Suprema Corte brasileira e as reações da comunidade 
jurídica em relação a essa questão, que ocupa importância ímpar para 
a sociedade em geral.

No capítulo Incidente de resolução de demandas repetitivas, 
Yuri Alexandre Freitas Chaves analisa as demandas repetitivas, tanto 
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individuais quanto coletivas, que tramitam no Poder Judiciário 
brasileiro. A partir disso, discute a isonomia e a segurança jurídica, a fim 
de perceber a garantia dos princípios constitucionais e processuais. No 
capítulo, Literatura, Direito e pandemia: perspectivas que se entrecruzam 
n(o) Alienista, Carla Rosane da Silva Tavares Alves e Denise Tatiane 
Girardon dos Santos discutem, a partir da perspectiva interdisciplinar da 
Literatura e do Direito, tendo como corpus literário o conto O Alienista 
, de Machado de Assis, abordam os limites entre a sanidade e a loucura, 
o poder e a subserviência entre os personagens que figuram na narrativa.

Por fim, releva reconhecer que os capítulos escolhidos para esta 
obra permitem verificar que, ainda que a linguagem seja o único acesso à 
realidade ou a condição de possibilidade de toda abordagem temática, a 
irredutibilidade do ser a suas expressões linguísticas requerem não apenas 
análise, mas, também, a interpretação em contextos. Desde as primeiras 
e mais simples regras hermenêuticas, não se pode ignorar a historicidade, 
o lugar ou o contexto. A consciência disso produz uma descontinuidade 
com a tradição, uma ruptura mais ou menos dolorosa com a pensamento 
único e uma necessidade de sempre mais interpretação. 

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Antonio Escandiel de Souza
Carla Rosane da Silva Tavares Alves 

Dieison Prestes da Silveira
Elizabeth Fontoura Dorneles

Etyane Goulart Soares
Fábio César Junges

Tiago Anderson Brutti



Capítulo 1

A ONTOLOGIA DO SER SOCIAL E O 
TRABALHO COMO CATEGORIA FUNDANTE: 
APONTAMENTOS SOBRE A ONTOLOGIA DE 

LUKÁCS

Ionathan Junges
Ciro Portella Cardoso

Luís Guilherme Nascimento de Araújo
Nariel Diotto

Tiago Anderson Brutti

1 Considerações iniciais 

O presente estudo versa sobre a posição central que ocupa a 
categoria do trabalho na ontologia de Gÿorg Lukács. O 

caminho teórico traçado para tal constatação passa pela primordialidade 
de uma ontologia geral, enquanto forma de estabelecimento das 
condições materiais necessárias ao desenvolvimento das categorias 
próprias e singulares do modo social de ser. O objetivo da pesquisa é 
apontar os elementos da ontologia geral lukasciana e a fundamentação 
que produziu para atribuir ao trabalho a condição de categoria 
fundante do ser social. 

Este artigo apresenta-se como uma pesquisa social, de 
abordagem qualitativa, que se justifica por ser a mais adequada 
à compreensão da natureza de um fenômeno social. Quanto às 
finalidades, a pesquisa é descritiva-interpretativa. A pesquisa descritiva 
exige do pesquisador um aparato de informações sobre o tema que 
deseja pesquisar, descrevendo fatos e fenômenos de uma realidade, 
enquanto o processo interpretativo visa entender o fenômeno por 
meio de significados atribuídos a eles. Neste contexto, realizou-se uma 
pesquisa descritiva-interpretativa, na medida em que se pretendeu 
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expor os fundamentos da ontologia de Lukács e a diferenciação entre 
uma acepção ontológica de trabalho e uma acepção que perfaz a 
análise das suas formas históricas.

2 Da primordialidade de uma ontologia geral

É sabido que nos últimos anos de sua vida Lukács dera início 
ao projeto de elaboração de um tratado sobre a Ética. Da mesma 
forma que em sua obra sobre a Estética, lançada em 1960, o filósofo 
húngaro pretendia construir uma reflexão histórica e sistemática, pela 
via do materialismo dialético, sobre as condições reais de produção 
e reprodução do ser social. Contudo, antes desse desenvolvimento, 
o autor pretendia redigir uma espécie de introdução, concernente a 
uma teorização geral sobre o ser e, em um segundo momento, sobre a 
especificidade do ser social. Nascera, assim, nos trilhos de uma longa 
e abrangente fundamentação filosófica, uma ontologia propriamente 
dita, que se tornaria a última grande contribuição do teórico marxista.

É importante salientar que o objetivo que paira sobre toda a 
construção da ontologia feita por Lukács é o de que aquela ontologia 
faria parte de um projeto maior. Maior no sentido de abranger um 
campo de categorias e correlações distinto e complexo, que é o campo 
da ética. Assim, a primeira constatação possível é a de que não parecia 
razoável ao autor negligenciar um estudo sobre a ontologia como 
suporte para a ética. Em segundo lugar, a ontologia do ser social, 
o estudo das especificidades e vicissitudes desse modo de ser, não é 
passível de elaboração sem estar fundada sobre uma ontologia geral, 
porquanto “[...] aquilo que é conhecido numa ontologia geral nada 
mais é que os fundamentos ontológicos gerais de todo ser” (LUKÁCS, 
2012, p. 27).

  A premência da ontologia geral permite o olhar crítico sobre 
teorias em que o ser social e todo conjunto categorial que ele carrega 
(que em última instância, são os traços ontológicos que o definem 
como tal) são arbitrariamente pressupostos — crítica que Lukács faz 
ao existencialismo, por exemplo — ou são negligenciados, a ponto de 
não se constituírem fonte própria de preocupação filosófico-científica, 
jogadas ao campo da metafísica - caso em que o autor aponta ser o do 
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positivismo.
O enfoque da ontologia geral e a orientação para o 

“conhecimento adequado da realidade existente em si” (LUKÁCS, 
2012, p. 47), além de não permitir a instituição de traços ontológicos 
do ser social, os fundamenta e os relaciona de forma umbilical a outras 
instâncias do ser. É precisamente nas inter-relações do ser humano 
com o mundo que, objetiva e subjetivamente, se fundam seus traços 
e características mais singulares e determinantes. A ontologia geral, 
assim, que compreende uma filosofia da natureza, é o pressuposto 
que sustenta as idiossincrasias do ser social. Nas palavras de Tertulian 
(2001, p. 38):

O interesse do Lukács da maturidade por uma ontologia da 
natureza, como preparação à construção de uma ontologia 
do ser social, ficou muito incompreendido. Para ele, não se 
tratava de uma redução da sociedade ao status de uma “segunda 
natureza”, e portanto de uma “naturalização” da sociedade, 
mas, pelo contrário, de definir sua heterogeneidade qualitativa. 
Identificando na teleologische Setzung (posição teleológica) o 
“fenômeno originário” e o germe inicial da vida social (sendo 
o trabalho a primeira expressão disto), ele conservava a ideia da 
preeminência da práxis como célula geradora da sociedade.

Portanto, como será abordado no próximo subcapítulo, as esferas 
ontológicas aduzidas por Lukács são os pressupostos ontológicos do ser 
social. A heterogeneidade da existência humana se dá nas relações de 
interdependência traçadas entre o ser e o meio, que, por sua vez, é um 
conjunto próprio e dinâmico de caracteres. Para deduzir do ser social 
seu traço fundante sem incorrer em subjetivismo e arbitrariedades, 
é necessária a investigação profunda das determinações próprias da 
existência a qual o ser social é uma singular expressão.

3 As esferas ontológicas e o trabalho como categoria fundante do 
ser social

Os traços que caracterizam o trabalho humano ao longo da 
história são distintos quando considerados temporal e geograficamente. 
Em cada modo de produção, cada organização social e período 
histórico específicos se organizam e estabelecem as formas de relação 
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do homem com o trabalho e com o produto do seu trabalho. Sendo 
assim, é importante que se tome a expressão da categoria do trabalho 
na sua historicidade, aproximando-a da análise da realidade social, ou 
seja, hodiernamente, ao se pensar o trabalho, é necessário também se 
pensar a sua forma no modo de produção capitalista.

 Contudo, propor a investigação do trabalho em conjunto com 
a sua realidade histórica, não significa abrir mão do reconhecimento 
desse conceito como uma categoria ontológica do ser social. O exame 
dessa relação inexorável entre o homem, o ser social por excelência, e 
o traço que o determina e diferencia, passa pela identificação de duas 
acepções da categoria do trabalho. Uma leva em conta a concretude 
e a interferência de diversas mediações sociais que fazem parte da 
definição do trabalho em cada tempo histórico, como o complexo 
do trabalho estranhado no modo de produção capitalista, exposto 
por Marx nos “Manuscritos econômico-filosóficos” (2010), e outra 
dá à categoria do trabalho uma dimensão ontológica, uma dimensão 
de categoria que funda o ser social, cujo maior desenvolvimento se 
encontra na ontologia lukasciana.

Na tentativa de apontar o traço ontológico da categoria do 
trabalho para o ser social é preciso, em primeiro lugar, analisar as 
diferentes formas ou modos de existência objetiva do ser, e, assim, 
consolidar o que torna possível o surgimento do ser social como 
uma esfera específica deste. Em outras palavras, há de desenvolver 
uma ontologia geral, para explicitar as esferas ontológicas anteriores 
ao ser social que são presumidas e mesmo o constituem. Para tanto, 
serão tidas como base as três esferas ontológicas inferidas por Lukács, 
que, ao assumir a incumbência de desenvolver os aspectos gerais de 
uma ontologia do ser social deixados por Marx, sobretudo no livro I 
de “O Capital” (2017), estabelece as formas de íntima articulação e 
processualidade entre os distintos modos do ser, a saber, o inorgânico, o 
orgânico ou biológico e o social, o qual, sob o aspecto da continuidade, 
são capazes de expressar a unidade última do ser.

 Sendo assim, nesta acepção, não se trata de estipular e 
denominar a categoria do trabalho como o elemento distintivo 
do homem com relação à natureza partindo-se de um momento 
determinado na história ou de um marco inicial da evolução biológica 
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da espécie humana. É necessário avaliar as formas de constituição e as 
especificidades ontológicas de cada modo de ser determinado. Desse 
modo, seguindo a ideia geral marxiana de que o homem se constitui 
em perpétua interação com a natureza, neste sentido, é imprescindível 
delinear os aspectos de continuidade e também de ruptura do ser 
humano com relação a esta natureza e desta para com o mundo 
inorgânico (LESSA, 2012). Nas palavras de Lukács (2012, p. 241):

A situação ontológica geral da natureza inorgânica sofre uma 
modificação qualitativa já na natureza orgânica [...]. De todo 
modo, eles possuem especificação e diferenciação, vida própria, 
ainda que sua autonomia seja muito relativa, as quais não são 
possíveis no mundo inorgânico. Todavia, dado que só podem 
existir e reproduzir sua autonomia relativa por causa de sua 
função no organismo global, esses órgãos realizaram, em um nível 
ontológico mais desenvolvido, a relação de reflexão da parte com 
o todo. No ser social, essa situação sofre um desenvolvimento 
ulterior: o que no ser biológico era – ao menos em sua 
imediatidade primeira – o todo, o organismo que se reproduz, 
torna-se aqui a parte no interior da totalidade social. O aumento 
de autonomia é evidente, pois, em sentido biológico, todo ser 
humano é necessariamente um todo.

Cada esfera do ser, portanto, caracteriza-se por uma gama 
de categorias que as determinam e as limitam. A esfera inorgânica 
define-se pela incessante produção do outro, o qual cada componente, 
interagindo física ou quimicamente com um segundo componente é 
o ponto de partida de um outro corpo, diferente de sua origem em 
forma e constituição (ligações químicas, por exemplo, que em dado 
momento possibilitaram o desenvolvimento dos corpos celestes e toda 
a dinamicidade física que assim se inaugura). A esfera orgânica, por sua 
vez, faz surgir o fenômeno da reprodução de si mesmo a reprodução 
biológica. A partir de leis próprias, de essências próprias, a esfera 
orgânica se diferencia do inorgânico na medida em que reproduz a 
si mesma através de uma gama de interações fisiológicas voltadas à 
manutenção da própria vida. O surgimento da vida, por assim dizer, 
dá início a um processo de desenvolvimento que em grande medida 
vai depender menos da matéria inorgânica e cada vez mais irá impor a 
esta o que ela necessita.
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Tem-se, assim, duas esferas do ser em constante interação e 
dependência. A esfera inorgânica é basilar, representa o fundamento 
das demais formas de existência. Já a esfera orgânica, ainda que 
dependa da primeira para sua efetivação, também impõe a ela novos 
modos de aproximação e interação antes inexistentes. Portanto, a vida, 
ao se reproduzir, interfere no contexto natural em que se localiza. 
Estabelecidas, assim, duas formas de manifestação do ser, que contém 
características próprias, singulares, ao mesmo tempo que necessitam 
de uma processualidade que envolve manifestações das duas esferas 
em conjunto.

Com o imensurável conjunto de novas interações que a vida 
possibilita, dá-se a base ontológica para o surgimento de um modo 
de vida específico, capaz de carregar consigo os conhecimentos 
acumulados no decorrer de um longo período histórico. Conforme 
afirma Lessa (2012, p. 15), “[...] através desse processo de acumulação, 
os homens podem se elevar a uma consciência do seu em-si, do que 
de fato são, o que possibilita algo inédito: um ser que se reconheça 
na sua própria história”. Tem-se assim, uma diferenciação ontológica 
que reside na consciência e na capacidade de um ser não se limitar a 
reprodução de si mesmo.

O ser social, portanto, como a terceira esfera do ser, traz 
consigo categorias ontológicas próprias. A teleologia, como a 
canalização das forças vitais e mentais para se chegar a um fim, torna-
se fundamental em toda interação humana. Da mesma forma, a 
transformação da natureza passa a ser um processo de objetivação, 
previamente concebido na consciência. Significa dizer que o que será 
objetivado na natureza não é algo natural, que já existia antes, mas 
uma inovação. Uma nova essência, na medida em que a reprodução 
social é a reprodução incessante do novo, isto é, um novo no campo 
da individualidade e um novo campo da totalidade social do gênero 
humano.

A categoria do trabalho, nesse contexto, torna-se essencial. O 
trabalho ascende à categoria fundante do ser social, dado que reúne 
uma série de determinações que são o cerne do ser social. Marx (2017, 
p. 255) define o trabalho da seguinte maneira:
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O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a 
natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, 
medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele 
se confronta com a matéria natural como com uma potência 
natural. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma 
útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e 
mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio 
desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 
natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e 
submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio.

A confrontação com a natureza, dessa forma, se faz de modo 
distinto no ser social, quando comparado à esfera orgânica do ser. 
Existe uma teleologia no momento de direcionamento das forças 
mentais e físicas do homem, mas uma teleologia que leva em conta o 
conhecimento acumulado no contexto da própria sociabilidade. Num 
segundo momento, ao pôr na realidade algo que antes não era natural, 
ele modifica o meio, alterando também a si e aos demais indivíduos, 
que, por sua vez, passarão a interagir com um espaço distinto do 
anterior. Portanto, o trabalho dá origem a um ciclo de inovações, que 
fazem da realidade um contexto fluido, o qual se altera na medida 
em que o ser humano age. Toda a sociabilidade humana, portanto, é 
construída através do surgimento de uma categoria, de uma qualidade 
que catalisa a inovação. Nas palavras de Lukács (2013, p. 208):

Também mostramos que a estrutura ontológica básica do trabalho 
– pôr teleológico com base no conhecimento de um segmento da 
realidade com o propósito de modificá-la (conservar é um simples 
momento da categoria do modificar), efeito causal continuado 
que se tornou independente do sujeito pelo ser que foi posto em 
movimento pelo pôr realizado, retroação das experiências obtidas 
de todos esses processos sobre o sujeito, efeitos dessas experiências 
sobre pores teleológicos subsequentes – compõe, de certo modo, 
o modelo para toda atividade humana.

A concepção do trabalho como categoria ontológica do ser 
social não nos possibilita uma análise direta das características do 
trabalho na sociedade atual, pois se dá em termos e condições distintas. 
Essa diferenciação é de extrema relevância, haja vista as consequências 
políticas e históricas que podem nascer quando se abre mão da crítica 
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do trabalho no momento atual, para se conceber o trabalho como 
traço ontológico do ser humano e assim o tratar, sem levar em conta 
as medições sociais, econômicas e históricas do trabalho em cada 
sociedade.

 Marx, da mesma forma, analisou o trabalho no seu tempo 
histórico e o criticou com base nas suas expressões concretas. Não há, 
assim, a necessidade de escolha entre uma acepção do trabalho em 
detrimento de outra. Há, ao contrário, a premência de se aproximar 
a investigação ontológica do trabalho da crítica às suas formas 
atuais. Quando tomada consciência da relevância dessa categoria na 
construção dos rumos de toda a história do homem, será inevitável o 
melhor tratamento dessa atividade, na medida em que ela possibilita a 
incessante emancipação do ser humano.

A sociedade do capital traz consigo um modo particular de 
construção do trabalho e das relações entre o trabalhador e o produto 
do seu trabalho. Marx, nos “Manuscritos econômico-filosóficos” 
(2010), desenvolve a teoria do trabalho estranhado, como a forma 
essencial do trabalho no modo de produção capitalista. Nesse 
contexto, o movimento do capital – circulação que tem por finalidade 
o “mais-valor” – possui a necessidade de encontrar no mercado a força 
de trabalho disponível como mercadoria; precisa que o trabalhador 
disponha da sua capacidade de trabalho e que ele não tenha acesso 
a nenhum meio de produção para, finalmente, pôr a força mesma à 
venda.

Materialmente, no capitalismo o trabalhador representa 
o afastamento dos meios de produção, a limitação verticalmente 
determinada do acesso a estes e, por consequência, a necessidade da 
venda de sua capacidade de trabalho. Desse modo, surgem os sujeitos 
históricos do trabalhador e do dono dos meios de produção; surge o 
próprio homem como mercadoria. O “trabalhador produz o capital; o 
capital produz o trabalhador” (MARX, 2010, p. 91), pois:

Como capital, o valor do trabalhador aumenta no sentido da 
procura e da oferta e, também fisicamente, a sua existência, a sua 
vida, se torna e é sabida como oferta de mercadoria, tal como 
qualquer outra mercadoria. [...]. O trabalhador [produz], 
portanto, a si mesmo, e o homem enquanto trabalhador, enquanto 
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mercadoria, é o produto do movimento total (Ibidem).

Desde a consolidação do modo de produção capitalista, tornou-
se predominante a forma de trabalho em que existe uma exploração 
da força de trabalho daqueles que não possuem acesso aos meios 
mínimos de produção das próprias mercadorias. E o estranhamento 
do trabalhador para com seu produto é somente uma das facetas 
da expropriação fundamental do capitalismo. O trabalhador é 
posto juridicamente como igual em direitos e em forças comparado 
ao capitalista, ao empregador, porém, materialmente a relação é 
qualitativamente desequilibrada.

4 Considerações finais

Foram apontados ao longo deste estudo os traços fundamentais 
da ontologia de Lukács, quais sejam, a sua abordagem a respeito do 
caráter fundamental da retomada de uma discussão filosófica no 
âmbito da ontologia e, a partir daí, a sua concepção do trabalho 
como categoria fundante do ser social. Articulando-se a partir das 
ideias gerais que Marx desenvolvera ao longo de sua obra a respeito 
das particularidades do ser social, Lukács acentua em seus escritos 
a relevância do trabalho no âmbito da sociabilidade humana. O 
desenvolvimento da sua ontologia o eleva à condição de um dos 
maiores nomes da tradição marxista de pensamento, pois representa 
um passo significativo no sentido de firmar as bases para uma genuína 
filosofia erigida das reflexões de Marx e Engels, ao mesmo tempo que 
o coloca como um dos grandes autores da filosofia no século XX.

Referências

LESSA, Sérgio. Mundo dos homens: trabalho e ser social. 3. ed. São 
Paulo: Instituto Lukács, 2012.

LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social I. São Paulo: 
Boitempo, 2012.

LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: 
Boitempo, 2013.



30  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: 
Boitempo. 2010.

MARX, Karl.  O capital: crítica da economia política: livro I: o 
processo de produção do capital. 2. ed. São Paulo: Boitempo. 2017.

TERTULIAN, Nicolas. Metamorfoses da filosofia marxista: a 
propósito de um texto inédito de Lukács. Crítica Marxista. São 
Paulo, Boitempo, v.1, n.13, 2001, p. 29-44. Disponível em: 
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/
artigo80Artigo%202.pdf. Acesso em: 31 maio 2020.



Capítulo 2

EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA 
HERMENÊUTICA A PARTIR DE MARIO OSORIO 

MARQUES

Adair Adams
Fábio César Junges

Vânia Lisa Fischer Cossetin

1 Introdução

A educação se constitui em mola mestra e propulsora na 
configuração da sociedade e da própria humanização do 

ser humano, o que requer um repensar constante, amplo e profundo 
sobre ela. A obra de Mario Osorio Marques é um testemunho 
dessa reflexão, o que ele faz sobretudo com base num conjunto de 
argumentos organizados de modo inovador a partir da hermenêutica 
contemporânea e da teoria da complexidade. Pela interlocução dos 
saberes apresenta-se a educação como o meio pelo qual as novas 
gerações ingressam no mundo humanamente organizado.

O presente capítulo baliza-se pela perspectiva hermenêutica 
e tem como objetivo principal apresentar as relações possíveis 
estabelecidas por Marques entre os campos da teologia, da sociologia e 
da filosofia, dos quais era profundo conhecedor. A pedagogia, para ele, 
é a ciência da educação, em que está em questão os saberes da prática 
educativa, criados e recriados constantemente. Constitui-se em saber 
compartilhado intersubjetivamente, por meio de uma multiplicidade 
de expressões da razão que acontece num diálogo aberto entre os 
sujeitos envolvidos, que se encontram e se desafiam.

2 Sobre o conceito de educação

A atualidade, vivida nos termos de uma cultura da liquidez, 
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inviabiliza a definição irrevisável de algo, seja no que atine à educação, 
à política, aos valores. Apesar disso, a educação é uma das dimensões 
fundamentais de nosso modo de ser humano e indispensável na 
constituição e manutenção do lastro social, por isso carece de definições. 
Nesse contexto é que encontramos uma das principais importâncias 
da obra de Marques para o debate educacional brasileiro, na medida 
em que a sua concepção de educação é uma resposta aos desafios da 
crise da educação atual.

A educação, afirma ele, é um “fenômeno primordial e básico da 
vida humana, congênere e contemporâneo da própria vida em todas 
as suas fases e situações” (MARQUES, 1990, p. 51). O ser humano 
se constitui enquanto tal na educação. E pelo fato de o humano não 
alcançar uma completude de seu ser, sua constituição requer, até o 
seu fim, aprendizagem constante. Diríamos que o ser humano vive 
de ponta a ponta sua vida nos caminhos de aprendizagens em suas 
diversas formas de ser e de se organizar.

Marques faz uma distinção entre as diversas formas de educação, 
atribuindo especificidade para a educação escolar em relação à educação 
familiar e eclesial, por exemplo. A educação escolar compreende um 
espaço/tempo de socialização e de incorporação das novas gerações no 
mundo já constituído. Para realizar tal propósito ela se apresenta como 
uma “ação proposital de um grupo humano sobre si mesmo e sobre 
sua continuidade através das novas gerações” (MARQUES, 1990, p. 
52). Assim, ela é um processo social organizado mediante “tomada 
de consciência” da sociedade que passa a fundar uma teoria e uma 
prática pedagógica específicas. E a pedagogia constitui-se em uma 
“meta-educação – um discurso sobre a educação e como organização e 
condução do processo educativo” (MARQUES, 1990, p. 52).

Ao longo da obra de Marques há um cuidado para que os 
termos pedagogia e educação não se confundam a ponto de serem 
tomados como sinônimos, embora apresentem reciprocidade. 
Quando a educação deixa de ser um comportamento natural e passa a 
ser objetivada social e culturalmente surge então “a prática pedagógica 
como intencionalidade revelada e, ao mesmo tempo, projetiva, pela 
qual dirige, determina e domina o curso das ações” (MARQUES, 
1990, p. 53). A educação tem uma precedência histórica em relação 
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à pedagogia, pois ela opera antes mesmo do advento da pedagogia 
no âmbito da família, das comunidades, das igrejas. Ela não implica 
intencionalidade política e social tal como ocorre com a pedagogia

A educação enquanto uma forma intencional de organização 
de uma sociedade aconteceu de formas diversas na história. A 
educação e a pedagogia surgem permeadas de questões históricas, 
mantidas e renovadas ao longo da tradição em conformidade com os 
modos de viver dos povos a partir dos seus contextos. No antigo Egito, 
por exemplo, ela surge como uma “educação política, a educação 
para o poder, especificamente o poder da fala como arte política de 
comando” (MARQUES, 1990, p. 55). Dessa forma primeira, surge 
uma educação como instrução institucionalizada para os filhos das 
classes dirigentes, excluindo a maioria da população desse aprendizado 
proposital. As classes que a ela tiveram acesso eram dos funcionários 
da administração, dos escribas e dos dirigentes dos exércitos. 

Na Grécia, que se tornou o berço da civilização ocidental, 
houve um sistema educacional distinto daquele adotado pelos 
egípcios. Além de um sistema educacional, eles estabeleceram 
fundamentos da educação que foram sendo ressignificados ao longo 
da tradição de pensamento do ocidente. O sistema educacional ou 
a Paideia grega pautava-se no “ideal humanista de reger a própria 
vida pelo pensamento” (MARQUES, 1990, p. 55). Esse ideal tinha 
como finalidade última possibilitar que cada educando pudesse ser 
um cidadão de virtudes. Para tanto era preciso forjar uma cultura que 
combinasse elementos que tivesse ressonância política, ou seja, que 
criasse as condições para o exercício da vida pública. Não por acaso 
uma das questões centrais desse projeto educacional era o exercício 
da liberdade e da nobreza que precisava ser incorporada pelas novas 
gerações a fim de “[...]conformá-lo, de formar nele o homem político, 
cidadão por inteiro’, o poeta, o homem de Estado, o sábio”, o filósofo 
(MARQUES, 1990, p. 55).

A fundamentação da Paideia grega se dá em termos de 
dualidade. Com ela a tradição de pensamento ocidental teve de 
lidar até à contemporaneidade. Essa dualidade pode ser encontrada 
em diversas expressões como dionisíaco/apolíneo, corpo/alma, ser/
conhecer, linguagem/real, sujeito/objeto. Segundo Marques (1990), a 
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constituição dessas dualidades está ligada a uma questão antropológica 
fundamental expressa no anseio humano de tornar-se imortal. É nos 
textos de Platão que se encontram as maiores descrições dualistas 
(CARVALHO, 1932), tornando-se referência para as perspectivas 
dualistas subsequentes no discurso filosófico, teológico e pedagógico.

Na pedagogia, esse dualismo se expressa através de pares 
antitéticos de “teoria e prática e, particularmente, de educação e ensino” 
(MARQUES, 1990, p. 55). Essa questão da dualidade fundadora tem 
uma importância central na história da pedagogia, pois boa parte da 
história procurou resolvê-la, apontando novas formas de pensar que 
não fossem antitéticas. Somente no século passado é que, com maior 
consistência se conseguiu pensar a educação para além desse fundo 
platônico, sobretudo a partir das elaborações da hermenêutica e do 
giro linguístico experimentado pela filosofia e, por conseguinte, por 
outros campos do saber. Marques propõe a superação da fragmentação 
dos saberes, estabelecendo uma diferenciação em três níveis: 

a) no nível praxeológico da racionalidade instrumental traduzida 
nas tecnologias modernas e nas estratégias da condução das lutas 
comuns. 

b) no nível hermenêutico da compreensão do sentido da práxis 
educativa em determinado contexto social, que tem por trás 
determinada tradição; 

c) no nível crítico-dialético do sentido radical da emancipação 
humana posta nos horizontes das transformações que possibilitem 
a efetivação da livre comunicação dos iguais (MARQUES, 1990, 
p. 12).

No primeiro plano, o praxeológico (ação, prática) ou da 
racionalidade instrumental, Marques compreende a “ciência da 
ação humana” como uma ferramenta de análise das ações das práxis 
educativa. Essa teoria utiliza as categorias da ação humana (meios, 
fins, valores, tempo, causalidade), para analisar os fatos, colocando a 
“ênfase no caráter subjetivo dessas categorias” (BERTINI, 2012, p. 2). 
Neste caso “é preciso conceber e não apenas compreender. É preciso 
conceber que um homem que não prefira uma satisfação mais cedo à 
mesma satisfação mais tarde jamais chegará a consumir e a desfrutar” 
(MISES, 2010, p. 563). Marques afirma, assim, que “o interesse 
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fundamental no plano da racionalidade instrumental é o interesse 
tecnológico da intervenção manipulatória de um sujeito sobre o 
mundo, mediação indispensável à administração e controle da vida 
humana” (1990, p. 91) e que a linguagem, neste plano, permanece 
presa a sistemas de signos determinados e intemporalmente fixos. 

O nível da racionalidade instrumental, segundo Marques, não 
pode se restringir a uma inconformidade, mas deve introduzir nas 
ciências empírico-analíticas a compreensão reflexiva de si mesmas. A 
partir desse aspecto que reorienta o olhar das ciências humanas sobre 
a questão da racionalidade instrumental, é possível pensar a educação 
como um setor da sociedade que precisa “[...]ser visualizada, organizada 
e conduzida em sua historicidade por formas de racionalidade mais 
ampla e abrangente, para que capte o sentido de viver humano no 
mundo e as intencionalidades da emancipação de todo e de todos os 
indivíduos” (MARQUES, 1990, p. 92). Isso já foi dito em outro 
momento...Na perspectiva crítica, a educação tem uma função de 
resolver questões sociais e culturais, principalmente aquelas que são 
colocadas à margem pelo sistema político-econômico vigente. Desse 
modo, enquanto o homem se organiza em sociedade, organiza suas 
lutas, adquire conhecimento e se educa, justifica a tarefa primordial 
de que “pela educação forma-se o homem a si mesmo” (MARQUES, 
1990, p. 57).

Trate-se de ideias, de posturas comportamentais ou de habilidades, 
de interesses e valores ou de modelos sociais, são sempre 
objetivações com que se defrontam os sujeitos para assumi-
las ou não, para delas tomarem consciência e frente a elas se 
posicionarem lúcida, crítica e criativamente de vez que produtos 
nunca acabados de vida humana em sociedade. Implica essa 
dimensão cognoscitiva da educação em ruptura com a inércia das 
consciências como que em mundo acabados, exige confronto de 
provocação dos sujeitos e de suas objetivações. Sem o confronto e 
a estranheza dos sujeitos defronte a objetos precisos e desafiantes 
que os façam despertos no mundo social-humano, portanto, sem 
o esforço e a disciplina exigidos pela construção progressiva do 
conhecimento, não há educação (MARQUES, 1988, p.171).

No segundo plano, Marques mostra a necessidade da presença da 
hermenêutica como interpretação e compreensão do sentido da práxis 
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educativa. Com isso, o processo de educação deixa de estar referido 
apenas às ações pedagógicas realizadas em sala de aula, para vincular-
se às intencionalidades, às ações políticas e às formas de organização. 
Assim, a ação educativa para ser transformadora das formas de pensar e 
agir requer a interpretação da compreensão das práticas realizadas. Em 
outras palavras, implica incorporar e compreender o modo como os 
interlocutores do processo educativo vivenciam os saberes das ciências 
numa relação com as suas vivências do mundo da vida. 

Gadamer (1988, p. 23) “opõe à ciência da objetividade e 
do método a consciência hermenêutica da verdade”. Para ele, a 
tradição que se manifesta pela interpretação atua na construção dos 
sentidos e dos significados no processo educativo. E é ao receber e 
se apropriar dessa tradição que os educandos vão criando elementos 
para compreender o presente e poder fazer sua parte na construção 
do mundo em que vivem. A hermenêutica permite compreender que 
as interações humanas são mediadas pela linguagem e pelo diálogo 
e que é na relação dialógica intersubjetiva que posições dogmáticas 
podem ser rompidas, as potencialidades humanas liberadas e o novo 
produzido (MARQUES, 1990, p. 95).

Outro plano de articulação dos saberes é o hermenêutico. É 
propriamente neste âmbito que Marques elabora seu conceito de 
educação. Como afirmamos acima, a educação é compreendida como 
uma interlocução de saberes que se dá na comunicação, no diálogo e na 
reflexão. O conteúdo dessas interlocuções são os diversos conhecimentos 
das disciplinas articuladas numa relação com o cotidiano dos envolvidos 
que passam a entender o seu mundo como “vivências ressignificadas” 
no espaço e no tempo escolar (MARQUES, 2002, p. 19). A educação 
acontece através de um diálogo entre sujeitos sob o horizonte de um 
entendimento compartilhado. Esse entendimento se dá num processo 
dialético de conservação/ transformação. Conservação da tradição e 
transformação do entendimento em novas vivências ressignificadas. 
Dessa forma, os resultados desse diálogo não se limitam ao proposital 
da própria escola, podendo adquirir significado em outros lugares e 
em tempos indeterminados.

trata-se de revelar e despertar o movimento real do mundo vivido, 
da cultura, das ciências e das artes, na reconstrução racional do 
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que se faz presente na sala de aula, quer em termos de conteúdos 
ocultos, quer em termos de propósitos explicitados. Reconstrução 
no sentido de desmontagem e reconstrução em modo novo, de 
maneira hermenêutica, isto é em obediência à lógica da livre 
compreensão, mais do que às regras pré-fixadas (MARQUES, 
1990, p. 118).

Essa proposta de educação de Marques é uma perspectiva 
de enfrentamento da sociedade atual que se pauta na “lógica da 
funcionalidade” e que busca “reduzir homens e coisas a objetos 
substituíveis entre si, a mercadorias [...] a educação [...] faz-se 
intencional preparação para a vida e deve moldar-se às exigências 
postas ao homem [...]” (MARQUES, 2002, p. 86). Enfrenta também 
a forma de organização da sociedade atual que tende a moldar os seres 
humanos a alguns interesses corporativos que procuram criar padrões 
culturais e sociais, sobretudo, motivados pelo consumismo e por meio 
de uma forma de viver que não sobra tempo para reflexão, para o 
pensar e o dialogar mais aprofundado.

Dar prioridade a uma pedagogia compreensiva é necessário 
para alcançarmos uma educação como produção de conhecimento 
numa perspectiva de viver em sociedade como coisa pública, como 
algo que construímos historicamente e em conjunto. A educação “é 
o processo histórico mediador”, que vai tornar a aprendizagem um 
ato compreensivo, isto é, que penetra na intersubjetividade da criança 
em vistas de sua entrada num mundo público. O autor elabora uma 
pedagogia que privilegia “o diálogo, a discussão, a intercomunicação 
diante da realidade objetiva nos processos educativos em sala de aula” 
(MARQUES, 2000, p. 27).

Nessa perspectiva, Silva e Fensterseifer (2008, p. 1) apresentam 
como elo entre educação e conhecimento as reflexões sobre “a conexão 
proposta por Morin entre educação e conhecimento”. De acordo 
com os referidos autores, essa conexão proposta por Morin “torna-se 
pertinente na medida em que articula algumas mudanças em termos da 
própria fundamentação de teoria pedagógica, que passa a ser repensada 
diante da crise da modernidade. Essa crise não é apenas da educação, 
mas atinge todas as áreas do conhecimento e interfere na própria vida 
das pessoas e em suas práticas (SILVA; FENSTERSEIFER, 2008, p. 
1).
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a crise que estamos vivenciando na educação, na economia, 
na cultura, na política, nas ciências, se trata, não de uma crise 
em vários setores ou instâncias da vida (pluridimensional), 
nem de seu inverso, ou seja – uma crise particular, específica 
(unidimensional), mas sim da crise da própria modernidade 
em seu âmago. Outrossim, trata-se de uma crise radical do 
pensamento, dos valores, das orientações ético-políticas, da 
economia, da cultura, enfim, dos próprios fundamentos da razão, 
das condições mesmas da possibilidade do conhecimento.

De um modo geral, atribui-se ao sistema neoliberal a causa 
dessa crise na sociedade como um todo e na educação em particular. 
E este sistema que busca seguir as orientações do desenvolvimento 
embasado na racionalidade moderna, revela também uma “crise de 
fundamentos da razão” (MARQUES, 1997, p. 43). No século XX 
houve um acúmulo de situações negativas que levaram, não somente 
os cientistas sociais e econômicos a buscarem razões e causas, mas 
cientistas de todas as áreas passaram a perceber as dificuldades na 
realização do projeto da modernidade (SILVA; FENSTERSEIFER, 
2008). Essa crise percebida como uma crise do humanismo, que 
podemos entender como a falência de todo um modo de pensar os 
valores, orientações ético-políticas, economia, cultura, colocando em 
questão a razão e suas elaborações conceituais.

As causas dessa “crise dos fundamentos da razão” foram se 
“acumulando”, ao longo do século XX, através: a) dos genocídios e 
etnocídios de toda ordem; b) dos totalitarismos; c) da concentração 
da riqueza que gera exclusão social; d) da destruição paulatina dos 
recursos naturais que põem em risco a própria sobrevivência da 
humanidade; e) da exclusão e silenciamento de culturas, indivíduos 
e grupos minoritários; enfim, este somatório de dificuldades 
na realização do projeto da modernidade social e filosófica em 
suas “finalidades”, evidencia a difícil concretização do sonho de 
uma sociedade justa, organizada, centrada nas ideias de razão, 
verdade, ciência, sujeito, liberdade, igualdade e fraternidade. Esta 
situação levou correntes da filosofia contemporânea a vincular a 
“crise da razão, da modernidade” com a “crise do humanismo”; 
caracterizando assim uma desconfiança explícita na possibilidade 
de realização do projeto da modernidade, e, principalmente, da 
noção de “humanidade” que se desenvolvera (MARQUES, 1992, 
p. 556).
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Compreender a crise do projeto da modernidade requer não 
apenas a ação de elencar as causas e as consequências da crise, mas de 
interpretar o lugar de atestação dessa crise e ao mesmo tempo pensar 
um enfrentamento da mesma. Para isso, o autor afirma que é preciso 
recolocar as questões fundamentais dos paradigmas que fazem parte 
de nossa tradição numa dimensão teórica mais abrangente, numa 
perspectiva dialética entre as diversas áreas do conhecimento. Se não 
conseguimos perceber esses paradigmas e suas questões de uma forma 
atuante em nossos diálogos, “não poderemos reconstruir a educação 
de nossa responsabilidade solidária” (MARQUES, 1993, p. 104).

A nova base conceitual da educação é a intersubjetividade. A 
partir dessa nova base, que se configurou com a reviravolta linguística 
de caráter paradigmático operada na filosofia e nas ciências humanas, 
Marques (2000, p. 24) afirma que “o ponto de partida do conhecimento, 
não é o sujeito, nem o coletivo, mas a intersubjetividade”. Com 
essa nova base conceitual não só o conhecimento tem uma nova 
fundamentação, mas a própria subjetividade passa a ser compreendida 
como linguisticamente constituída, ou seja, “a construção da 
subjetividade depende da interlocução com o outro, através da 
linguagem e do diálogo” (MARQUES, 2000, p. 24). Nesse sentido, 
a educação passa a ser concebida como um processo intersubjetivo de 
construção de conhecimento e de constituição de subjetividades, na 
relação dos sujeitos que se comunicam e partilham as suas experiências 
vividas e seus conhecimentos. O ser humano se torna sujeito a partir 
dos próprios significados que vai construindo na interação com o 
mundo que o cerca e com os sujeitos com quem convive. Para Marques 
(1994, p. 25), o ser humano é um “corpo penetrado por significações 
que os outros homens lhe atribuem e ele assume, um corpo capaz da 
palavra interpelante e da ação consequente”.

Por fim, o plano crítico-dialético, Marques o compreende 
como conhecimento necessário à compreensão do sentido da práxis 
educativa. Assim, ao fazer uso da interpretação, os envolvidos no 
processo educativo desenvolvem um diálogo crítico sobre o sentido da 
emancipação humana em termos de dignidade humana.

Para Marques (1990, p. 96), “a práxis humana sempre situada 
em determinado contexto sócio-histórico não é pura situacionalidade, 
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mas situacionalidade problematizada no horizonte das possibilidades 
abertas”. Nestes termos, Marques toma a filosofia habermasiana como 
base, sobretudo o seu conceito de ação comunicativa, posto que 
ele permite pensar a educação como “[...] um processo interativo, 
linguisticamente mediatizado, pelo qual os indivíduos em seus 
grupos coordenam seus projetos de ação e organizam suas relações de 
reciprocidade” (MARQUES, 1990, p. 96). 

a comunicação sobre seres no mundo dá-se sempre num contexto 
concreto de relações de interlocução, relações intersubjetivas, 
que, a par do conteúdo proposicional, traduzem o enunciado 
performativo pelo qual um interlocutor se auto-apresenta ao 
outro, manifestando suas intenções e vivências subjetivas com 
relação às coisas ditas (MARQUES, 1990, p. 96).

Depreendemos dessa argumentação que a educação é produção 
de conhecimento, mas ela só ocorre quando os sujeitos estão despertos, 
interessados, conscientes de que os conhecimentos não são produtos 
acabados da vida humana e que eles próprios não vivem em um mundo 
acabado e que os indivíduos precisam ser provocados, desafiados, 
confrontados em suas objetivações, a fim de que despertem para as 
ocorrências no mundo social e humano em que estão inseridos. Na 
educação escolar, a capacidade de compreender a realidade do mundo 
não se atinge sem um mínimo de esforço, de disciplina e de ação. Essas 
três dimensões, segundo Marques, fazem parte da relação pedagógica 
de contextualização e interpretação dos conhecimentos disciplinares e 
suas possíveis articulações.

Marques (1988, p. 174) alega que por muito tempo a escola 
tem ocultado “a dinâmica histórica criativa que gera e em que se 
interagem” esses três planos e, a pedagogia torna ambíguas as relações 
entre as ciências, demarcando fronteiras estáticas e que não podem ser 
ultrapassadas. Dessa forma, são passadas as “[...] ideologias da natureza 
imutável ou da cultura reificada, por onde os conteúdos se tornam 
sempre os mesmos e os sujeitos apenas se repetem” (MARQUES, 
1988, p. 174). O desafio do diálogo intersubjetivo educacional, 
nesse sentido e estaria centrado no esforço de compreendermos os 
conhecimentos que vão se objetivando na vida social e cotidiana na 
sua relação com os conhecimentos objetivados nas diversas ciências, 
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assumindo que o sentido da vida humana se dá numa perspectiva 
histórica, coletiva e intersubjetivamente constituído. 

3 Considerações finais

A condução da vida humana em sociedade é fruto do processo 
dialógico da prática educativa. Nesse processo, a condução pedagógica 
requer reflexão e compreensão da parte de seus agentes por meio do 
diálogo intermitente com os sentidos já elaborados pela tradição. 

Segundo Marques, esta nova postura compreensiva relativamente 
à educação requer que nos posicionemos num paradigma distinto do 
da modernidade, ou seja, que leve em consideração o “[...] exercício da 
razão plural, dialógica, intersubjetiva, capaz de dar-se conta e de dar 
conta das complexidades do mundo da vida” (MARQUES, 1990, p. 
11). Um processo democrático e político dá base para essa dinâmica 
de racionalidade pedagógica, uma vez que ele pretende possibilitar a 
todos que expressem seus anseios sobre como querem o mundo.

Nessa perspectiva, a educação jamais poderia ser concebida 
como um meio pelo qual conhecimentos são fornecidos aos 
educandos. Orientada hermeneuticamente, ela teria como um de seus 
objetivos principais procurar desvendar os sentidos reconstruídos de 
sua própria historicidade (MARQUES, 1988), organizando processos 
de aprendizagens que permitem manter o mundo e renová-lo com 
sentidos reinterpretados e vividos de inúmeras formas pelas novas 
gerações. 
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Capítulo 3

SOBRE O CONCEITO DE FILOSOFIA EM 
MARTIN HEIDEGGER 

João Francisco Cocaro Ribeiro
Noli Bernardo Hahn

1 Introdução 

A intenção de uma tarefa introdutória à filosofia já pressupõe 
estar fora dela. Como de caráter fenomenológico, toda 

investigação deve percorrer um caminho. O conhecimento é um 
caminho. O conhecimento é também um autoconstruir infinito, 
devendo iniciar enraizado sob base sólida. O objetivo de uma 
introdução, seja ela qual for, é conduzir o leitor para o interior de 
determinado estudo. Para tanto, o caminho deve, obrigatoriamente, 
possuir um propósito, vale dizer, uma meta e um ponto de partida. O 
ponto de partida carece da seguinte questão e, posteriormente, de sua 
resposta: o que é isto, afinal, a filosofia? 

A partir da resposta dessa questão, outras questões surgirão ao 
trilhar e ser-clareira do caminho do conhecimento (Lichtung-sein). Para 
Heidegger, a tarefa de empreender uma introdução à filosofia apenas 
como conhecimento historiográfico, ou seja, uma visão panorâmica e 
etimológica da filosofia, fracassa! 

2 O Conceito de Filosofia

À primeira vista, filosofia é uma possibilidade finita de um 
ente finito. Essa assertiva, porém, não satisfaz à questão da essência da 
filosofia. A compreensão de filosofia deve ser retirada de sua relação 
com a ciência e com o fenômeno da liderança (Führung). Do grego 
φιλοσοφία, termo que significa filosofia e designa, inicialmente, 
sabedoria e amor, ou, como desde há muito conhecido: amor à 
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sabedoria. Para os gregos, amor refere-se a trabalho artesanal. Sabedoria 
é compreender algo de modo profundo. É tudo aquilo que pode ser 
compreendido e realizado. Esse compreender, entretanto, não está 
simplesmente aí. Noutros termos, o compreender carece de esforço e 
é dificultoso. 

A essência da filosofia reside na sua finitude. Não por nunca 
chegar a um fim, tampouco residir no fim, mas residir no seu próprio 
começo ao traçar novos caminhos para questões e problemas já 
respondidos.

A filosofia é um movimento circular e não linear, segue-se daí 
a noção de circularidade hermenêutica. Esta circularidade propicia 
para que os problemas filosóficos já respondidos retornem novamente 
para uma nova definição. Sendo assim, uma questão antiga é sempre 
uma questão nova em virtude do dinamismo da vida. Os problemas 
filosóficos não se aquietam ante as suas definições e respostas, todavia, 
trazem uma in-quietude para o Dasein. 

Mas, por que a tarefa de empreender uma introdução à filosofia 
apenas como conhecimento historiográfico fracassa? 

Para Heidegger, o filósofo da Floresta Negra, o Dasein humano 
não está fora da filosofia. Isso significa: a filosofia já reside no Dasein, 
ela é um modo de ser. A filosofia pertence à essência da existência do 
ser-aí, pois,

Mesmo que não saibamos expressamente nada sobre filosofia, já 
estamos na filosofia porque a filosofia está em nós e nos pertence; e, 
em verdade, no sentido de que já sempre filosofamos. Filosofamos 
mesmo quando não sabemos nada sobre isso, mesmo que não 
“façamos filosofia”. Não filosofamos apenas vez por outra, mas de 
modo constante e necessário porquanto existimos como homens. 
Ser-aí como homem significa filosofar (HEIDEGGER, 2009, p. 3).

Diante disso, cabe, aqui, uma problematização. A questão é: 
se o ser-homem não está fora da filosofia, o que Heidegger quer dizer 
com a expressão introdução à filosofia? O que significa introdução? O 
que significa, então, introduzir?

 Em resposta, o termo introdução pode ser substituído, sem 
alteração de sentido, pela expressão convite. Convite à participação na 
vida filosófica; convite à filosofia hermenêutica. Introduzir significa 
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deixar acontecer, isto é, pôr a filosofia em curso. A filosofia dorme no 
ser do ente na totalidade; despertar essa condição de possibilidade é a 
verdadeira tarefa e diretriz de uma introdução à filosofia. Filosofar é 
descobrir e experimentar uma mudança, uma transparência familiar 
com a totalidade. Introduzir a filosofia é incorporar, ingenuamente, o 
ser-aí como tal na filosofia. 

Filosofar, para Heidegger, é agir em meio à liberdade. No 
próprio ser-aí a filosofia acontece, vale dizer, nas diversas possibilidades 
e perspectivas do ser que é no mundo, ser-no-mundo (In-der-Welt-
sein). Cabe ressaltar que essas possibilidades são determinadas no 
imediato, por exemplo, a decisão, o querer, o fazer, o omitir. “A filosofia 
deve tornar-se livre em nós, ela deve tornar-se a necessidade interna de 
nossa essência mais própria, de modo a conferir a essa essência a sua 
dignidade mais peculiar” (HEIDEGGER, 2009, p. 5). 

Viver, no instante, a vertigem da liberdade do ser-aí é decidir. 
Decidir é uma tarefa interna que o ser-aí reserva para si no todo de 
sua existência. “Toda e qualquer decisão relativa à existência é uma 
irrupção no futuro do ser-aí” (HEIDEGGER, 2009, p. 6). Essa 
tarefa interna toma o nome de profissão (Berufen). Rigorosamente, 
profissão não significa a alocação de uma posição social de trabalho 
ou produção. Profissão ou vocação profissional, como traduzido e 
sugerido por Marco Antonio Casanova (2015), significa o chamado 
que o ser confere ao ente na sua totalidade existencial.

No que se refere o ser-com-o-outro (Miteinandersein), a 
vocação profissional estabelece um compromisso com o outro. Este 
compromisso confere um liame ao ser-aí denominado liderança 
(Führung). Mas, o que significa o termo liderança? É uma influência de 
chefia e superioridade moral sobre os outros indivíduos? Nas palavras 
do próprio autor (2009, p. 7), “liderança é o comprometimento com 
uma existência que, em certa medida, compreende de maneira mais 
originária, global e definitiva as possibilidades do ser-aí humano, 
devendo, a partir dessa compreensão, funcionar como modelo”.

Entrementes, liderança é dispor de possibilidades mais elevadas 
da existência de maneira discreta e exemplar. Aquilo que confere 
tal possibilidade elevada é a ciência, é a superação do pensamento 
calculador para o pensamento reflexivo/meditativo. Aquilo que subjaz 
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no fenômeno da liderança denomina-se visão de mundo. Surgem, de 
antemão, as seguintes questões: o que significa ciência? A filosofia é 
uma ciência particular?

Quanto à primeira questão: ciência é a paixão pelo perguntar; é 
o entusiasmo do des-cobrir. Ciência é investigação. Quanto à segunda 
questão: a filosofia não é uma ciência. Para Heidegger (2009, p. 17), 
“a filosofia não pode ser submetida ao conceito de ciência como um 
gênero superior. Não podemos dizer que a filosofia é uma ciência 
como dizemos com razão: o vermelho é uma cor, o verde é uma cor ou 
a física é uma ciência, a filologia é uma ciência”. A filosofia não é uma 
disciplina, é um autoconhecer, um autocompreender. É um modo, o 
tipo fundamental do comportamento.

Sobremaneira, a filosofia não é uma ciência, não no sentido da 
falta de cientificidade ou não, cabe dizer, não-científica ou acientífica 
por falta ou carência de normas e métodos da ciência. A filosofia 
precisa ser determinada a partir de si mesma. No entanto, como a 
filosofia é originária, pode-se designá-la como “origem da ciência”, 
uma vez que toda e qualquer ciência possui sua origem na própria 
filosofia. O que se pode auferir não é que a filosofia é uma ciência, 
mas, sim, o seguinte: filosofia é a origem da ciência; o que a ciência é, 
em parte, reside, pois, na filosofia.

Isto posto, na Antiguidade, as ciências como a matemática e a 
medicina foram denominadas por “filosofias”. Aristóteles denominou-
as de filosofia primeira (prima philosophia) em sentido originário e 
não como primeira disciplina filosófica. Há, na filosofia antiga, a 
tendência de determinar as ciências como filosofias. Por outro lado, 
na Modernidade, encontra-se a tendência de determinar a própria 
filosofia como ciência. Em virtude dessa tendência moderna, Descartes 
é criticado por Heidegger (2009) e, posteriormente, por Hans-Georg 
Gadamer (1999).  

A ciência como tal é uma possibilidade essencial da existência 
humana, ela é finita e possui limites. O grande problema das ciências 
particulares, como, por exemplo, a física, a química, a biologia e 
outras, é não se questionar pelo sentido que a ciência se encontra na 
existência humana.
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Dessarte, a ciência existe onde há institutos que, com a ajuda de 
instrumentos técnicos, realizam investigações. As ciências necessitam 
de instrumentos técnicos, necessita até mesmo de livros. Ciência é 
pesquisar a verdade, o verdadeiramente ente. Conforme Heidegger 
(2009, p. 45),

O pesquisar não é um querer conhecer de um tipo qualquer 
tampouco um querer conhecer relativo a objetos quaisquer. Ao 
contrário, ele é um conhecer investigador que procede metódica 
e sistematicamente na esfera de uma ordenação de perguntas 
delimitadas de modo determinado e visa antes de tudo a um 
conhecimento que deve ser demonstrado com a maior exatidão e 
elaboração em termos universalmente válidos.

A filosofia é o limite da ciência, pois ela deve à filosofia a sua 
possibilidade interna. A filosofia acha-se à base de toda ciência, mas 
ela não se reduz à ciência. O que existe é uma filosofia que originou a 
ciência e, por este singelo motivo, não pode ser determinada por uma 
ciência. 

As tentativas do século XIX de impingir um conhecimento 
científico-matemático à filosofia como sendo uma ciência exata 
consubstanciam-se numa violação à real essência da filosofia e da 
ciência. A título de exemplo, pode-se citar a seguinte afirmação de 
Kant: “afirmo, contudo, que em toda doutrina particular da natureza 
só se consegue encontrar tanta ciência propriamente dita quanto se 
puder encontrar aí matemática. Uma ciência só é científica na medida 
em que for matematizável” (KANT, 1922, p. 372). Diante dessa 
afirmação, Heidegger contrapõe: “para ser considerada rigorosa, uma 
ciência não precisa ser exata” (HEIDEGGER, 2009, §9, p. 46).

Outrossim, o ideal de toda ciência é o rigor de seus 
conhecimentos. Mas, o que significa, então, rigor? Rigor é um modo 
de caracterização epistemológico, isto é, uma adequação do objeto do 
conhecimento. Rigor é o modo de conquista da verdade (adaequatio 
intellectus ad rem). Esse rigor, portanto, só possui sentido e função no 
âmbito da ciência, uma vez que o mote da ciência é a verdade.

Tradicionalmente, verdade é sempre verdade do juízo e do 
enunciado que são expressos por proposições. Por isso, é possível falar 
em verdade proposicional. A título de exemplo, pode-se citar a seguinte 
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proposição: essa caneta é azul. A verdade reside, grosso modo, na 
ligação das representações, ou seja, na esfera da síntese e composição 
do sujeito e do predicado. Somente a proposição em seu todo é 
possível ser verdadeira, uma vez que não havendo ligação entre sujeito 
e predicado não é possível expressar uma verdade. Uma representação 
isolada inexpressa uma verdade. A representação, como, por exemplo, 
caneta, não é capaz de exprimir uma verdade proposicional. 

Em face de tudo isso, é possível depreender que a essência 
da ciência pertence à unidade da conexão de fundamentação de 
proposições verdadeiras.

No enunciado: essa caneta é azul. O adjetivo azul é atribuído 
ao sujeito, a citar, a caneta. No início da Idade Média, esse movimento 
vertical (de cima para baixo em direção a algo) do enunciado, designado 
inicialmente pelos gregos, foi denominado de affirmatio. Por outro 
lado, se no mesmo enunciado se diz: essa caneta não é preta. Então, 
o adjetivo preto é negado à caneta. Essa negação foi denominada por 
negatio. Na tese tradicional da lógica e da teoria do conhecimento 
(epistemologia), os termos citados significam um juízo afirmativo 
ou negativo. Contudo, é possível haver também um juízo afirmativo 
verdadeiro ou falso e, do mesmo modo, um juízo negativo verdadeiro 
ou falso. Por expositio, o juízo afirmativo verdadeiro é o seguinte: a 
caneta é azul. O juízo afirmativo falso é: a caneta é preta. O juízo 
negativo verdadeiro é: a caneta não é preta. O juízo negativo falso é: a 
caneta não é azul.  

Com efeito, existe no enunciado uma direção vertical (já 
demonstrada) e uma direção horizontal (a ser demonstrada) das 
relações representativas. Há, contudo, uma diversidade entre essas 
direções. Estas, não são entrelaçadas por apenas uma corrente 
relacional indiferente. Há também uma multiplicidade de relações e 
de atribuição da verdade. Com isso, surge, de antemão, as questões: o 
que decide, afinal, que o predicado seja atribuído ao sujeito? De onde 
o direcionamento vertical retira sua legitimidade? 

Em resposta, a relação recíproca entre sujeito e predicado só 
existe pelo fato de haver uma dependência entre ambos. Uma relação 
que é tão dependente por ser independente, e tão independente por ser 
dependente, como se tratará posteriormente. Como já demonstrado, 
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uma representação isolada não é capaz de exprimir uma verdade 
proposicional. Sendo assim, há uma dependência com aquilo que 
se acha diante do sujeito, a saber, o objeto do enunciado (a própria 
caneta), que subjaz a direção horizontal. Só é possível realizar um 
enunciado a partir do que se acha diante do sujeito, no que se refere 
a relação sujeito-objeto. Mas, o que se acha diante do sujeito como 
objeto do enunciado?

O sujeito é aquele que possui a faculdade do julgar; diante deste 
sujeito, se encontra o próprio objeto do enunciado: caneta azul. Há na 
proposição, isto é, na verdade proposicional, uma ambiguidade; por 
um lado, a relação formal entre sujeito/predicado (direção vertical) e, 
por outro lado, a relação de toda a connexio sujeito/predicado com o 
objeto do enunciado (direção horizontal). Segundo Heidegger (2009, 
p. 56), “denominamos a relação do predicado com o sujeito a relação 
predicativa no interior da proposição; ela retira a legitimidade de uma 
relação com aquilo sobre o que se enuncia”. No tocante ao objeto do 
enunciado, ou, melhor, a enunciação de toda predicação do sobre o 
quê do enunciado, é possível ainda realizar uma outra proposição: esse 
corpo material é leve.

Na metafísica moderna, especialmente Leibniz e Kant, e pós-
moderna ou pós-kantiana, a relação do predicado com o sujeito é 
designada como determinatio, ao passo que o predicado determina 
o sujeito. Ele determina também a distinção do juízo positivo e 
negativo, também distingue uma determinatio negativa e positiva. 
Essa distinção abarca dois conceitos, a saber, realidade e negação. 
Conforme Alexander Gottlieb Baumgarten, 

Aquilo que é estabelecido em algo por meio do determinar, a 
saber, as características e os predicados, são as determinações. 
Um tipo de determinação é a positiva. Essa determinação 
positiva, afirmativa do sujeito por meio do predicado, quando 
é uma determinação positiva verdadeira, significa realidade. Um 
outro tipo de determinação é a negativa, e essa determinação 
negativa, quando é verdadeira, é negação (BAUMGARTEN apud 
HEIDEGGER, 2009, p. 57). 

Realidade significa, aqui, predicativo positivo verdadeiro; 
realidade, realitas é essentia: essência, conteúdo objetivo, positivo, 
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essência atribuída a algo.
Ademais, a relação sujeito/predicado só possui o seu caráter 

normativo por meio da adequação (adaequatio) a coisa (res). Adequação 
do intelecto à coisa (adaequatio intellectus ad rem) é a antiga definição 
escolástica para veritas. Relação veritativa é a relação da predicação 
com o sobre-o-quê do enunciado. Sendo assim, é possível afirmar que 
a verdade reside, então, na relação de toda a relação predicativa com o 
objeto do enunciado.

Aqui, é digno de nota o fato de haver uma relação em sentido 
diverso nas direções representativas, a citar, vertical e horizontal, como 
já afirmado. Isto ocorre porque a relação predicativa, direção vertical, 
é em certa medida independente do conteúdo objetivo daquilo que 
se enuncia. Essa relação continua existindo independentemente de se 
dizer: essa caneta é azul. Logo, a relação predicativa tem uma certa 
independência em relação àquilo que é respectivamente enunciado 
sobre um objeto. Denomina-se formal aquilo que não é determinado 
pelo aspecto material do objeto do enunciado. Essa relação informa 
o conteúdo objetivo do que o objeto é. Sendo assim, ela também 
pode ser denominada de verdade material. Pelo pressuposto da lógica 
tradicional, a relação predicativa só se pode designar pela expressão 
verdade formal, pois cabe primeiramente ao enunciado, ao juízo. 
Heidegger opta pelo termo correção, ao invés de verdade formal: 

Preferimos chamar essa ‘verdade formal’ de ‘correção’, a 
fim de não incorrer no erro de tomar a verdade como se ela tivesse 
primariamente sua morada na predicação. Na medida em que o 
predicado se guia pelo sujeito, esse guiar-se do predicado pelo sujeito 
está submetido de maneira totalmente independente da verdade ou da 
não-verdade possível a regras determinadas e, com efeito, às regras da 
assim chamada lógica formal (HEIDEGGER, 2009, p. 58).

Na Antiguidade há a tendência de objetivar a pergunta pela 
verdade inerente ao conhecimento, de maneira que esta seja acessível 
a qualquer um por meio da palavra proferida. O discurso falado, a 
proposição proferida é a realidade efetiva da verdade. A verdade é 
efetivamente real no λόγος, lógos. Para Heidegger (2009, p. 60), “na 
medida em que a pergunta pela essência da verdade e do conhecimento 
tem o seu início na palavra falada, isto é, no λόγος, o conhecimento 
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da essência da verdade é conhecimento do lógos, isto é, lógica”. Diante 
disso, é possível afirmar que, para os gregos, a verdade se apresenta na 
proposição falada. A proposição falada, no entanto, tem inicialmente 
a forma de uma sequência de palavras. Para Platão, aquilo que é dito 
em sequência está na base da determinação essencial da verdade. 
(HEIDEGGER, 2012). De fato. Há na sequência proposicional uma 
unidade de palavras, uma comunidade interna. A proposição é uma 
unidade de significação. Em seu próprio significar, ela diz algo sobre 
o objeto, a coisa em si. Portanto, a proposição está ligada ao mesmo 
tempo com a coisa por ela visada. Essa conexão é denominada por 
Platão como conhecimento fundamental; discurso, enunciado. Esse 
enunciado, de modo essencial, é sempre um enunciado sobre algo.

Pois bem. Se nessa sequência relacional os elementos estão 
inteiramente alinhados de forma horizontal, então, estes elementos 
estão entre dois polos extremos, a citar, sujeito e objeto. Dessa forma, 
é estabelecida a relação sujeito-objeto, objeto da epistemologia. Com 
isso, o sujeito ao se deparar com um objeto trava uma relação com o 
objeto. Nessa relação, no visualizar o objeto, há uma série de relações 
mediadoras, uma pluralidade de relações que percorrem a sequência 
(sujeito, pensar, unidade de significação, proposição, objeto). Essa 
multiplicidade relacional é um todo que não surge apenas a partir da 
junção de umas às outras, mas, sim, é um fundamento que confere 
às partes sentido e função. Esse todo é um elemento primário e 
originário no qual é possível tomar as partes citadas como tais e em 
suas relações. Contudo, diante dessa meditação realizada, ainda não é 
possível enunciar a essência da verdade. Esta tarefa carece ainda mais 
de um certo esforço.

A teoria do conhecimento, com efeito, repousa sobre o 
problema da verdade. Para Heidegger, na Antiguidade o problema 
central da verdade não foi desvelado. Isso porque o problema da 
verdade não pode ser formulado, exclusivamente, orientando-se pela 
proposição. Se os dois polos extremos, sujeito e objeto, estão coligados 
e surgem sobre o solo de um ponto de partida, a questão decisiva não 
foi realmente desvelada, o todo fundante.

Em verdade, a relação sujeito/objeto é mediada no sujeito 
(pensamento, unidade de significação, elementos fonéticos etc.). É 



52  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

por meio do sujeito psíquico, portanto, e apenas por meio deste, que 
o objeto é alcançado. A questão fulcral é que o sujeito enunciador já se 
encontra junto à caneta, antes do próprio enunciado.

Em outras palavras: antes da enunciação da proposição o 
sujeito já está relacionado com o objeto. Ao enunciar uma proposição, 
um juízo, o sujeito já está junto ao objeto e visa, de modo direto, o 
próprio objeto. O enunciado não é exclusivamente o modo de acesso 
ao objeto.

3 Considerações finais

Por fim, com os resultados desta investigação conclui-se 
o seguinte: a filosofia é um modo de ser; é uma possibilidade de 
pensar. Para Heidegger, a filosofia não é uma ciência e nem pode 
ser categorizada como tal. O que ocorre é uma cientificação do ser 
como pesquisa, como fenomenologia. O conceito de verdade é a 
questão central de toda a filosofia. Como demonstrado, a questão da 
verdade pode ser pensada por diversas perspectivas. Entretanto, no 
pensamento de Heidegger, a verdade é pensada como o próprio ser. O 
desvelamento originário da verdade ocorre no próprio ser-aí. 

Na filosofia uma questão antiga é sempre uma questão nova 
em virtude do dinamismo da vida. Filosofar não significa, por fim, 
outra coisa senão ser iniciante. Filosofar é filosofar e nada além disso. 
O filosofar é um modo de ser. O ser-aí nunca se encontra “fora” 
da filosofia, mas, por assim dizer, é a própria filosofia que pertence 
ao ser-aí. A filosofia não é uma disciplina, é um autoconhecer, um 
autocompreender. É um modo, o tipo fundamental do comportamento. 
A filosofia é o espelho do ser. 

Para despertar livremente o filosofar necessita-se de uma pré-
compreensão da filosofia. Entretanto, ater-se à história geral é apenas 
uma das possibilidades para libertar o filosofar. Não se pode, e, aqui, 
Heidegger escreve em oposição a Descartes, querer conformar a 
filosofia a partir de uma recusa completa da tradição histórica. Mas, 
ressalta-se que, a aquisição de conhecimentos historiográficos, vale 
dizer, visões panorâmicas e etimológicas não bastam para alcançar o 
filosofar.
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Capítulo 4

LINGUAGEM, CULTURA E CRISE NA ESCOLA 
CONTEMPORÂNEA

João Pedro de Carvalho Silvello
Solange Beatriz Billig Garces
Antônio Escandiel de Souza

1 Considerações iniciais 

Pode-se dizer que a escola atualmente está “presa” a este 
passado sólido, tendo tendência a uma pedagogia tradicional, 

aplicada desde os primórdios da instituição. Ela tem dificuldade em se 
adaptar, responder com agilidade a essa “modernidade fluida”, mutável. 
A cultura é principalmente construída através dos séculos através da 
linguagem, na qual a escola se coloca como espaço de disseminação e 
construção acaba por encontrar no século XXI algumas dificuldades 
neste novo ambiente.

A partir do final da década de 80 e início da década de 90, 
houve o início da revolução informacional, havendo em poucos anos 
uma grande adoção de novas tecnologias que iriam levar a humanidade 
para a era da “hipermobilidade”, modificando permanentemente o 
processo nas quais as pessoas se comunicam. 

O advento dessas tecnologias mudou muito mais do que o 
aspecto comunicativo do ser humano, começou um processo que 
iria modificar a própria cultura, criando novos espaços e destruindo 
outros, em especial, desalojando a instituição escolar do seu espaço 
de disseminadora de informação e cultura, a colocando em uma 
“crise existencial”, uma vez que esta não tem mais o monopólio da 
informação.

 Tendo como objetivo revisar o papel da linguagem na escola 
contemporânea, procurou-se realizar uma revisão bibliográfica online 
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Capítulo 1em artigos, livros, jornais e revistas, comparando as ideias de diversos 
pensadores a respeito do papel da linguagem dentro da escola no 
século XXI.

2 Desenvolvimento

Segundo Baumann, a “cultura inicialmente era um apelo ao 
camponês e ao semeador para que arassem e semeassem a terra infértil 
e enriquecessem a colheita pelo cultivo” (BAUMANN, 2007, p. 117), 
essa definição primitiva começou a ser enriquecida à medida que o 
significado da palavra cultura se tornou mais abrangente. 

Terry Eagleton, em seu livro “A Ideia de Cultura” busca a 
semântica da palavra, ao resgatar a palavra latina que deu origem 
a palavra cultura, no caso “colere, que pode significar tudo, desde 
cultivar e habitar até prestar culto e proteger” (EAGLETON, 2003, 
p.10), essa abrangência de sentidos se define nos diversos aspectos que 
esta palavra assumiu no decorrer dos séculos, e de suas repercussões 
pela história.

 Se focarmos no sentido latino de “cultus”, voltado ao sacro, 
sagrado, que durante anos dominou os aspectos culturais da Europa, 
principalmente durante a idade média. Esse aspecto dominador da 
cultura europeia, no caso citado, a católica, se reflete também no outro 
sentido atribuído à palavra Colunus que, para Eagleton (2003, p. 10), 
é o colonialismo expresso na cultura. Se nos remetermos à história, 
percebemos que a cultura europeia se utiliza destes subterfúgios para 
justificar seu avanço sobre os povos nativos americanos na época das 
grandes navegações.

 Sendo elas justificações de levar “Deus para os outros povos”, 
no sentido sagrado da cultura européia, e de colonizar as terras que 
até então, aos olhos dos europeus não “tinham dono”. Surge deste 
“povoamento” um outro sentido, o habitar, aos olhos da cultura 
européia passa a ser um direito de eles impor seus costumes, tradições 
e crenças na terra que agora pisavam.

 Ao resgatarmos os escritos de Humberto Maturna e Francisco 
Varela, no livro “A Árvore do Conhecimento”: “Entende-se por 
conduta cultural a estabilidade transgeracional de configurações 
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comportamentais ontogênicamente adquiridas na dinâmica 
comunicativa de um meio social” (2009, p. 223). A cultura mantém-
se viva através da interação social, como Maturana e Varela afirmam, 
através da dinâmica comunicativa, intermediada pela linguagem, que 
permite que os sujeitos se compreendam através de um sistema de 
símbolos e signos. 

Na linguagem fazemos nosso mundo de homens e nela nós 
fazemos a todos e a cada um, materializada, encarnada em corpos 
que se movem nos vastos campos do significante, do imaginário 
radical, do simbólico, a partir dos quais nós afirmamos sujeitos 
sociais singularizados (MARQUES, 2006, p. 25).

Conforme citado acima, através da linguagem, o homem faz 
“seu mundo” de significações e simbolismo, na qual cada experiência é 
interpretada de acordo com as experiências de vida e bagagem cultural 
do indivíduo. “A criança já nasce inserida em um universo simbólico 
do Outro” (MARQUES, 2006, p.37), onde ao ser acolhida por seus 
pais e ao conviver com seus semelhantes já começa a receber uma 
grande bagagem cultural em forma de cuidado e carinho. 

O envolvimento das crianças com o universo sonoro começa 
ainda antes do nascimento, pois na fase intrauterina os bebês 
já convivem com um ambiente de sons provocados pelo corpo 
da mãe, como o sangue que flui nas veias, a respiração e a 
movimentação dos intestinos. A voz materna também constitui 
material sonoro especial e referência afetiva para eles (BRITTO, 
2003, p. 35).

A criança já começa a se desenvolver dentro deste universo 
simbólico, tendo como primeiras referências os seus pais, na qual, 
como podemos ver na citação de Britto, a voz materna constitui um 
sentido sonoro especial e afetivo. “Linguagem, corpo e técnica são 
dimensões do viver humano, que se constituem em reciprocidade” 
(MARQUES, 2006, p. 25), é através do corpo que as pessoas obtêm 
acesso ao mundo dos “homens”, ao simbólico. 

“O uso social da linguagem permite a construção de formas 
linguístico-discursivas propiciadoras da interação verbal” (JUNIOR, 
2009, p. 1497), a utilização social da linguagem, em ambientes 
escolares, se diferencia dos ambientes sociais por serem voltados a 
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“instrumentação” da leitura e da escrita, enquanto as práticas sociais 
de letramento visam “suprir as demandas imediatas da comunicação 
social”.

É dentro da linguagem que os atos de conhecer produzem 
mundos. No conhecer somos linguagem num contínuo existir 
nos mundos linguísticos e semânticos que produzimos com 
outros seres humanos. E de nossas heranças linguísticas surge 
diversidade (MARQUES, 2006, p. 33). 

Marques afirma que é dentro da linguagem é onde os atos 
de conhecer acontecem, e dentro deles, a construção do mundo 
de símbolos e significados. Conforme citado anteriormente por 
JUNIOR 2009, o uso social da linguagem é voltado para a construção 
da interação verbal, construir os “mundos humanos” de significados 
e símbolos. Assim, o processo que acontece dentro das instituições 
formais de ensino é diferente daquela “alfabetização social” que 
acontece no meio social, chamada de letramento.

“[...] Já letramento engloba também a aprendizagem social 
e histórica da leitura e da escrita em contextos informais e para 
fins utilitários” (JUNIOR, 2009, p. 1499), assim coloca-se que o 
letramento é a “lente” que os sujeitos usam para ler o mundo de acordo 
com sua realidade social. “Na linguagem se articulam também culturas 
diversas” (MARQUES, 2006, p. 55), a linguagem carrega a cultura de 
quem a utiliza e conforme este interage com outros indivíduos, sofre 
interpretações de cada um de seus interlocutores.

Na folha em branco, a simples possibilidade de ser escrita a faz 
suporte de leitura de um leitor virtual, numa mudez que pode 
intervir a cada momento, estando assim interagindo com o 
escrever do escrevente, levando inclusive o escrevente a reescrever 
sempre de novo seu texto. [...]. No ato mesmo do escrever insere-
se a indefectível presença do leitor virtual, presença à distância, 
oculta, tácita e por isso mesmo, angustiante, perturbadora, 
desafiante (MARQUES, 2006, p. 66).

A escola se ocupa de um lugar fundamental na sociedade, 
o de ao lado da família, educar e fornecer acesso a cultura a todas 
as crianças e jovens. Ele funciona através da institucionalização de 
práticas pedagógicas, da educação formal, baseada em diretrizes vindas 
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de entidades regionais, estaduais e nacionais. Procurando “formar” 
um “leque básico” de conhecimentos culturais para todo cidadão que 
passar por ela.

Desde a pré-primária, a Escola toma a seu cargo todas as crianças 
de todas as classes sociais, e a partir da Pré-Primária, inculca olhes 
durante MlOS, os anos em que a criança está mais «vulneráve!», 
entalada entre o aparelho de Estado familiar e o aparelho de 
Estado Escola, «saberes práticos» (des «savoir faire») envolvidos na 
ideologia dominante (o francês, o cálculo, a história, as ciências, 
a literatura), ou simplesmente, a ideologia dominante no estado 
puro (moral, instrução cívica, filosofia) (ALTHUSSER, 1980, p. 
64).

Tal afirmação de Althusser se sustenta em sua teoria sobre os 
aparelhos ideológicos de estado (AIE), na qual entre os aparelhos 
principais que o estado se utilizaria para “disseminar” sua ideologia 
estariam a família e a escola. A medida de que as instituições 
educacionais são regularizadas pelo próprio estado, não é difícil se 
pensar de que há um “aparelhamento” ideológico para disseminação 
de certos conhecimentos e aspectos culturais, em favor de outros.

Paulo Freire (2015, p. 97), em seu livro Pedagogia da Autonomia 
afirma: “Do ponto de dos interesses dominantes, não há dúvida de 
que a educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora de 
verdade”, não interessa a quem está no poder uma educação crítica, 
que dê “liberdade” aos seus cidadãos, mas sim uma manutenção do 
status quo. 

 O mesmo Freire já alerta, a educação não é neutra, mas 
defende um respeito entre as partes que a compõe. “O que devo 
pretender não é a neutralidade da educação, mas o respeito, a toda 
prova, aos educandos aos educadores e as educadoras” (FREIRE, 
2015, p. 109). A escola como aparelho ideológico de estado, parece 
hoje estar em crise, uma vez que seu “poder de influência cultural” 
diminuiu exponencialmente nos últimos anos. 

não deveria ser difícil constatar que se trata, sempre, de uma 
crise da mesma escola, secular, elitista, seletiva, meritocrática; 
contestada e desejada, rejeitada e imprescindível. Sempre as 
mesmas insatisfações e sempre as mesmas crenças sobre a 
necessidade de transformá-la (BARROSO, 2008, p. 34).
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 Vivemos em um século de rápidas transformações tecnológicas, 
que afetam a vida de toda sociedade, de forma nunca antes vista. Há 
uma dificuldade em acompanhar estas transformações vividas pela 
sociedade, por parte da escola.

Numa análise retrospectiva, parece muito diferente daquele que 
enquadra a vida das gerações de hoje. Ela parece “pesada” (contra 
a leve modernidade contemporânea); melhor ainda, “sólida” (e 
não “fluída”, líquida ou “liquefeita”); condensada (contra difusa 
ou “capilar” e, finalmente, sistêmica (por oposição a “em forma de 
rede”). (BAUMAN, 2001, p. 36).

Hoje em um mundo de modernidade líquida, que passa por 
diversas transformações, vivemos em um contexto de dicotomia entre 
o tradicional e o moderno. Em um lado, temos instituições seculares 
de ensino que ainda tem muitas dificuldades de se adaptar a esse 
novo mundo “hiperconectado” e do outro lado, temos jovens que 
apresentam características “únicas” para aquilo que representa ser o 
século da mobilidade.

De 2006 para cá, o desenvolvimento tecnológico me levou à 
convicção de que a condição contemporânea de nossa existência 
é ubíqua. Em função da hipermobilidade, tornamo-nos seres 
ubíquos. Estamos, ao mesmo tempo, em algum lugar e fora 
dele. Tornamo-nos intermitentemente pessoas presentes-ausentes 
(SANTAELLA, 2014, p. 16).

A realidade das fontes de informação é de que agoras elas “estão 
nas nuvens, em torno do aprendiz, e que ao toque da ponta do seu 
dedo são, disponibilizadas para o seu desfrute” (SANTAELLA, 2018). 
Estão ubíquas, ou seja, em todos os lugares, que já se difundiu pelo 
universo.

O desafio não é mais somente mediar o uso do computador em 
sala de aula, como se pensava há alguns anos, quando a internet dava 
os primeiros passos, mas sim como essas novas redes estão alterando 
de maneira fundamental a forma com qual os acadêmicos aprendem e 
de qual forma os professores estão preparados para este novo contexto.

Conforme vimos, a linguagem carrega um contexto cultural, 
e é através dela que as interações culturais acontecem e se difundem. 
O espaço virtual, mesmo não sendo “palpável” é um novo lugar 
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onde as interações sociais estão acontecendo a todo momento. Pierre 
Levy (2018, p. 17), em seu livro “Cibercultura” especificou que 
este novo conceito de técnicas, materiais e métodos que estavam se 
desenvolvendo juntamente com o advento do espaço virtual.

Ao voltarmos a citação de Mario Osório Marques, percebemos 
que o ao escrever em papel em branco, há uma “virtualização” da 
linguagem, no entanto ela carrega “perigos” para o escritor, uma 
vez que não sabe como sua mensagem será interpretada pelo leitor. 
Assim, uma vez que essa nova cultura esteja estabelecida em seu espaço 
virtual, cada nova incursão nesta nova cultura se revela desafiadora, 
pois não há como saber a reação de cada um dos sujeitos que compõe 
o espaço virtual.

As gerações de nativos digitais vêm se aperfeiçoando a cada 
ano ainda apresentando novas características que estão começando a 
ser exploradas, no entanto não em sua totalidade. A aprendizagem 
ubíqua poderá ser uma característica desta geração? Eles serão capazes 
de aprender em qualquer lugar? Como sua linguagem e sua cultura 
poderão se adaptar a esta nova realidade?

3 Considerações finais

Singularidade é a definição de algo que é singular, distinto por 
sua natureza. Vivemos atualmente em um momento singular, um 
tempo no qual as grandes transformações iniciadas pelas mídias digitais 
nas décadas finais do século XX, definem a velocidade e como tudo se 
transforma, hoje tudo muda rapidamente, é quase instantâneo. Com a 
mudança dos meios de comunicação para a era da “hipermobilidade”, 
inserem-se novos elementos no jogo da linguagem, o principal 
mecanismo de comunicação da cultura humana.

 A conotação que a palavra cultura assume nas diferentes eras 
da humanidade, depende das “forças” culturais, ou ideológicas, que 
estavam no poder em determinado momentos. A escola parece estar 
em crise, tendo que repensar a “razão de sua existência” no século 
XXI, uma vez que a disseminação de informações não é mais sua 
exclusividade, o advento das tecnologias móveis acaba por criar crises 
com este aparelho ideológico e com o modo com qual a linguagem 
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se constrói através dele, uma vez que ainda há muita dificuldade na 
adoção destas tecnologias por estas instituições. 
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1 Considerações iniciais 

Temática de inúmeros debates e pesquisas, a linguagem e a 
comunicação são constantemente abordadas em diversas 

áreas, sendo suas informações apresentadas com bases originárias 
nos estudos oriundos da filosofia, uma vez que eram demandadas e 
aprimoradas por variados filósofos, os quais discutiam abordagens 
sobre direcionamentos em princípios da vida em sociedade, liberdade, 
direitos e deveres, entre outros. Na contemporaneidade, transformações 
e indicações modernas e tecnológicas são constantes, trazendo efeitos 
considerados ao meio social e, consequentemente, ao tema em 
questão, visto que o uso de novos equipamentos e o desenvolvimento 
de sistemas inteligentes promovem diferentes formas de utilização da 
comunicação.

O presente trabalho visa promover, a partir de referências 
bibliográficas, método dedutivo e pesquisa qualitativa, uma discussão 
acerca da aplicação da linguagem através da comunicação, observando 
para isso a capacidade tecnológica de criar mecanismos que facilitam 
a aproximação dos indivíduos e que não utilizam, como referência e 
limite, o espaço físico. Desta forma, o objetivo do artigo é demostrar 
que as inovações trazidas pela tecnologia promovem, independente do 
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seu alcance, a aproximação das pessoas, sendo que é por meio dessa 
comunicação que se consolida a linguagem entre os indivíduos, dado 
que é utilizada como elo nas relações e na precípua busca de novas 
nuances dentro da locução.

2 Desenvolvimento

A comunicação é tema discutido constantemente entre 
estudiosos, os quais buscam evidenciar sua funcionalidade e percepção 
entre os indivíduos, bem como de que forma ela se estabelece quando 
aplicada juntamente com outras ferramentas, como é o caso da tecnologia 
advinda no século XX. Destarte, quando se procura demonstrar que 
a linguagem pode ser utilizada de diferentes formas, em momentos 
distintos e entre indivíduos que se encontram em lugares próximos ou 
distantes, isso acaba fomentando temáticas inerentes à aproximação dos 
sujeitos através da utilização da comunicação tecnológica. 

Na filosofia, Nietzsche (1878, p. 6) cita que “a Linguagem 
não pode ser um ponto de chegada, ela deve ser porta de entrada 
para o plural, a diferença”. Portanto, entende-se que o filósofo já 
interpretava a linguagem como um meio de comunicação que, além 
de proporcionar a abertura de novos contatos, forma concepções 
variadas entre os indivíduos. Nessa esteira, inclusive, sublinha-se 
que a linguagem utiliza o dialeto originário de cada povo, meio pelo 
qual exerce diversas formas de comunicação entre os indivíduos. Nas 
palavras de Weiss, Tafner, Lorenzi e Ewald (2018, p. 13):

Para interagir, articular a linguagem, o ser humano faz uso de 
uma língua, constituída de uma gramatica própria. É importante 
ressaltar que a língua é um organismo vivo e, por esse motivo é 
natural que exista um distanciamento, por vezes, entre o que é 
prescrito pelas normas de uma gramatica tradicional e o que é 
efetivamente utilizado por seus falantes.

Ainda, conforme se depreende no livro: Humano Demasiado 
Humano, este dispõe:

A importância da linguagem para o desenvolvimento da cultura 
está em que nela o homem estabeleceu um mundo próprio ao 
lado do outro, um lugar que ele considerou firme o bastante para, 
a partir dele, tirar dos eixos o mundo restante e se tornar seu 
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senhor […] O criador da linguagem não foi modesto a ponto de 
crer que dava às coisas apenas denominações, ele imaginou, isto 
sim, exprimir com as palavras o supremo saber sobre as coisas 
(NIETZSCHE, 1878, p. 11).

Deste modo, seguindo os preceitos filosóficos trazidos aos 
estudos do uso da linguagem como forma de comunicação, torna-
se imprescindível citar Hebert Mashall Mcluhan1 (conhecido como 
criador do termo mensagem), o qual estudava a percepção humana, a 
comunicação como discussão de problemas e o uso de aparatos técnicos 
- como a utilização de máquinas - para a comunicação, sendo assim 
considerado, na atualidade, pelo estudo e discussão da independência 
eletrônica, o pai da evolução tecnológica. Aliás, cumpre informar que 
seu trabalho teórico sobre tal temática se dá no livro:  Os meios de 
comunicação como extensões do homem (1964). 

Assim, aliada à linguagem, técnicas foram criadas com o 
advento da tecnologia, isto é, com o surgimento de máquinas que 
auxiliaram e serviram para a extensão da comunicação e interação 
entre indivíduos, como é o caso do computador, aparelho de telefone 
celular, internet, entre outros, instrumentos que tiveram e ainda têm 
funções primordiais dentro da sociedade. 

O computador, como exemplo, foi criado por volta de 1946, 
nos Estados Unidos, com a finalidade de armazenar e transmitir 
informações a seus usuários. Já a internet, criada na década de 1960, 
também em solo americano, funcionava como meio de comunicação 
e envio de importantes diligências e atos direcionados entre militares 
e laboratórios americanos de pesquisas,  sendo que, entre suas opções, 
disponibilizava o uso do e-mail, outro relevante surgimento daquele 
período e que facilitou o estreitamento entre chefes de estado, 
pesquisadores e seus estudos, mesmo estando cada um em seu quartel 
ou laboratório. Além disso, quanto a liberação da internet para fins 
comerciais, frisa-se que essa se deu somente na década de 1980, onde 
passou a ser estendida a todo o território mundial, o que ajudou na 
elevação dos estudos científicos, compartilhamentos de informações 

1 Herbert Marshall McLuhan foi um destacado educador, intelectual, filósofo e teórico da 
comunicação canadense, conhecido por vislumbrar a Internet quase trinta anos antes de 
ser inventada. Ficou também famoso por sua máxima de que O meio é a mensagem e por 
ter cunhado o termo aldeia global.
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na área da saúde, segurança e educação, bem como na troca de 
conhecimentos entre profissionais e indivíduos que apenas buscavam 
informações sobre determinados assuntos.

Percebe-se, portanto, que após a Segunda Guerra Mundial a 
tecnologia ganhou força e desenvolveu-se, aprimorando equipamentos 
existentes e criando novas possibilidades de utilização das máquinas 
pelo homem, garantindo, assim, que fossem usadas como forma de 
alcançar e aproximar os mais variados grupos, o que promoveu a 
interação entre diferentes meios sociais e seus usuários, não importando 
a distância entre esses. Da mesma forma, acompanhando o cenário 
retro, pertinente se faz registrar que a linguagem, já solidificada em 
estudos e na vida em sociedade, também passa por movimentos 
transformadores, acompanhando mudanças de hábitos e referências 
de utilização, seja em sua forma escrita ou falada. Em outras palavras, 
pode-se dizer que ela encontra, diretamente, as mais variadas formas de 
comunicação, cujo importante dever consiste em estreitar as relações 
e aproximar grupos que se assemelham em suas diretrizes ou seguem 
preceitos diferentes. Nesse diapasão, explana Pretto (1999 p. 162):

O surgimento de novas linguagens a partir da aproximação das 
tecnologias da comunicação e informação com uma grande 
diversidade de áreas do conhecimento, exige estabelecer um 
panorâmica sobre alguns elementos do desenvolvimento científico 
e tecnológico do mundo contemporâneo. 

Contudo, apesar de suas benesses, inovações tecnológicas 
interligadas à linguagem e à comunicação trazem desafios, vistos os 
novos conceitos de uso e aplicabilidade na vida dos indivíduos, os 
quais necessitam adequar-se constantemente às novas modalidades de 
ferramentas (aparelhos de celular, tablets, computadores, etc), estas 
cada vez mais sofisticadas e funcionais. Não há como negar que grande 
parte dos atuais meios de comunicação utilizam de alguma forma 
distinta a linguagem, seja por meio de escritas estrangeiras ou símbolos 
codificados, o que até pode provocar, em um primeiro momento, 
uma certa barreira de difícil travessia, mas que com o tempo, torna-
se essencial no desenvolvimento cognitivo do ser humano. Sobre o 
compartilhamento de novas ideias a comunicação contida nelas: 

Quando nos comunicamos, partilhamos algo e, por este ato de 
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compartilhar ou comunicar, conhecemos e somos conhecidos. E, 
se somos conhecidos e conhecemos, estando vivendo em relação, 
por isso a qualidade da nossa existência humana depende, e 
muito, de nossos relacionamentos. (WEISS et al., 2018, p. 30).

Por fim, ante todo o exposto, firme é o entendimento de que 
com o advento da tecnologia, a qual é constantemente usufruída 
nos meios de comunicação, como é o caso das redes sociais e demais 
ferramentas congêneres, a linguagem tornou-se mais ramificada, uma 
vez que se modifica de acordo com os avanços tecnológicos. Assim, 
primando pelo compartilhamento de informações e a diminuição 
de obstáculos na acelerada vida moderna, sem deixar de manter a 
aproximação entre seus usuários, pouco importando suas variações 
peculiares, a tecnologia e a linguagem caminham de mãos dadas e 
certamente assim permanecerão pelo decorrer da evolução humana.

3 Considerações finais

A passagem do tempo carrega extensas e diversas bagagens 
de conhecimentos e agrega transformações na dinâmica da vida em 
grupo, posto que a tecnologia traz aparatos inovadores que permitem 
usufruir da linguagem e de diversos modos de comunicação. Tratam-
se de ferramentas modernizadas e que carregam uma enorme demanda 
de informações, estas disponíveis a todos que delas necessitem e 
queiram utilizar. Contudo, deve-se destacar que “não basta ter a 
informação, é preciso saber o que fazer com ela” (CORTELLA, 2017, 
p. 1). Destarte, cabe considerar que por mais que a tecnologia tenha 
benefícios congruentes, não se pode deixar de observar os desafios que 
sua aplicação transporta para o campo linguístico.  
 O compartilhamento de informações na transição do século 
XIX para o XX se deu de forma rápida, sendo as criações do passado 
substituídas por novas tecnologias, estas com mais dados e objetos 
de pesquisas direcionados, servindo de norteamento para que os 
indivíduos imediatamente alcancem seu objetivo central, consolidando 
a materialidade tecnológica. Todavia, conforme já tratado, novidades 
trazem responsabilidades e modificações existências e culturais na vida 
em sociedade, ou seja, de acordo com os autores Almeida e Valente 
(2011, p. 29) é preciso “considerar que as mídias e tecnologias interferem 
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nos modos de se expressar, se relacionar, ser e estar no mundo”. 
Assim, a mencionada interferência se dá no modo de utilização 

da tecnologia, principalmente na necessidade dos indivíduos se 
adequarem as mudanças e novidades, porém quando isso é ultrapassado, 
o usuário adentra em um novo campo de conhecimento, repleto 
de mecanismos de comunicação que antes eram desconhecidos, os 
quais ajudam e promovem a troca de saberes pelo uso da linguagem, 
independente da localização dos seus executores.
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Capítulo 6

OS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS E A 
UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DURANTE O 

CUMPRIMENTO DA PENA

Roana Funke Goularte
Carla Rosane da Silva Tavares Alves

1 Considerações iniciais 

Desde o surgimento dos sistemas penitenciários, é possível 
identificar a presença da prática laboral durante o 

cumprimento da pena, de forma que o trabalho dos apenados, 
inicialmente visto como uma técnica disciplinar, passou a ser 
considerado como um método de reinserção à sociedade.

A abordagem histórica inicia com o surgimento do Sistema 
Pensilvânico, no século XVII, cuja característica é o regime fechado 
em isolamento absoluto, este serviu de exemplo para o surgimento do 
Sistema Auburniano, no estado de Nova Iorque, que possuía algumas 
semelhanças com seu antecessor.

Após, foi criado o chamado “Sistema Progressivo” composto 
por três modalidades. A primeira delas é o Sistema Inglês, aboliu 
os castigos corporais. Posteriormente, ocorreu a criação do Sistema 
Irlandês, que adotou a prática de incentivos aos apenados. Por 
último, identifica-se o Sistema de Montesinos, que visava ao objetivo 
regenerador da pena.

A partir de uma análise histórica evolutiva, pretende-se analisar 
o desenvolvimento dos sistemas prisionais e, utilizando-se do método 
de abordagem hipotético-dedutivo, busca-se compreender a utilização 
do trabalho prisional. A pesquisa qualitativa, pelo procedimento 
bibliográfico ficou estruturada apresentando as origens dos sistemas 
penitenciários que utilizavam a prática laboral no cumprimento da 
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pena e como eles se desenvolveram até considerar o trabalho prisional 
uma forma de reeducação dos apenados. 

2 Desenvolvimento

É possível observar que o surgimento dos sistemas penitenciários 
se deu com a criação da pena privativa de liberdade como um meio de 
condenação, desencadeando, assim, o aperfeiçoamento dos métodos 
e a criação de novas formas correcionais na aplicação da pena. Neste 
sentido Mirabete (2000, p. 19) expõe: 

Antes do século XVII, a prisão era apenas um estabelecimento 
de custódia, em que ficavam detidas as pessoas acusadas de 
crime, à espera de sentença, bem como doentes mentais e pessoas 
privadas do convívio social por condutas consideradas desviantes 
(prostitutas, mendigos, etc.) ou questões políticas. No final do 
referido século, a pena privativa de liberdade institucionalizou-
se como principal sanção penal e a prisão passou a ser, 
fundamentalmente, o local da execução das penas.

A partir do século XIX, a prisão tornou-se o principal 
instrumento de reprimenda penal, de forma que a ideia de punição 
passou a ser confundida com prisão, conforme explica Felberg (2013, 
p. 20):

As penas privativas de liberdade, enfim, converteram-se no 
modelo sancionatório primordial a ser aplicado, em antagonismo 
aos teatros públicos de suplício. Contudo, a (infeliz) lógica 
latente é que, para serem eficazes, tais instituições devem impor 
aos infratores, que ousarem violar as leis penais, condições de 
existência piores do que as garantias a quem as respeita.

O primeiro método penitenciário identificável é o Sistema 
Pensilvânico, criado na Colônia da Pensilvânia em 1681, também 
conhecido como celular ou Filadélfico, assentado no regime fechado 
e celular de forma pura, e, aos condenados, era imposto isolamento 
absoluto, tal como lhes eram negadas visitas, sendo apenas estimulada 
a leitura (SÁ, 1996, p. 94). 

A sua criação ocorreu com o intuito de melhorar as prisões 
que até então possuíam apenas o caráter cautelar e, desta forma, 
conseguir a recuperação daqueles que se encontravam sob sua guarda. 
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Até os dias atuais são identificadas determinadas características do 
Sistema Pensilvânico, sendo elas: separação dos internos em celas 
individuais durante a noite; isolamento desde que não lese a dignidade 
humana; utilização do regime celular aplicado de forma integral aos 
apenados de alta periculosidade; e isolamento em casos de penas 
privativas de liberdade de curta duração aos condenados reincidentes 
(BITENCOURT, 1993, p. 67).

 O ano de 1796 foi marcado por mudanças importantes nas 
sanções penais, pois houve a substituição da pena de morte e dos 
castigos corporais por pena de prisão e alterações na forma de sistema 
de confinamento (BITENCOURT, 2014, p. 165). Por isso, no estado 
de Nova Iorque, surge o Sistema Auburniano, cuja criação visava 
superar as limitações e os defeitos identificados no método antecessor, 
introduzindo a prática laborativa durante o cumprimento da pena.

Este novo modelo se baseava no silêncio absoluto durante o 
dia e no isolamento noturno. Divergia do sistema Pensilvânico, por 
ter introduzido oficinas onde os apenados eram submetidos a uma 
rigorosa jornada de trabalho (SÁ, 1996, p. 94). Von Hentig (1967, 
apud, BITENCOURT, 1993, p. 71) atribui dois fatores fundamentais 
à origem do método penitenciário Auburniano “[...] a) os resultados 
desastrosos produzidos pelo sistema celular (morte ou loucura dos 
reclusos); e b) um agudo sentido lucrativo de economia”. 

Esta modalidade penitenciária possuía dois aspectos negativos, 
sendo eles: oposição das associações sindicais, que reprovaram o 
desenvolvimento do trabalho penitenciário; e a presença de um 
rigoroso regime disciplinar com características baseadas no estilo de 
vida militar (BITENCOURT, 2014, p. 167). Ao contrário do celular, 
este sistema não se baseava no desejo de recuperação do recluso, 
objetivando primordialmente a ordem, o poder e o lucro econômico, 
ou seja, os presos deviam ser obedientes, estavam sempre sob máxima 
vigilância de segurança e eram submetidos ao uso abusivo de mão de 
obra (SANTOS, 2016, p. 10).

Com a chegada do século XIX, surgiu o “Sistema Penitenciário 
Progressivo”1, no qual as privações de liberdade sofreram alterações, 

1 A essência desse regime consiste em distribuir o tempo de duração da condenação em 
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esta nova modalidade é composta pelos Sistemas Inglês (mark system), 
Irlandês e de Montesinos.

O “mark system ou sistema dos vales, iniciou quando o capitão 
da Marinha Alexandre Maconochie foi nomeado diretor de uma 
prisão inglesa que ficava localizada na ilha de Norfolk, na Austrália” 
(SÁ, 1996, p. 96). Para Santos (2016, p. 12, a obra desenvolvida 
por Alexander Maconochie “[...] modificou as condições desumanas 
no cumprimento de pena, passando a usar a bondade ao invés da 
severidade anteriormente imposta, além disso trabalhava com a ideia 
de prêmios para os reclusos”. O sistema dos vales dividia-se em três 
períodos, conforme demonstra Bitencourt (1993, p. 83):

 1º) Isolamento celular diurno e noturno [...]. O condenado 
podia ser submetido a trabalho duro e obrigatório, com regime 
de alimentação escassa.

2º) Trabalho em comum sob a regra do silêncio [...]. Esse 
período é dividido em classes, no qual o condenado, possuindo 
determinado número de marcas e depois de um certo tempo, 
passa a integrar a classe seguinte. [...]

3ª) Liberdade condicional [...]. Passado esse período sem nada que 
determinasse sua revogação, o condenado obtinha sua liberdade 
de forma definitiva.

No mesmo século, Walter Crofton idealizou e implementou um 
regime composto de quatro fases a serem percorridas pelo condenado, 
desde o seu ingresso na penitenciária até a sua liberdade total. Esta nova 
modalidade recebe a denominação de Sistema Progressivo Irlandês 
(SÁ, 1996, p. 97). Neuman (1971, apud BITENCOURT, 1993, p. 
86) complementa “a finalidade altamente moralizadora e humanitária 
do regime ficou comprovada ao fazer o recluso compreender que a 
sociedade que o condenou está disposta a recebê-lo sem reticências, 
sempre que demonstre encontrar-se em recuperação”. Sobre a 
composição deste sistema:

 1º) Reclusão celular diurna e noturna – nos mesmos termos do 

períodos, ampliando-se em cada um os privilégios que o recluso pode desfrutar de acordo 
com a sua boa conduta e o aproveitamento demonstrado do tratamento reformador. 
Outro aspecto importante é o fato de possibilitar ao recluso reincorporar-se à sociedade 
antes do término da condenação (BITENCOURT, 2014, p. 169).
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sistema inglês, sem comunicações, com alimentação reduzida e 
sem qualquer favor, era cumprida em prisões centrais ou locais.

2º) Reclusão celular noturna e trabalho diurno em comum – com 
a obrigação de manter rigoroso silêncio, [...]. Nesta fase, como 
no regime anterior os apenados também se dividiam em classes e 
obtêm a progressão através das marcas. [...]

3º) Período intermediário – assim denominado por Crofton, 
ocorria entre a prisão comum em local fechado e a liberdade 
condicional. Este período era executado em prisões especiais, onde 
o preso trabalhava ao ar livre, no exterior do estabelecimento, 
em trabalho preferencialmente agrícolas. [...]. Concedia-lhes 
inúmeras vantagens, como abandonar o uniforme dos presos, não 
receber nenhum castigo corporal, dispor de parte da remuneração 
de seu trabalho, escolher a atividade laboral e, especialmente, 
poder comunicar-se com a população livre, embora, sem perder a 
condição de apenado. [...]

4º) Liberdade condicional – [...] o condenado recebia uma 
liberdade com restrições e que, com o passar do tempo e o 
cumprimento das condições impostas, obtinha, finalmente, a 
liberdade definitiva. (BITENCOURT, 1993, p. 85).

Com a nomeação do Coronel Manuel Montesinos y Molina 
como diretor da prisão de San Austin, em Valência, na Espanha, uma 
nova forma de sistema penitenciário surgiu. Sua direção orientou-se 
nas políticas de humanização das prisões, pois priorizava o objetivo 
regenerador da pena (SÁ, 1996, p. 98).

Destaca-se, que a diminuição do rigor dos castigos e a orientação 
por meio de poder disciplinar racional utilizado no sistema adotado 
por Montesinos, segundo Boix (1850, apud BITENCOURT, 1993, 
p. 87) “[...] ao assumir a direção, o número de reincidência ascendia 
a 30 ou 35%, mas conseguiu diminuir esse percentual a 1% e, em 
alguns períodos, a reincidência chegou a desaparecer”.

 Santos (2016, p. 15) destaca que “[...] podia-se observar um 
estímulo de confiança por Montesinos com os condenados, criando 
uma relação de fidúcia entre os presos e ele, podendo alcançar uma 
mudança por parte dos reclusos”; complementa ainda, explicando que 
“[...] este sistema se caracterizou pelos respeitos aos condenados, pois 
abolia as penas corporais, as sanções, até mesmo as mais graves não 
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deveriam ser desonrosas, indignas”.
Com relação à utilização do sistema progressivo e a sua relação 

com o sistema brasileiro, Belfort (2011, p. 13) explica:

Sendo assim, apesar de se poder aferir que o sistema progressivo 
é o mais adotado no mundo, considerado o menos cruel e que 
objetiva a individualização da pena, pautado em uma concepção 
mais humana, visando à recuperação do condenado, há falhas no 
sistema brasileiro que vem a demandar cada vez mais atenção, 
estudo, discussão e solução, para tornar eficaz o sistema proposto 
e positivado pelo ordenamento.

Em que pese a sua evolução, as prisões estão organizadas 
para guardar e manter pessoas integrantes de um segmento social 
submetidas a um regime de monitorização total ou quase total, de 
forma que este controle se expressa, principalmente, pela arquitetura 
de suas construções, isolamento de seus prédios e vigilância armada, 
além de outros elementos simbólicos que vão, desde a censura de 
correspondência e restrição de tempo, até a distribuição de espaço e 
desnudamento de visitas (SÁ, 1996, p. 40).

Tem-se que, ao longo do tempo, os sistemas penitenciários 
foram evoluindo de acordo com os novos anseios da sociedade, 
deixando de possuir apenas o elemento de custódia, onde as penas 
habitualmente eram executadas na forma de castigos corporais e 
morte, possuindo como característica a necessidade de manter aquele 
indivíduo longe do olhar da população, até que passou a objetivar 
dois aspectos, sendo eles o compensatório, em que  o sentenciado é 
punido pelo mal que causou à população; e o preventivo, no qual há 
o propósito de reinserção social do egresso, aumentando, assim, as 
chances de não voltar a praticar o ilícito.

Oliveira (2003, p. 76), narra que “o sistema prisional não 
representa hoje apenas uma simples questão de grades e de muros, 
de celas e de trancas, mas é visto como uma sociedade dentro de 
outra sociedade, em que foram radicalmente alterados numerosos 
comportamentos e atitudes da vida livre”.
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3 Considerações finais

A partir da análise histórica dos sistemas penitenciários, 
identificou-se que, desde o seu surgimento, em meados do século 
XVII, a prática laborativa está presente. Inicialmente, o trabalho era 
apenas uma forma de punição, porém com a evolução dos métodos 
carcerários, tornou-se mais presente, até ser considerada uma forma de 
reinserção do condenado.

Destaca-se que, dentre os sistemas estudados, o de Montesinos, 
cujo objetivo da pena era, a partir de uma aplicação humanizada, 
regenerar o sentenciado, foi constatada uma diminuição nos índices 
de reincidência dos egressos.

É nítido que ao Estado não cabe apenas aprisionar, sendo que 
um de seus papéis se centra na tarefa de proporcionar mecanismos 
necessários para a redução de chances de retorno ao sistema prisional. 
Assim, o investimento em meios que possibilitem a realização de 
trabalho durante o cumprimento da pena é uma alternativa, a fim de 
que ocorra uma mudança carcerária.

Atualmente, disponibilizar meios que permitam a evolução 
moral, profissional e educacional dos indivíduos que cumprem pena 
não é o suficiente, é, também, imprescindível desconstituir o ideal 
punitivo, esclarecendo à sociedade que receberá os egressos do sistema 
prisional, bem como respeitar os direitos constitucionais que são 
destinados a todos os cidadãos, sem exceção.

Assim, a conscientização da sociedade brasileira é importante 
para a reinserção dos egressos, uma vez que é necessário desvincular-
se do entendimento de que o indivíduo infrator deve ser excluído da 
comunidade e ser apenas depositado em um estabelecimento prisional 
que, atualmente, está contaminado pela debilidade.

Desta forma, a acepção de que o sentenciado, um dia, retornará 
ao convívio social e que é necessário fornecer a ele condições mínimas 
para se reestabelecer e não voltar a delinquir é imprescindível para 
uma real mudança no cenário da criminalidade.
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Capítulo 7

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NOS 
AMBIENTES EDUCACIONAIS: UM DEBATE 

NECESSÁRIO

Dieison Prestes da Silveira
Leonir Lorenzetti

1 Considerações iniciais

Nos ambientes educacionais alunos e professores devem 
socializar suas vivências e experiências para dinamizar 

o processo de ensino e aprendizagem, buscando uma ampliação de 
conhecimentos por meio do diálogo e das interações socioculturais. 
O professor, nesse contexto, precisa ser um mediador, instigando o 
pensar crítico, reflexivo e emancipatório dos seus alunos, atentando 
para as questões políticas, sociais, culturais e ambientais.

Sabe-se que atualmente há uma diversidade de saberes 
presentes nos mais variados campos do conhecimento, pois, conforme 
relata Santos (2010), existe uma ecologia de saberes a qual envolve 
práticas e experiências de cunho cultural, ambiental e social. Dentro 
das instituições de ensino deve ocorrer a fusão e a articulação destes 
saberes, visto que os alunos socializam fatos/circunstâncias de suas 
realidades, portanto, o professor deve atentar aos relatos de seus alunos 
para construir uma aula atrativa e que desperte a atenção da turma. 
Isso permite um repensar acerca da polissemia de saberes presentes na 
sociedade e a relevância destes para a atualidade. Conhecer o modo 
de vida, os costumes, mitos e rituais de um grupo de pessoas permite 
uma sondagem das práticas socioculturais, tendo reflexos na sociedade, 
sendo assim, dentro das escolas os professores devem conhecer seus 
alunos e inseri-los na dinâmica do conhecimento.

Em se tratando dos ambientes educacionais, os professores 
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devem articular os conhecimentos científicos com os saberes vivenciais 
dos alunos, pois, cada estudante apresenta a sua identidade e a sua 
forma de interagir com o mundo, advindos das relações entre amigos, 
familiares e sua comunidade. Os professores devem estar em constante 
formação para ampliarem seus saberes, visando construírem o processo 
de ação e reflexão da sua prática pedagógica. Dentro da sala de aula 
o docente precisa criar condições de aprendizagens em seus alunos, 
democratizando o ensino e permitindo uma participação conjunta 
entre os educandos, tendo como princípio norteador a busca por uma 
educação emancipatória (FREIRE, 1987). 

Quando o aluno articula os diversos conhecimentos mediados 
pelo professor com a sua própria realidade de mundo, ele se torna 
um agente reflexivo com capacidade para transformar a sociedade. 
Ainda, ele percebe a importância dos conhecimentos científicos 
e sua relevância para o contexto social, cultural, econômico e 
ambiental criando condições para atuar com criticidade no meio 
sociocultural. Isso culmina em um processo formativo com viés 
reflexivo, emancipatório e humano permitindo exercer a cidadania 
com autonomia e responsabilidade social.

 De maneira geral, conhecimentos voltados ao meio ambiente 
precisam ser debatidos nos mais diversos campos do conhecimento, 
porém, nas escolas eles precisam ser discutidos com um viés crítico, 
pois os alunos estão ampliando seus saberes e direcionando-os para 
a sociedade. Nesse sentido, todos os professores, independentemente 
de sua formação, precisam dialogar assuntos voltados a sociedade 
e ao meio ambiente, tendo como foco na abordagem, o uso de 
uma educação ambiental que atente para a criticidade. Diante da 
necessidade de fortalecer um debate entre escola, professores e alunos, 
tendo como ponto de partida o uso de uma educação ambiental 
crítica, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a abordagem 
da educação ambiental crítica dentro do espaço escolar, atentando 
para as vivências e experiências de alunos e professores, visando a 
construção do conhecimento de forma significativa e que possibilite 
transformações na sociedade. 
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2 Desenvolvimento

Em se tratando de metodologia adotada para este estudo, 
destaca-se o uso da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, de 
acordo com Minayo (2012), responde a questões muito particulares, 
ela permite o debate de fatos/circunstâncias que não devem ser 
quantificados, pois toda a pesquisa qualitativa investiga situações e 
acontecimentos íntimos, profundos e que precisam de um olhar 
diferenciado. As pesquisas qualitativas respondem situações particulares 
e que necessitam de uma análise aprofundada, sendo assim, este estudo 
versa sobre a temática ambiental crítica em ambientes escolares, com 
enfoque em alunos e professores.

Para a presente investigação ocorreu uma pesquisa 
essencialmente bibliográfica. Severino (2007, p. 39) comenta que 
“[...] a documentação bibliográfica deve ser realizada paulatinamente, 
à medida que o estudante toma contato com os livros ou com os 
informes sobre os mesmos”. No mesmo sentido Gil (2011) afirma que 
toda a pesquisa necessita de um estudo bibliográfico, visando conhecer 
as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos mais variados campos 
do conhecimento. O autor comenta ainda que, por meio das pesquisas 
bibliográficas, ocorre a atualização de dados, sendo fundamental para 
o meio científico.

 Nos ambientes educacionais alunos e professores devem 
criticizar a importância do meio ambiente nas suas múltiplas 
dimensões. Para isso é imprescindível um debate constante acerca 
da importância da epistemologia ambiental, noutras palavras, a 
relevância em problematizar e discutir o conhecimento ambiental e 
seus reflexos na sociedade, disseminando-o nos mais variados campos 
do conhecimento. Frente a isso, pode-se afirmar que:

A epistemologia ambiental leva a mudar as circunstâncias da 
vida, mais do que a internalizar o ambiente externalizado da 
centralidade do conhecimento e do cerco do poder de um saber 
totalitário. Mais do que renovar a busca de um acoplamento do 
pensamento complexo com a realidade complexa, esta mudança 
na pan-óptica do olhar do conhecimento transforma as condições 
do ser, as formas de ser no mundo na relação que estabelece com 
o pensar, com o saber e o conhecer (LEFF, 2012, p. 20).
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Por meio do saber ambiental os alunos e professores 
compreendem a relação entre natureza e sociedade, bem como 
debatem as questões sociais, políticas e econômicas e criam condições 
para serem sujeitos críticos e reflexivos para atuarem no meio social. 
A ideia hegemônica presente na sociedade descreve meio ambiente 
como sendo as árvores, a fauna e os rios e esta visão é essencialmente 
reducionista, pois deixa de lado as implicações que as premissas de 
desenvolvimento econômico e social causam a natureza. A educação 
ambiental tendo um olhar crítico discute a política, a sociedade, a 
cultura, bem como a natureza, a economia e outros assuntos que 
se relacionam com o meio ambiente. Os alunos e professores ao 
compreenderem essa rede de conexões se tornam sujeitos críticos e 
refletem sobre a sua atuação no mundo. (TOZONI-REIS, 2007).

Carvalho (2012, p. 38) comenta que “[...] para aprender a 
problemática ambiental, é necessária uma visão complexa de meio 
ambiente, em que a natureza integra uma rede de relações não apenas 
naturais, mas também sociais e culturais”. Isso vem ao encontro do 
que Guimarães (2011, p. 13) relata, pois para ele “Meio Ambiente 
não é apenas o somatório das partes que o compõem, mas é também a 
interação entre essas partes em inter-relação com o todo [...]”, portanto, 
a problemática ambiental necessita de constantes provocações, pois ela 
se conecta com diferentes fatos e fatores da sociedade.

Dentro da sala de aula deve haver uma abordagem constante 
de assuntos que circundam o meio ambiente, instigando o processo 
reflexivo e formativo dos alunos. De modo geral, ocorre uma 
ampliação nos saberes docentes, uma vez que os saberes docentes são 
adquiridos diariamente pelas trocas de vivências e experiências entre 
professores e alunos, bem como professores e professores. Cabe ao 
professor repensar sua prática pedagógica e aperfeiçoar os seus saberes 
para a atuação em sala de aula (TARDIF, 2014).

Os estudos envolvendo a abordagem e a problematização da 
educação ambiental é ainda recente, pois Carvalho (2012, p. 51) afirma 
que a educação ambiental é um movimento ecológico novo e surge da 
preocupação com o futuro da vida e das próximas gerações. Assim, 
“[...] podemos dizer que a EA é herdeira direta do debate ecológico 
e está entre as alternativas que visam construir novas maneiras de os 
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grupos sociais se relacionarem com o meio ambiente”. Os alunos 
ao compreenderem a importância das diversas formas de vida, eles 
acabam refletindo sobre suas atitudes ao meio ambiente se tornando 
um sujeito ecológico. O sujeito ecológico é aquele que reflete sua ação 
na natureza e na sociedade. Isso vem ao encontro de uma educação 
ambiental crítica, visto que ela é crítica porque instiga um repensar 
sobre a atuação enquanto sujeito, possibilitando uma (re)construção 
pessoal, com vistas a transformar a sociedade.

Em se tratando de educação ambiental crítica, pode-se dizer 
que ela visa um debate constante entre a sociedade e o meio ambiente, 
caracterizando-se como uma educação emancipatória que desenvolve 
nos sujeitos e atores sociais um pensamento crítico, reflexivo e 
autônomo para a atuação em sociedade. Ela ainda discute as inter-
relações entre o mundo social e natural, provocando um pensar 
sobre as ideias hegemônicas de desenvolvimento social, econômico e 
ambiental (LOUREIRO, 2004).

A educação ambienta crítica, de acordo com Layrargues e 
Loureiro (2013), intensifica o diálogo entre a sociedade civil, partindo 
da necessidade de mudança no modo de agir e pensar, desenvolvendo 
nos sujeitos a autonomia e a criticidade para atuarem com 
responsabilidade no meio social. Por meio de uma educação ambienta 
crítica os alunos, que estão em construção do conhecimento, criam 
uma bagagem de novos conhecimentos, transformando a sua realidade 
e se tornando atores sociais.

Dentro do contexto escolar, abordar a educação ambiental 
crítica com alunos permite um repensar no processo formativo, bem 
como no ensino e na aprendizagem, pois os mesmos se tornam críticos, 
reflexivos e autônomos. Já os professores acabam aperfeiçoando os 
seus saberes e construindo uma bagagem de conhecimentos que é 
fundamental para a atuação docente. A educação ambiental crítica 
discute com ênfase as questões ambientais, econômicas, culturais e 
sociais, portanto, debatem assuntos que permitem o pleno exercício 
da cidadania para atuação com responsabilidade na sociedade. Isso cria 
condições para uma aprendizagem significativa, ou seja, aquela em 
que o indivíduo insere uma nova informação ao seu conhecimento. 
Nesse sentido, a 
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[...] aprendizagem significativa é um processo por meio do 
qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto 
especificamente relevante da estrutura de conhecimento do 
indivíduo, ou seja, este processo envolve a interação com uma 
estrutura de conhecimento específico (AUSUBEL, 1982, p. 153).

Professores e alunos precisam estar em constantes aprendizagens 
e a educação ambiental crítica possibilita a troca de diferentes 
saberes, tendo viés transformador no modo de pensar e agir no meio 
social. Sendo assim, Carvalho (2012, p. 125) comenta que “A EA 
crítica seria, portanto, aquela capaz de transitar entre os múltiplos 
saberes: científicos, populares e tradicionais, alargando nossa visão 
do ambiente e captando os múltiplos sentidos que os grupos sociais 
lhe atribuem”. Por meio da educação ambiental crítica surgem novas 
formas de visualizar o ambiente, bem como a sociedade, a economia, a 
cultura e a política, sempre atentando para um olhar crítico, reflexivo 
e emancipatório.

3 Considerações finais

As escolas devem articular conhecimentos que envolvam as 
questões políticas, culturais, sociais, ambientais, econômicas, entre 
tantos outras, permitindo que os alunos compreendam suas inter-
relações e desenvolvam um pensar crítico e reflexivo. O professor, 
nesse contexto, precisa ser um mediador do conhecimento, atentando 
para as questões que envolvem a sociedade e a realidade de seus alunos, 
visando um aperfeiçoamento da sua prática pedagógica.

A abordagem da educação ambiental crítica dentro do contexto 
escolar auxilia na formação identitária, moral e humana dos alunos, 
visto que os mesmos criam uma bagagem de novos conhecimentos 
por meio do diálogo e das interações sociais. Cabe ao professor 
instigar o debate dentro da sala de aula, tendo como ponto de partida 
os problemas que circundam a comunidade de seus alunos. Por meio 
disso, os alunos criam estratégias para transformarem o espaço em que 
vivem, se tornando sujeitos com responsabilidade e autonomia para 
atuarem na sociedade.

Por meio da educação ambiental crítica alunos e professores 
se tornam agentes reflexivos, pois desenvolvem a criticidade sobre as 
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ideias hegemônicas presentes na sociedade. As questões ambientais, 
culturais, econômicas e sociais são debatidas e socializadas, provocando 
um repensar sobre as atitudes do homem ao meio ambiente e a 
importância de proteger as diversas formas biológicas. Por este viés, as 
escolas precisam criar espaços de debates para (des)construir conceitos 
e refletir sobre as múltiplas dimensões que envolvem o meio biofísico, 
atentando para um olhar crítico e emancipatório, visando um cuidado 
permanente para/com o meio ambiente.
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Capítulo 8

UMA ANÁLISE DA VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 
SOFRIDA POR MULHERES VÍTIMAS DE 

ESTUPRO A PARTIR DA SÉRIE TELEVISIVA 
“INACREDITÁVEL”

Vanessa Thomas Becker
Nariel Diotto

Tiago Anderson Brutti

1 Considerações iniciais 

A partir da série televisiva “Inacreditável”, que relata a história 
de uma jovem vítima de estupro que foi desacreditada 

pelos agentes policiais em razão de sua vida pregressa, pretende-se 
analisar a violência institucional a que são submetidas às vítimas de 
estupro, identificando as práticas que demonstram o despreparo dos 
agentes públicos para a condução da investigação do delito.

A problemática abordada com essa temática concentra-
se na ausência de preparo dos integrantes do sistema de justiça em 
compreender o crime de estupro como uma violência de gênero, bem 
como com o despreparo da condução da investigação do delito. Assim, 
busca-se evidenciar como a condução da investigação influência no 
comportamento da vítima, que muitas vezes se vê desacreditada por 
uma corporação com ideais machistas, passando pela violação de sua 
autonomia pessoal pela prática do estupro e também, uma violação 
institucional, pelo despreparo de seus agentes em atenderem as vítimas 
da agressão sexual. 

 Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, baseada 
em pesquisa bibliográfica, a fim de obter uma possível resposta para 
a problemática apresentada. A finalidade da pesquisa, por sua vez, é 
descritiva-interpretativa. A pesquisa descritiva, exige do pesquisador um 
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aparato de informações sobre o tema que deseja pesquisar, descrevendo 
fatos e fenômenos de uma realidade. O processo interpretativo visa 
entender o fenômeno por meio de significados atribuídos a eles, 
onde a realidade social é historicamente constituída, produzida e 
reproduzida pelas pessoas. O processo descritivo-interpretativo, neste 
estudo, visa descrever as características e os aspectos relevantes da 
violência institucional, com base na série televisiva “Inacreditável” e 
pesquisa bibliográfica, realizando sua posterior interpretação e análise 
das informações colhidas. 

2 Desenvolvimento

A série Inacreditável conta, nos capítulos iniciais, a história de 
Marie Adler, uma jovem, dos Estados Unidos, que foi estuprada em sua 
residência. Marie residia sozinha em um apartamento, disponibilizado 
pelo Programa Rise Up, uma comunidade para jovens em transição 
para a vida adulta, que anteriormente integraram famílias adotivas. 
Em uma madrugada, um homem adentrou a residência de Marie, 
a amarrou, a estuprou, a fotografou e partiu, sem deixar maiores 
vestígios. 

A jovem, em estado de choque, buscou auxilio nas famílias 
que anteriormente lhe acolheram. Judith, que havia sido mãe adotiva 
de Marie, contatou a polícia. Ao chegar ao local, diferentes agentes 
policiais interrogaram a jovem mais de uma vez, de forma técnica 
e impessoal. Encaminharam a vítima ao hospital para realização de 
exames de corpo delito, sem muitas explicações. Levada ao hospital, 
a vítima novamente teve de relatar o ocorrido, para fins de registro 
do local. Após Marie foi levada à Delegacia, onde, novamente, teve 
de relatar a violência que sofreu, inclusive, exigiu-se um depoimento 
escrito da vítima. 

No dia posterior aos fatos, Collen, que também foi mãe adotiva 
de Marie, foi prestar auxílio à vítima e estranhou o seu comportamento, 
pois Marie parecia bem, não parecia estar abalada em razão da violência 
sofrida. Collen contatou Judith e demonstrou seu estranhamento com 
as atitudes de Marie. Assim, Judith entrou em contanto com o detetive 
da investigação, para quem expôs a vida pregressa de Marie, contando 
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sobre outras situações de abuso que a jovem sofreu no decorrer de sua 
vida, bem como descrevendo que Marie gostava de “chamar a atenção 
para si”. Demonstrando ao investigador sua desconfiança quanto à 
narrativa de Marie sobre o estupro. 

Considerando as informações coletadas durante a investigação, 
bem como em análise da vida pregressa da vítima, os detetives 
começaram a desacreditar nos fatos narrados por Marie. Os policiais 
insinuaram que a jovem teria inventado a ocorrência do estupro, a fim 
de chamar a atenção para si. Pressionada, sob as falas de que estaria 
fazendo a polícia perder tempo e que as pessoas próximas a jovem não 
acreditavam em sua versão, Marie afirmou que não houve a violência 
narrada, bem como foi obrigada a prestar um depoimento escrito 
sobre a nova versão dos fatos.

Ao retornar para casa, confessou aos seus conselheiros que 
disse a polícia que não havia um estuprador, pois estava cansada de 
tantas perguntas. Orientada pelos conselheiros, retornou a Delegacia 
para confirmar a ocorrência do estupro. Foi recebida com hostilidade 
na instituição e desacreditada pelo investigador. Assim, terminou 
por não alterar o depoimento, mantendo a versão de que inventou a 
ocorrência do estupro. Cabe mencionar que a vítima foi estimulada 
a não prestar o teste do polígrafo (detector de mentiras), pois, caso 
ficasse constatado que sua versão era falsa, seria processada por falso 
testemunho, podendo ser, inclusive, presa. 

A partir disso, o caso foi arquivado e a vítima teve de lidar com 
as consequências práticas da suposta invenção do crime de estupro. 
Foi rechaçada por seus colegas do programa, desacreditada pelos pais 
adotivos, punida pelos conselheiros, teve sua identidade relevada pela 
mídia, entre outras tantas consequências negativas, que a levaram a 
pensar, até mesmo, em suicídio. Ainda, foi indiciada criminalmente 
por denunciação caluniosa.  

 Da narrativa dos fatos, é possível observar a gritante violência 
institucional a que a vítima foi submetida. A vítima foi obrigada a 
relatar diversas vezes o ocorrido, para profissionais diferentes, foi 
acompanhada desde o início da investigação apenas por homens, não 
lhe foi prestado qualquer apoio psicológico, sequer, foi questionada 
quanto a sua disposição para falar sobre o ocorrido e realizar as etapas 
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do procedimento de investigação. 
Nesse ínterim, os investigadores arquitetaram sua própria 

versão dos fatos, a partir de narrativas que não possuíam qualquer 
relação com o crime. Ao expor a versão policial dos fatos à vítima, 
o fizeram mediante constrangimento e desestabilização emocional, 
pois distorceram as provas coletadas, a fim de demonstrar que a 
adolescente havia sido “pega em uma mentira para chamar a atenção” 
e era desacreditada por todos ao seu redor. Sem qualquer apoio 
institucional ou amparo de uma rede de proteção, a vítima se viu sem 
forças para levar adiante as investigações. Assim, foi manipulada a 
optar pelo caminho “menos” doloroso, negando a existência do crime 
de estupro. 

A partir da história apresentada na série, será realizada uma 
análise da violência institucional sofrida por mulheres vítimas de 
estupro, em razão de um sistema de justiça viciado nos moldes de uma 
soberania patriarcal e despreparo dos agentes públicos para atender as 
mulheres e reconhecer a desigualdade entre os gêneros1.

A violência institucional é aquela praticada pelos agentes 
estatais, por ação ou omissão, nas instituições públicas ou privadas 
prestadoras de serviços, que contrariam um atendimento humanizado, 
preventivo e reparador de danos. Sobre o acesso das mulheres à justiça, 
Massula (2006) relata que existe um tratamento desigual dispensado 
às mulheres, o que reflete no acesso desigual à justiça. Conforme 
Massula (2006, p. 143):

O desconhecimento por parte das mulheres acerca de seus direitos 
em relação aos homens é maior, aumentado em virtude da 
exclusão e violência que vivenciam cotidianamente, e que acaba 
por afastá-las de informações que lhes permitiriam compreender 
a amplitude da problemática. Esse ciclo enfraquece, portanto, 
uma reação. Também é maior a descrença e o distanciamento das 
mulheres em relação ao Judiciário enquanto poder historicamente 
masculino, que ainda não incorporou adequadamente a 
especificidade de gênero em seus julgados; e, em muitos casos, 
continua perpetuando uma visão estereotipada e preconceituosa 

1 No presente estudo trabalha-se com os termos “mulher” e “gênero feminino” de uma 
perspectiva de construção social e não de sexo biológico, o que inclui mulheres trans e 
todo indivíduo que se reconheça e possua a identidade de mulher. 
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sobre os papéis femininos e masculinos na sociedade.

A violência institucional contra a mulher no sistema de justiça 
consiste, portanto, no tratamento desigual e discriminatório destinado 
às mulheres, na falta de reconhecimento de sua condição de gênero 
e na negligência e omissão decorrentes da falta de aperfeiçoamento 
dos profissionais. A desigualdade de gênero presente na sociedade e 
nos hábitos culturais reflete diretamente nas práticas institucionais, 
interferindo na forma com que a mulher tem acesso à justiça.

A falta de sensibilização e capacitação específica dos servidores, 
defensores e magistrados, pode impedir que as mulheres tenham 
um atendimento humanizado, de forma a culpabilizar a vítima pela 
violência sofrida ou desacreditá-la. Tal situação, de despreparo dos 
profissionais para com o tratamento da vítima do crime de estupro 
ficou evidente na série Inacreditável. Isso porque, os investigadores, 
homens, adultos e de meia idade, interpretaram os fatos relatados 
pela vítima a partir de sua visão pessoal, o “que se revela em uma 
racionalidade machista impregnada no discurso jurídico oficial” 
(PRADO; NUNES, 2016, p. 50).

Embora a igualdade esteja constitucionalizada no ordenamento 
jurídico brasileiro, na forma de direito fundamental, a garantia da 
igualdade apenas no âmbito formal não é suficiente para que a mulher 
esteja em situação de equidade, tendo em vista que o Judiciário “[...] 
não reconhece a desigualdade de fato que existe elas e os homens; e, 
portanto, não possui mecanismos que contemplem e superem essa 
desigualdade, minimizando seus efeitos sobre o acesso das mulheres à 
justiça” (MASSULA, 2006, p. 144). 

Em especial no que diz respeito ao delito de estupro2, há em 
torno dessa violência, uma característica pautada no gênero, ao ponto 
que geralmente as vítimas são pessoas do sexo feminino e os agressores 
são do sexo masculino, o que evidencia que este delito está interligado 
com as “relações de poder construídas culturalmente” (PRADO; 
NUNES, 2016, p. 55). Assim, considerando que, em geral, as vítimas 
são violentadas para satisfazer a lascívia do agressor, este se entende 

2 Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
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como detentor de poder sobre a vítima, visto que compreende 
as mulheres como indivíduos submissos a vontade masculina. As 
consequências dessa violação no íntimo da vítima são irreparáveis. 
Não bastassem essas sequelas, ainda há uma “revitimização da mulher 
pelo sistema penal, considerando a influência do machismo na busca 
da verdade dos fatos” (PRADO; NUNES, 2016, p. 51). Manfrão 
(2009, p. 37) pontuou que:

O sistema jurídico, em sua busca pela verdade orienta-se por 
meio de uma lógica que relaciona o grau de adequação dos 
comportamentos sociais dos envolvidos com a credibilidade de 
seus depoimentos. Esta relação efetuada pelos agentes jurídicos 
entre comportamento socialmente adequado e veracidade dos 
depoimentos, ao invés de ser questionada, é vista como uma 
prática jurídica ordinária. Nesta estratégia, a idoneidade moral 
atribuída aos envolvidos é considerada fundamental para atribuir 
credibilidade aos seus depoimentos. Devido às dificuldades de 
comprovação de uma denúncia de estupro, a palavra da vítima 
é considerada pela jurisprudência como um dos elementos 
mais importantes do processo, sendo suficiente para sustentar 
a condenação do réu na falta de provas mais consistentes. 
Entretanto, o que se percebe, durante a análise dos processos, é 
a dificuldade de obter a condenação do acusado devido à falta 
de provas materiais que certifique os depoimentos das vítimas, 
muitas vezes descritas durante os processos como não-confiáveis 
por seu comportamento social.

No caso de Marie, foram questões alheias aos fatos que 
influenciaram na conclusão do caso. Os investigadores valeram-
se de sua vida pregressa para concluírem que a vítima inventou a 
violência sexual. Isso porque, os policiais passaram a desacreditar 
a versão da vítima, após tomarem consciência de que ela já havia 
sofrido outros episódios de violência em sua vida, bem como que 
costumava a ter atitudes infantis com intuito de tornar-se o centro 
das atenções, conforme relatado pela mãe adotiva de Marie. Nesse 
sentido, Coulouris (2010, p. 123) descreveu que há uma “tendência 
por parte das testemunhas de relatar pormenores desnecessários sobre 
as vítimas”, como se qualquer aspecto negativo relacionado a vítima 
justifique a violência ou transfira a culpa para a vítima, eximindo, em 
parte, o agressor.
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Assim, não bastasse à vítima a humilhação e o constrangimento 
por sofrer uma violação, ainda houve a desconfiança por parte dos 
agentes policiais em razão de detalhes da vida pregressa de Marie, 
revelados por sua mãe adotiva. Nesse ínterim, muitas vezes as vítimas 
são desacreditadas pelos profissionais que deveriam investigar o 
delito, em razão de informações prestadas por pessoas chamadas a 
testemunhar, que narram situações alheias ao crime. Nesse contexto, 
“Além da violência sofrida pela prática do estupro, a mulher também 
sofre a violência dos órgãos que compõem o sistema penal – o que se 
denomina de vitimização secundária ou sobrevitimização” (PRADO; 
NUNES, 2016, p. 60), oriunda, principalmente, da falta de preparo 
de agentes no atendimento das vítimas.

A mulher é desvalorizada e desacreditada em seu relato por 
profissionais que não são aptos a desenvolver o tratamento adequado 
ao atendimento das vítimas de agressão sexual. Não cabem na 
investigação criminal, a análise de fatos alheios ao delito, pautados 
no comportamento social pretérito da vítima. Nesse contexto, 
Manfrão (2009, p. 39) pontuou que: “[...] o principal procedimento 
responsável pela falta de confiança na versão das vítimas de estupro é 
o deslocamento da investigação do episódio gerador do conflito para a 
avaliação dos comportamentos sociais dos envolvidos”.

Não há comportamento que justifique a submissão de uma 
mulher à violência, seja ela física, sexual, verbal ou psicológica. A 
busca de comportamentos pretéritos capazes de ensejarem a culpa da 
violação à própria vítima é uma evidência da interpretação sexista e 
patriarcal nos casos de estupro. Não há justificativa para a subjugação, 
tampouco para a brutalidade da violação que uma agressão sexual 
corresponde. Sobre a violência institucional, Ferreira (2019, p. 9) 
pontuou que: 

Por intermédio de análise dos estudos sociais realizados na Vara 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como 
o artigo produzido no ano de 2018 no Grupo de Estudos de 
Violência Doméstica e Familiar, detectamos que a violência 
Institucional contra as mulheres ocorre por profissionais e 
trabalhadores que deveriam proporcionar e garantir uma atenção 
humanizada, preventiva e reparadora de danos. As mulheres que 
vivenciam essa situação e sofrem com a revitimização, pelo fato de 
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terem que revelar seu sofrimento várias vezes nos espaços públicos 
e, assim, reviverem as dores, a sensação de impotência e até a 
injustiça a que foram submetidas.

Da narrativa, é possível observar que, em que pese no presente 
trabalho a análise da violência institucional ocorra a partir de uma 
série televisiva, ela está presente no cotidiano das mulheres, até mesmo 
porque a história de Marie é baseada em fatos reais. Para a vítima 
da violência, buscar o auxílio institucional é um meio de buscar 
justiça, bem como amparo em razão da violação a que foi submetida. 
Logo, a vítima não espera lidar com o descrédito ou até mesmo com 
a culpabilização por parte de seus familiares e dos agentes públicos. 
Ferreira (2019, p. 6) esclarece que: 

Para uma mulher realizar uma denúncia é preciso romper a barreira 
diante de obstáculos psicológicos, emocionais como medo diante 
de ameaças, sociais, culturais, entre outros para poder tomar a 
decisão de dar sequência no registro da ocorrência e na sequência 
o percurso dos encaminhamentos devidos. Daí a importância de 
encontrar profissionais capacitados e conhecedores do ciclo da 
violência do início ao fim do processo para que as mulheres sejam 
atendidas com respeito, e não tratadas com questionamentos e 
posturas que duvidam o tempo todo do que está verbalizando, 
ao interromper o raciocínio e a lógica em que está sendo possível 
descrever, há um prejuízo no relato da vítima.

É sabido que, em geral, o delito de estupro ocorre em ambientes 
particulares e isolados, sem a presença de testemunhas, logo a palavra 
da vítima, em muitos casos, é a única prova para a comprovação 
do crime. Assim, o seu relato deveria ser valorizado como meio de 
investigação e não tratado com desconfiança pelos profissionais de 
segurança pública e de justiça. 

A desmoralização da vítima em razão de seu relato ou de sua 
vida pretérita é prejudicial, inclusive, para o desenvolvimento da 
investigação, pois a mulher encontra-se sem forças para buscar justiça e 
cooperar para a investigação de sua violação. Essas práticas demonstram 
a violação institucional às mulheres vítimas de estupro, ao ponto que 
não encontram amparo nas instituições públicas para denunciarem 
a brutalidade a que foram expostas. Essa ausência de amparo reside, 
principalmente, na carência de capacitação de profissionais para um 
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atendimento humanizado e, também, na falta de reconhecimento das 
relações desiguais de gênero por parte do sistema de justiça.

Além disso, a própria ciência do Direito foi construída em 
um contexto social que legitima a desigualdade de gênero, tendo em 
vista que as leis penais não consideram a condição de desigualdade, ou 
dominação do gênero feminino. De acordo com Ferraz (2019, p. 17):

O Direito brasileiro é um ambiente hostil às mulheres, que 
surgiu e perdurou por um longo tempo como instrumento 
de legitimação da violência de gênero, porque desde do seu 
nascedouro estabeleceu um fosso entre mulheres e homens. 
Nós, mulheres éramos “coisas do nada”, propriedade dos nossos, 
pais, maridos e filhos. Por um longo período as mulheres não 
eram sujeitos das relações jurídicas, nem destinatárias de tutela 
protetiva, mas objeto da dominação masculina. Nosso direito erga 
omnes era a obediência irrestrita, nossas vontades, consentimento 
e autonomia dependiam da aquiescência do ente masculino. 
Em que pese o fato da igualdade formal na letra da lei ser uma 
realidade, ainda não existe a igualdade substancial nas relações 
sociais. Parte dessa desigualdade decorre da forma de pensar sem 
perceber a importância do feminino, sem respeitar o pensamento 
jurídico feminino e isso não pode mais prosperar.

O sexismo que estrutura as instituições precisa ser combatido 
de forma a romper com as desigualdades de gênero, que acarretam a 
violência institucional. Para tanto, o tratamento dispensado às mulheres 
precisa ser revisto, pautando-se em um tratamento humanizado, sem 
julgamentos, de forma a validar o relato dessas mulheres e assumir um 
compromisso: identificar a opressão existente em cada caso, ainda que 
não seja verbalizado pela vítima. A partir disso, será possível garantir 
maior atenção aos direitos das vítimas, formulando estratégias para 
auxiliar essas mulheres no enfrentamento do seu caso específico e na 
defesa de seus direitos, além de ser um instrumento de promoção da 
igualdade de gênero dentro do Poder Judiciário e da sociedade, ao 
estimular discussões que identifiquem a existência do sexismo e da 
opressão. De acordo com Salgado (2019, p. 23):

O Estado Moderno é um estado fundado sobre diversos signos, 
dentre eles o do patriarcado. É um estado desigual para homens 
e mulheres em muitos aspectos, inclusive o do Direito e da 
Política. Todos os conceitos que pautam o Estado, o Direito e a 
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política atual são permeados por essa exclusão das mulheres das 
decisões de poder e de uma inferiorização, que é naturalizada ao 
ponto de não percebermos que ela existe. Um estudo crítico e 
feminista desses elementos leva a um desvelamento das exclusões 
e inferiorizações, propiciando uma desnaturalização da diferença. 
Entender o Estado de uma maneira feminista é demonstrar e 
reconstruir todos os conceitos que fomos acostumados a entender 
por corretos. Fazer um estudo do Direito feminista pressupõe que 
se questione cada teoria, cada conceito, cada lugar comum, pois 
eles estão arraigadas de inferiorizações da mulher.

Falta ao sistema investigatório e de justiça, como um todo, 
reconhecer as discrepâncias entre os gêneros, a fim de promover 
um atendimento humanizado, realizado por profissionais capazes 
de compreender que o estupro é um crime praticado em razão da 
dominação masculina, bem como, que a violência desse delito 
desestabiliza a mulher, que teve sua própria autonomia corrompida.

Em virtude dessa carência do sistema de justiça em fornecer 
um tratamento pautado na igualdade de gênero e no respeito para 
com a vítima de estupro, a inserção dos ideais feministas nos sistemas 
de justiça surge como forma capaz de reconfigurar e humanizar a 
prestação jurídica destinada às mulheres, com o intuito de desconstruir 
a cultura do sexismo que impera nas instituições, a fim de proporcionar 
as vítimas um atendimento institucional adequado e digno.

3 Considerações finais

A partir da narrativa do caso de estupro de Marie Adler, que 
teve violada sua intimidade e vida privada, ao ser vítima de estupro 
em sua própria residência, buscou-se demonstrar à dupla vitimização 
da mulher abusada. Isso porque, não obstante a violação sexual a 
que foi exposta, a vítima de estupro encontra nos órgãos de justiça 
uma violação por parte dos agentes, que tendem a desmoralizar a 
vítima, buscando desacreditar o relato da violência sexual e de gênero 
vivenciada pela mulher.

Ao conduzirem a investigação policial, os agentes tendem a 
buscar no comportamento social da vítima motivos que justifiquem a 
agressão sexual ou que demonstrem a inexistência do fato. No caso de 
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Marie, as circunstâncias alheias ao delito, quais sejam, de que a vítima 
já havia sofrido outras formas de violência, bem como de que possuía 
um comportamento infantil e chamativo, foram determinantes para 
o desfecho da investigação de estupro. O caso foi arquivado pois a 
vítima optou por negar a existência do crime.

No entanto, restou evidenciado que a vítima optou por 
não prosseguir com sua denúncia em razão da ausência de apoio 
institucional a que foi exposta. Assim, é perceptível que a condução 
das investigações do crime de estupro ainda são feitas com base 
em comportamentos machistas e patriarcais. Visto que o estupro 
não é compreendido como uma violência de gênero e tampouco a 
investigação do delito é conduzida de forma a amparar a vítima da 
agressão sexual.

Nesse ínterim, é possível observar que muitas mulheres vítimas 
de estupro deixam de denunciar seus agressores pois estão cientes do 
sexismo que impregna as instituições de justiça. Assim, a fim de evitar 
uma nova violência, a institucional, abrem mão do acesso à justiça 
pois não querem sofrer um julgamento social por parte dos agentes 
públicos. Contudo, não se pode optar pelo caminho que distância 
a mulher dos direitos a que faz jus. Logo, é preciso inserir os ideais 
feministas nos sistema de justiça, a fim de promover a igualdade 
de tratamento, a superação das atitudes sexistas nas instituições e o 
tratamento humanizado das mulheres vítimas de estupro, para que 
encontrem forças na busca de justiça. 
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Capítulo 9

O INDIVÍDUO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE 
CONTROLE SOCIAL

Claudio Everaldo dos Santos
Matheus Aranha de Abreu

Tiago Anderson Brutti

1 Considerações iniciais

Este artigo é resultado de pesquisa bibliográfica realizada 
no período de elaboração da dissertação de mestrado em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz 
Alta. Centrada na filosofia de Agnes Heller, debruça-se sobre os 
valores que constituem os indivíduos sob o viés do Estado Capitalista. 
Estima-se, são esses valores que irão viabilizar ou constituir-se em 
barreiras ao exercício do controle da sociedade civil sobre as ações 
do Estado. O objetivo do estudo é, pois, saber como se constituem 
os cidadãos sob o viés capitalista e as possibilidades para o controle 
social, pois reconhecemos que as ferramentas para o controle social 
existem, assim como o marco legal, que, todavia esta prática demanda 
ser qualificada, e que as fragilidades observadas dizem respeito a 
cidadãos submersos nos valores do capital vivendo de forma acríticas o 
cotidiano. . Não sendo nossa temática, faz-se necessário esclarecer que 
por controle social tem-se a sociedade fiscalizando e orientando sobre 
a implementação das políticas púbicas, controlando gastos, refletindo 
e sugerindo a melhor aplicação dos recursos, de forma organizada, 
o que poderá ser através de conselhos de direito, conferências, nas 
reuniões do orçamento participativo etc. 

Neste intuito apreendemos de Aristóteles (2011, p. 175) sobre 
os meios de persuasão em cada gênero de oratória, um exemplo se 
assemelha à indução, sendo um princípio do raciocínio. Quanto às 
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fábulas, para concebê-las, tal como as parábolas, basta perceber as 
analogias, capacidade desenvolvida pelo exercício intelectual e que 
facilita a filosofia, porém mais importante é trabalhar com fatos, pois 
muito amiúde o futuro se assemelha ao passado (p. 177). A fim de 
refletir sobre valores que condigam com a essência humana nos valemos, 
então, do estudo de uma fábula. Utilizamo-nos, pois, da mitologia 
grega, em razão da complexidade observada nos personagens da fábula 
de Ícaro, cujas venturas e desventuras nos possibilitam refletir sobre a 
essência humana a partir das vivências do cotidiano. Ao mesmo tempo 
em que refletimos sobre os valores que constituem os personagens, 
trazemos fatos e referências da contemporaneidade. 

Inicialmente, apontamos algumas das inquietações que nos 
guiam desde a referida dissertação: o produto das objetivações humano 
genéricas, as riquezas de ordem cultural e econômica, historicamente, 
não estão dispostas para a maioria dos indivíduos; o produtor está 
sistemicamente afastado do produto e afastado também do processo 
teleológico do que criou; a forma de organização social, capitalista, 
traz em seu arcabouço valores que depõem contra os interesses da 
grande maioria da população mundial; os mecanismos existentes para 
o exercício do controle social são necessários à legitimidade do discurso 
democrático, mas podem se constituir brechas no sistema por onde 
poderão se infiltrar as correntes progressistas de modo a controlar as 
ações do Estado. São mazelas do sistema que complexificam o cotidiano 
que  conforme Barroco (2008, p. 46) “[...] é o campo privilegiado 
de reprodução da alienação, tendo em vista sua repetição acrítica dos 
valores, sua assimilação rígida dos preceitos e comportamentos, seu 
pensamento repetitivo e ultra generalizador.”  Na cotidianidade são 
raros os momentos de reflexão, mas estima-se que as instâncias de 
controle social têm o poder de revelar as mazelas do sistema. Todavia, 
conforme Heller (2000, p. 45), “[...] a vida cotidiana caracteriza-se 
pela unidade imediata de pensamento e ação”. Eis o grande desafio: 
são poucos os momentos de reflexão e assimilar as normas e os valores 
está para a classe trabalhadora como meio necessário à garantia de 
subsistência. 
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2 Problematização

Antes da ciência era com os mitos que se buscava explicar os 
mistérios da vida humana. Na fabula de Ícaro pode estar, então, o 
mito da essência humana, a forma que os gregos encontraram para 
refletir e explicar a engenhosidade, os impulsos de liberdade e a luta 
do ser que anseia por firmar sua individualidade e, ao mesmo tempo, 
externar seus valores de modo a fazer prevalecer suas subjetividades. 
É uma história de amor e ódio, compreensão e incompreensão. Esta 
fábula contamos assim: 

Em Atenas, Dédalos era um artesão e engenheiro famoso. Todos 
conheciam sua arte. Os mais poderosos reis desejavam suas esculturas. 
Diante da grande procura por seu trabalho, Dédalos decidiu instruir 
seu sobrinho Talo no oficio de artesão. Todavia o aprendiz superou 
o mestre provocando profunda inveja. Aos poucos, em razão desta 
inveja, Dédalos perdia sua criatividade e ofendido decidiu eliminar 
o sobrinho. Empurrou Talo ao precipício, em seguida tentou apagar 
os vestígios do crime. Seu nervosismo, no entanto, fez com que 
as pessoas desconfiassem. Do alto do Olimpo, Atena, a deusa da 
sabedoria, o assistia e transformou a alma de Talo em perdiz. Dédalos 
foi conduzido ao cárcere e em seu julgamento a perdiz sobrevoava o 
tribunal. Dédalos fugiu para Creta onde foi acolhido pelo rei Minos 
que exigiu que trabalhasse somente para ele. Dédalos perdeu então 
sua liberdade criadora restando à deriva dos caprichos reais. Pasíafe, 
a esposa do rei Minos, se apaixonou por um touro. Constrangido 
a auxiliar no relacionamento, Dédalos esculpiu uma vestimenta 
em forma de novilha de madeira e deste amor incomum nasceu o 
Minotauro. Para esconder sua vergonha, Minos ordenou a Dédalos 
que construísse uma prisão para o monstro. Dédalos construiu um 
labirinto. 

O Minotauro revelou-se uma fera violenta que se alimentava 
de carne humana. Teseu o filho do rei de Atenas revoltado com a 
maléfica exigência misturou-se aos jovens que seriam entregues a fera. 
Em Creta, Teseu seduziu a bela Ariadne, filha de Minos, e com sua 
ajuda penetrou no labirinto desenrolando um novelo de lã. Teseu 
venceu o Minotauro. Minos culpou Dédalos e o prendeu no labirinto 
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com seu filho Ícaro. O habilidoso artífice conseguiu fugir de sua 
prisão, mas não da ilha, pois o rei vigiava fortemente o mar e toda 
embarcação que chegava e saía da ilha. Dédalos então pensou: O rei 
pode vigiar a terra e o mar, mas não pode vigiar o ar. Dédalos passou 
a construir asas para si e para seu filho Ícaro. O artífice prendia as 
penas maiores com fios e as menores com cera. Findado o trabalho, 
experimentou suas asas e viu que conseguia  flutuar com elas e então 
ensinou Ícaro a também voar. Dédalos decidiu, por fim, fugir da ilha e 
antes de empreitar o voo de liberdade recomendou ao filho: Ícaro, voe 
sempre a uma altura moderada, pois se você voar a uma altura muito 
baixa suas asas emperrarão devido a umidade e se voar muito alto 
elas derreterão devido ao calor. Fique perto de mim e estará seguro. 
Alçaram voo e Dédalos viu que seu filho tinha habilidade no manejo 
das asas. Todavia, o jovem Ícaro, deslumbrado, afasta-se do pai e eleva-
se cada vez mais, e quanto mais alto voava mais se aproximava do sol 
que derretia a cera de suas asas. Dédalos ouviu os gritos do filho e o 
procurou no céu, mas não o encontrou, então viu penas flutuando nas 
águas do mar. A aventura e a engenhosidade de Dédalos fizeram com 
que ganhasse a liberdade. A volúpia de Ícaro não teve controle, estava 
cego diante da beleza do infinito. Voou alto até cair para a morte. 

Dédalos – que precede o modo de produção capitalista - é um 
ser que dá vazão a sua teleologia, que cria maravilhas, que encanta 
os grandes reis, alcança pela via do trabalho admiração e respeito. É 
vaidoso, reconhece o lugar que sua arte ocupa, em um cenário onde a 
criatividade e a engenhosidade são valores positivos que lhe asseguram 
lugar de destaque no contexto social. Talos recebe sua herança cultural, 
mas sua essência o empurra para frente. Não satisfeito em reproduzir 
o modo de fazer apreendido, representa o novo. E o que era belo 
perde valor no constante inventar e reinventar da vida. O velho busca 
formas de conservar, por vezes, apresenta nova aparência, nova forma 
de fazer uma mesma coisa. Todavia, está por demais absorvido pelo 
modo de ser e fazer do contexto em que se forjou e beneficiou. Não 
conseguindo conservar, percebe-se ameaçado, e não lhe sendo possível 
superar constitui-se em barreira ao novo. Repensar as velhas formas 
de gestão pública poderá também causar admiração e respeito para 
alguns, medo e indignação para outros. Observa-se, pois, que o novo 
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é  crítico/reflexivo em sua busca por superação.  
Em 2016 éramos 7.442 bilhões de pessoas no planeta. Diante 

dos valores do Estado capitalista – acúmulo, consumo, exploração, 
individualização - podemos dizer que apenas uma minoria, os 
detentores dos meios de produção, estão confortáveis, que os 
demais vivem coagidos a alcançar o ideal de consumo. Entretanto, 
os confortáveis representam 1% da população: “essa conclusão é de 
um estudo da organização não governamental britânica OXFAM 
baseado em dados do banco Credit Suisse relativos a outubro de 2015” 
(BBC, 2015). Estando na lógica do sistema o acúmulo, são os valores 
morais que legitimam e escondem o abismo que se estabelece entre 
classe trabalhadora e o produto de seu trabalho. Conforme Iamamoto 
(2010, p. 65):

[...] em seu processo de reprodução, a sociedade capitalista 
desenvolve as forças produtivas sociais do trabalho e faz crescer 
frente ao trabalhador, como capital, a riqueza acumulada alheia 
que o domina, que é por ele produzida e reproduzida. No mesmo 
movimento desenvolve-se sua pobreza, sujeição e indigência 
subjetiva. São resultados simultâneos: o esvaziamento do 
trabalhador e a plenitude do capital.

Dédalos reage com violência diante da ameaça, Talo morre, 
mas a deusa da sabedoria compadecida diante da injustiça busca 
recompensá-lo. Também na lógica do capital a justiça social é 
providência divina, pois as mazelas sociais (desemprego, miséria...) são 
atribuídas a incapacidades ou ausência de valores nos indivíduos: “Por 
uma artimanha ideológica, elimina-se no nível da análise, a dimensão 
coletiva da questão social – a exploração da classe trabalhadora - 
reduzindo-a a uma dificuldade do indivíduo” (IAMAMOTO, 2010, 
p. 164). Isso mesmo diante das taxas de desemprego e dos baixos 
salários. As mazelas sociais aparecem como incapacidades, resultado 
da ausência de valores que condigam com os valores do capital.

Talos, o novo, é eliminado da mesma forma que são eliminados 
os que ameaçam a lógica do sistema. Os sindicatos, os partidos 
políticos que representam ideologias diferentes, e outras organizações 
da sociedade civil que não estejam em acordo com os valores que se 
quer cristalizar, estão sujeitos ao aparelho repressivo e ideológico do 
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Estado. Foi assim durante o regime militar no Brasil (1964/1985), 
quando aos comunistas era atribuída a condição de ameaça à família 
e aos bons costumes. Dédalos, ao temer a presença do novo, sucumbe 
aos sentimentos de inveja, mata, pois seus temores, dizem respeito a 
perdas quanto ao status social. Teme por seu lugar de privilégio, e ao 
romper o contrato social é punido com a prisão. 

A necessidade de liberdade, essência humana, o leva à fuga, no 
reino distante tem sua capacidade de artesão mais uma vez reconhecida, 
todavia sua arte está agora a serviço, perde sua condição de criador 
devendo atender a teleologia do Rei. Assume a condição de trabalhador 
que executa ordens, e a fim de garantir sua sobrevivência atende aos 
caprichos da rainha. Fora das grades está mais uma vez prisioneiro, 
assim como grande parcela da classe trabalhadora contemporânea, 
que não participa do processo criativo, sendo reduzida à condição de 
parte de uma engrenagem previamente arquitetada. A sociedade de 
consumo exige produção em grande escala, neste contexto os projetos 
e as decisões são realizados com antecedência. Ao trabalhador cabe 
apenas agir mecanicamente. Estar na condição de robotizado e de 
atender aos caprichos do patrão é meio necessário à sobrevivência para 
bilhões de seres humanos. 

Dédalos, todavia, é um ser humano que não está totalmente 
submerso em valores relativos aos do capital, vive suas contradições 
e busca de todas as maneiras sobrevivência, para si, o que implica 
em sua arte. Mesmo quando preso no labirinto não tem contida sua 
engenhosidade, e se a terra e o mar estão vigiados a solução é sair pelo 
ar. Eis, pois, a essência humana ganhando visibilidade nas atitudes de 
Dédalos. Deste personagem podemos abstrair toda a insatisfação que 
lança ao infinito o ser humano.

Uma das indagações que temos neste texto é sobre a essência 
humana a fim de atestar a capacidade de mudança, de transformação 
individual e por consequência social.  O mito nos faz ver a inconstância 
do ser, a eterna insatisfação frente ao desejo de satisfação e autocontrole 
como o que transforma o indivíduo e a realidade por ele vivida. Os 
personagens são complexos, humanos universais. Minos é o poder 
e a lei, nele se materializam os sonhos e aspirações de grandeza da 
humanidade, o caminho trilhado até chegar ao estado capitalista, um 
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sistema que permite de grandes a pequenos reinados. Há milhares de 
reis vivendo do trabalho de bilhões de súditos que são controlados 
pelas necessidades e pelos valores morais que, implícitos ou explícitos 
nas constituições, regulamentam a vida em sociedade. 

Neste cenário, no Brasil em 20 de agosto de 2017, era 
anunciada a intenção de venda de uma fazenda de 130.515 hectares 
na divisa entre os Estados do Tocantins e Goiás pelo valor de 3 bilhões 
e 500 milhões de reais1. Uma área que conforme a matéria jornalística 
é maior que Hong Kong, que mais importou carne do Brasil naquele 
período. Eis um rei disposto a desfazer-se de seu castelo. Todavia, 
não dispondo os súditos do dinheiro, tomar o lugar e cultivar a terra 
infringiria o artigo 5º da Constituição Federal: “[...] do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Isso em um 
país onde milhões de pessoas se aglomeram constituindo favelas, 
onde o tráfico de drogas poderá ser o meio necessário à garantia de 
subsistência. Segundo Marx (1978, p. 329):

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como 
querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 
aquelas com que se defrontam diretamente legadas e transmitidas 
pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como 
um pesadelo o cérebro dos vivos. 

Dédalos representa um ser social naturalmente implicado 
em uma teia de relações. Tem consciência de seu papel social, exerce 
atividade laboral, enriquece o patrimônio cultural e intelectual do 
reino e anseia por poder. Talos, com sua juventude e criatividade, 
ameaça a harmonia, desestabilizando Dédalos ao propor algo 
novo e belo. Ícaro não resiste ao desejo de liberdade e voa até que 
caia e morra. Não obedece a instintos, é provido de racionalidade, 
sua essência respaldada por sua juventude empurra-o para frente. 
Também aqui uma questão de valor. Correr o risco, voar alto mesmo 
que o sol derreta a cera provocando novas circunstâncias a fim de 
produzir novas subjetividades ou permanecer em zona de segurança 
aceitando as circunstâncias sociais? As possibilidades se dão diante 

1 Fonte: SITE COMPRERURAL. Maior fazenda do Brasil está à venda em Goiás. 
Disponível em: https://www.comprerural.com/maior-fazenda-do-brasil-esta-venda-em-
goias/. Acesso em: 15 jun. 2020. 

https://www.comprerural.com/maior-fazenda-do-brasil-esta-venda-em-goias/
https://www.comprerural.com/maior-fazenda-do-brasil-esta-venda-em-goias/
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das circunstâncias que modificam esforços e aspirações, mas “[...] 
circunstâncias e homens não são entidades separadas” (HELLER, 2000, 
p. 3), são relações sociais que se dão a partir das posições teleológicas 
dos homens. Os atos teleológicos desencadeiam novas circunstâncias 
ou causalidades sendo, pois “[...] para Marx fundamentos ontológicos 
do ser social” (HELLER, 2000, p. 4). 

O que se observa é o eterno vir-a-ser, que a essência do ser humano 
é movimentar-se, é buscar, sendo que aí repousa a grandiosidade da 
espécie.  Heller (2000, p. 4) nos informa: “A essência humana, portanto, 
não é o que esteve sempre presente na humanidade (para não falar 
mesmo de cada indivíduo), mas a realização gradual e contínua das 
possibilidades imanentes a humanidade, ao gênero humano”. Diante 
das aspirações humanas chegamos às atuais circunstâncias, mas não de 
forma linear, é sempre na luta dos contrários que as transformações 
ocorrem. Nesse campo a moral é fragmentada, podendo ter cunho 
sexual, político, religioso, sendo experimentada e absorvida por 
muitos, mastigada e cuspida por outros. O valor que se dá à moral 
ocorrerá em acordo com os desejos e aspirações e em razão do lugar 
ocupado na sociedade. A essência humana não permite passividade: 
“[...] existe a possibilidade de dizer não as normas, esse conflito é 
positivo, pois pode promover a capacidade crítica viabilizadora da 
autonomia” (BARROCO, 2008, p. 49). O controle social poderá ser 
exercido pela população desde que disposta a questionar os valores 
vigentes.

O homem tem em comum com outras espécies a animalidade e 
de específico a racionalidade. Na inquietude dos personagens da fábula 
podemos observar a luta endógena de cada um frente a sua natureza, 
que é também selvagem, e os valores que constituem a sociedade. O 
Minotauro, meio homem meio animal, aparece como o resultado 
dos devaneios de Pasíafe, é a personificação da luta entre o animal 
e o racional. A besta aparece vitoriosa, mas é necessário afastá-la do 
convívio social. Nesse contexto as normas de Minos são insuficientes 
quanto a conter as possibilidades imanentes à humanidade, e as 
circunstâncias sociais vão criando novas causalidades. Os valores 
consagrados perdem espaço, deixam a condição de essencial frente ao 
dinamismo da história. Mas não deixam de existir. A fim de referenciar 
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o que dizemos, podemos recorrer à história da escravização no Brasil, 
quando ter escravos significou poder e capacidade de produção de 
riquezas. 

Nesse contexto o senhor de escravos era tido como pessoa 
honrada, homem nobre e irrepreensível chefe de família. Esses valores 
perderam espaço, a escravização é tida como um ato de violência, uma 
barbárie social que deve ser duramente combatida. Todavia, conforme 
noticiários e também diante dos dados estatísticos oficiais, onde o 
negro aparece inferiorizado nas relações sociais é possível aferir que os 
valores que legitimaram a escravidão não deixaram de existir e sim que 
perderam espaço frente a uma nova conjuntura social.  “Os valores 
surgem e degeneram, mas não morrem, existe resistência, setores que 
conservam e outros que buscam aniquilar” (HELLER, 2000, p. 5). 
Para tal são estabelecidas categorias de valor que apontam para o certo 
e o errado. Sendo errado o racismo, ele é contido e/ou mascarado de 
todas as formas possíveis até que em situação de descontrole emocional 
ou diante de estudos sobre a condição do negro no Brasil revele-se:

O racismo, seus efeitos e mecanismos de reprodução têm 
impactado de modo expressivo e perverso a sociedade brasileira. 
As mazelas da escravidão se disseminaram, criaram raízes e se 
transmutaram a ponto de funcionar como meio eficiente de 
segregação em tempos de liberdade, alimentado e disfarçado pelo 
mito da democracia racial (IPEA, 2014).

A moral está como uma entidade que não deverá ser violada 
ou questionada. Para cumprir com sua missão integradora terá de ser 
praticada. Violá-la ou questioná-la trará implicações a toda sociedade 
ou resultará em exclusão social. Agir segundo a moral implica, pois, 
em valorização social.: “Assim se coloca o caráter objetivo dos valores; 
eles sempre correspondem a necessidades e possibilidades sócio-
históricas dos homens, em suas práxis” (BARROCO, 2008, p. 29). 
Atentar contra esses valores implica, então, rejeição e punição. Ainda, 
conforme Barroco, “tendo como suposto que valor é uma categoria 
ontológico social - por isso sempre objetiva - podemos considerar as 
várias expressões de valor como mediações” (p. 31). São mediações sem 
as quais não seria possível a civilização. Valores que deverão nortear 
a vida em sociedade sob risco de exclusão do convívio social, o que 



106  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

em nossa temática poderá significar exclusão do mercado de trabalho, 
das decisões a serem tomadas a partir do exercício do controle social, 
exclusão da vida pública. 

Os indivíduos, ao deliberarem sobre a coisa pública, estarão sob 
orientação de suas particularidades, atendendo a seus fundamentos 
ontológicos, mas sujeitos a avaliação do colegiado, assim como de 
gestores e outras lideranças nos serviços públicos, sendo necessário 
equalizar esta relação de forma a prevalecer o bem-comum. Conforme 
Barroco (2008, p. 31): “[...] podemos falar de valores éticos, estéticos, 
científicos, religiosos e de categorias orientadoras de valor, tais como: 
bom e mau, belo e feio, verdadeiro e falso, sagrado e profano.” Exercer 
controle a fim de orientar e fiscalizar quanto às políticas públicas 
demandará capacidade de dialogar com propostas e ideologias que 
metodicamente poderão estar em rota de colisão. Ainda conforme 
Barroco (2008, p. 42): “A moral origina-se do desenvolvimento da 
sociabilidade; responde à necessidade prática de estabelecimento de 
determinadas normas e deveres, tendo em vista a socialização dos 
indivíduos.” Os valores são relativos à moral validando-a. Neste 
momento se coloca a individualidade a serviço da manutenção de 
um modo de ser. Ou contestando-a, a fim de se produzir uma nova 
sociedade. 

Ernst Tugendhat (2003) faz sua reflexão sobre o problema da 
moral referindo seu viés contratualista, e que pode ser classificada 
em três sentidos. Em um primeiro, aduz ser moral um sistema de 
obrigações intersubjetivas, e que esta conclusão é de fácil percepção, 
pois dizemos imoral a quem descumpre o que socialmente se entende 
como apropriado ao convívio social.  No segundo, moral significa 
comportamento altruísta quando o indivíduo se dedica aos outros 
movido por sentimentos de compaixão. Não funciona, desta forma, 
por normas, mas sim por sentimentos de compaixão e solidariedade. 
No terceiro sentido, a palavra moral poderá ser trocada por ética. Neste 
viés a pessoas agem em razão do que crê dever fazer, como deve viver. 
A palavra dever, todavia é ambígua, pois se poderá estar atendendo 
a intersubjetividade, do primeiro sentido, ou poderá corresponder 
a um proceder filosófico tendo o sentido de perguntas: como ser 
feliz? Atendendo ao nosso propósito nos concentraremos no sentido 
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primeiro de moral. Conforme Tugendhat (2003, p. 15):

Sociedades humanas não podem sobreviver, exceto num sistema 
de obrigações recíprocas, diferentemente da situação em outras 
espécies, onde o comportamento altruísta é determinado 
geneticamente e funciona por instinto. O que nos homens é 
determinado geneticamente é que eles têm a capacidade de 
aprender normas.

Seguindo as reflexões de Tugendhat (2003, p. 15), no que 
se referem ao sentido primeiro de moral, as normas se internalizam 
gerando a consciência. A indignação e a culpa funcionam como o 
policial que manda cumprir a norma. Moral está então como uma 
obrigação que trará consequências negativas a quem não fazer cumprir 
a norma. Moralmente bom será o membro de uma sociedade moral 
quando ele se comporta como os membros exigem. 

A moral está como um dever que impomos a nós mutuamente. 
Um dever que é aceito quando os membros da sociedade creem que 
as normas são justificadas. Sendo obrigação tem a moral, motivação 
egoísta. O respeito ao outro deverá implicar em ser respeitado: “Mas 
o especifico da justificação que se refere aos interesses egoístas é que 
tem que ser recíproca também neste outro sentido: que cada um 
está disposto a respeitar os interesses dos outros sob a condição de 
os outros respeitarem os interesses dele” (TUGENDHAT, 2003, p. 
19). Esta justificativa, egoísta, da moral evidencia-se também no fato 
de que os homens precisam de um sentimento de valor próprio, e 
que este valor depende do apreço dos outros. O viés contratualista da 
moral evidencia-se no fato de que cada um está disposto a aceitar as 
normas se os outros também as aceitarem E, para tal, deverá haver um 
consenso moral onde A e B concordam quanto ao moralmente bom 
no que tange as relações sociais: 

Estamos aqui num ponto central. A razão por que a palavra 
igualmente aparece aqui é que a moral tem que ser justificada 
reciprocamente ou, o que aqui vale a mesma coisa, porque uma 
sociedade moral só se constitui, se os seus membros podem ter 
os mesmos sentimentos morais em relação às mesmas normas 
e podem louvar e repreender os mesmos comportamentos. Isso 
significa que a origem da igualdade na moral se encontra no fato 
de os sentimentos morais serem sentimentos compartilhados 



108  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

(TUGENDHAT, 2003, p. 220).

A moral, desta forma, é um sistema intersubjetivo igualitário 
em suas finalidades que quando internalizada implica em coesão social. 
Outra questão que nos guia refere-se a quais os valores necessários 
ao pleno desenvolvimento do ser humano? Esta questão, todavia, só 
poderá ser respondida quando tivermos claro nossa concepção de ser 
humano. O que é o ser humano? Para em seguida discorrer sobre os 
valores que são positivos e os valores que depõe contra a humanidade. 
A essência humana, ou o ser humano, temos em conformidade com a 
escola Marxista. “A essência humana consta da atividade de trabalho 
(objetivação), socialidade, universalidade, autoconsciência, liberdade” 
(HELLER, 2000, p. 78). Um eterno vir-a-ser, uma insatisfação que 
empurra para frente. Um animal que tendo de específico a racionalidade 
difere dos demais em razão desta capacidade teleológica. Um ser que 
projeta seus meios de subsistência, que transforma a natureza em um 
movimento que é também de autotransformação. Este é o homem. Os 
valores morais que corroboram quanto ao vir-a-ser qualificamos como 
positivos. Aos valores que se constituem barreiras a práxis humana 
transformadora dizemos negativos.

3 Considerações finais

Talvez sejamos nós a Pasíafe do momento, mergulhados 
em devaneios tolos, como que produzindo minotauros. Todavia 
compreendemos, democracia, liberdade, autoconsciência como valores 
supremos e inegociáveis, que, assim, não é possível negar ou aceitar a 
negação da essência humana, no modo em que se observa em regimes 
totalitários que atentam contra as possibilidades de desenvolvimento 
do indivíduo e do coletivo. 

Para o exercício do controle social será necessária apropriação 
dos espaços de modo a deixar fluir toda a engenhosidade do ser que é 
livre. Buscar as informações que exponham a realidade da comunidade, 
ter autoconsciência, sabendo-se parte de uma totalidade, que é 
dinâmica, debruçando sobre o problema, e, em um processo dialético 
questionar as práticas que são respaldadas por valores que atentam 
contra a possibilidade de construção de novos caminhos.
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Teseu venceu o Minotauro e com criatividade cuidou para 
não se perder no caminho. Tendo desenrolado um novelo de lã, livre 
da fera, projetou seu retorno, mas para uma realidade transformada 
diante de sua ação. Projetar uma nova sociedade com coragem e 
criatividade implica em produzir novas subjetividades. Transformar 
de modo a atender a interesses diversos dos estabelecidos requer 
sujeitos conscientes de sua condição de cidadão de direitos e dispostos 
a enfrentamentos. A negatividade aparece neste contexto como a 
categoria do movimento. É aí que liberdade e autoconsciência vão 
negar a negação dos direitos a uma sociedade justa e igualitária. 

Buscar o horizonte, em um voo alto, livre e arriscado?  Ou 
permanecer colado ao chão aceitando normas cristalizando costumes 
a fim de sobrevivência? De todo modo, no exercício do controle social 
poderá acontecer a dialógica e silenciosa revolução social. A moral é uma 
construção sócio-histórica, o resultado de um acordo intersubjetivo 
que estabelece a civilidade necessária à vida em sociedade. Estima-
se, então como possível adotar postura amoral, estar em um mirante, 
como exemplo, conselhos municipais de direito, e questionar o modelo 
que a minoria busca perpetuar propondo uma forma de sociedade 
mais justa e igualitária recuperando ou estabelecendo a condição de 
cidadãos de direito em detrimento à condição de consumidor.  
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Capítulo 10

PROBLEMATIZANDO O CAMPO DA 
EDUCAÇÃO: A RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E 

ALUNO NO CONTEXTO FORMATIVO

Etyane Goulart Soares
Dieison Prestes da Silveira

Sirlei de Lourdes Lauxen

1 Considerações iniciais 

As escolas são ambientes que inserem uma diversidade de 
sujeitos com vivências e experiências subjetivas, advindos 

do local em que residem. O professor, nesse contexto, deve ser um 
mediador do conhecimento dentro da sala de aula, instigando o pensar 
crítico e reflexivo de seus alunos. Por meio do diálogo e das interações 
cria-se um ambiente de aprendizagens, tanto para os alunos, quanto 
para o professor, visto que todos os sujeitos apresentam saberes. 
Santos (2010) comenta que, na atualidade, há uma diversidade de 
saberes sociais, sendo necessária uma investigação constante, visando 
conhecer as culturas, as tradições, os rituais, as vivências e experiências 
que configuram a identidade de um povo.

Sabe-se que dentro das escolas os alunos socializam fatos e 
circunstâncias de suas realidades e o professor, sendo um mediador do 
conhecimento, precisa auxiliar na formação reflexiva, emancipatória 
e humana de seus discentes, tendo sempre o viés problematizador 
do conhecimento. Os saberes dos alunos precisam ser acrescidos a 
dinâmica aula, visto que eles são relevantes para a identidade de um 
determinado grupo social, portanto, o professor deve aperfeiçoar os 
seus saberes e promover o processo de ensino e aprendizagem.

Para dinamizar o ensino é necessário o uso de metodologias e 
recursos didáticos-pedagógicos que promovam um pensar constante 
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no ensino e estimulam a busca pelo conhecimento. Do mesmo 
modo, o uso de jogos, dinâmicas, maquetes, tendo um viés lúdico, 
proporcionam um aprender brincando, visto que os alunos interagem 
com o recurso didático e trocam informações um com os outros, bem 
como com o professor. Isso vem ao encontro da ideia de Freire (1987) 
que comenta que o educador não é aquele que somente ensina seus 
alunos, mas o que aprende diariamente com as trocas de saberes e 
informações com seus educandos.

Nessa perspectiva pode-se afirmar que o professor adquire 
novos saberes diariamente, uma vez que ele aprende com seus 
alunos. Sobre os saberes docentes, Tardif e Lessard (2011) comentam 
que eles são aperfeiçoados no dia a dia dos professores, por meio 
das vivência e experiências com os alunos, bem como de outros 
professores. Nesse sentido, o docente cria uma bagagem de novos 
conhecimentos e consegue lidar com situações desafiadoras, como por 
exemplo, os conflitos de ideias dentro da sala de aula, as dificuldades 
de ensinar e aprender, entre tantas outras situações vivenciadas pelos 
docentes. Diante da necessidade de fortalecer um debate acerca da 
formação de professores, bem como da relação destes com os alunos, 
o presente trabalho tem o objetivo de discutir o processo de ensino 
e aprendizagem, tanto de professores quanto de alunos, visando o 
direcionando dos saberes para o viés social, emancipatório e formativo 
dos sujeitos envolvidos neste processo educacional.

A metodologia adotada para este estudo consiste em uma 
pesquisa do tipo qualitativa, embasada em uma pesquisa essencialmente 
bibliográfica com investigações em teses, dissertações, livros e 
periódicos. De acordo com Minayo (2012), as pesquisas qualitativas 
são de extrema importância, pois elas permitem uma compreensão 
profunda da realidade dos fatos pesquisados. Para a autora, no campo 
das ciências sociais, elas auxiliam no entendimento de circunstâncias, 
podendo ser educacionais, culturais, ambientais, entre outros assuntos 
que envolvam a sociedade.

Em se tratando da importância dos estudos bibliográficos, 
Gil (2011) comenta que as pesquisas bibliográficas fornecem uma 
atualização de dados, visto que o pesquisador reúne um aglomerado 
de conhecimentos de uma área específica, auxiliando outros 
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pesquisadores. Ainda, por meio de estudos bibliográficos ocorre uma 
discussão constante sobre a temática, possibilitando um debate com 
problematizações.

2 Resultados e discussões

Para criar aula atrativas e despertem a atenção dos alunos, 
os professores devem construir modelos didáticos com seus alunos, 
instigando um pensar crítico com direcionamento para o meio social. 
Sobre a importância de modelos didáticos, Medeiros e Rodrigues (2012, 
p. 318) afirmam que “[...] deveriam merecer um espaço e um tempo 
maior na prática pedagógica cotidiana dos professores. O modelo 
didático aplicado deveria contribuir não apenas para a apropriação 
de conhecimentos, mas também para sensibilizar os professores para 
a importância desses materiais [...]”. Diante desta afirmação, pode-se 
perceber a importância do uso de modelos didáticos dentro da sala de 
aula, com vistas a construção de novos conhecimentos para os alunos e 
professores. Do mesmo modo, cria possibilidades do aperfeiçoamento 
dos saberes docentes – tão necessários no campo da educação.

Os saberes docentes são aperfeiçoados quando os professores 
refletem acerca da sua própria prática pedagógica. Por meio dos 
saberes docentes, o profissional se torna um agente crítico, com um 
olhar direcionado a sociedade, as ideias hegemônicas e de caráter 
emergencial. O aluno é visto como um sujeito com potencialidades para 
transformar o seu meio e se tornar um cidadão com responsabilidade 
para atuar no meio sociocultural (TARDIF e LESSARD, 2011).

O professor deve priorizar o debate dialético e as trocas de 
saberes para/com seus alunos, permitindo o exercício de uma prática 
docente crítica que auxilie o aluno na busca pelo conhecimento. Isso 
vem ao encontro do que Freire (2001, p. 42-43) discute, pois, para ele:

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer [...]. O que se precisa é possibilitar que, voltando-se sobre si 
mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, 
percebendo-se como tal se vá tornando crítica. [...] A prática 
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer.
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Na atualidade é necessário um debate acerca das relações entre 
sociedade, cultura, meio ambiente, economia e suas historicidades. 
Segundo Harari (2019), as situações em que o homem vive recorre 
de fatos históricos, culturais, ambientais, econômicos e que (in)
diretamente direcionam para as vivências em sociedade. De acordo 
com o autor, isso vem se intensificando e é importante criar espaços 
de debates com viés crítico e problematizador. De modo geral, as 
escolas devem criar estes ambientes de debates, permitindo que seus 
alunos desenvolvam a autonomia para pensar e atuar na sociedade 
com responsabilidade, repensando as questões hegemônicas e que 
necessitam de debates. Nesse sentido, tanto professores quanto alunos 
devem ser agentes na sociedade, perfazendo o processo formativo 
educacional e cidadão com criticidade para atuar no meio sociocultural. 

3 Considerações finais

O presente estudo evidenciou, por meio de uma pesquisa 
bibliográfica, a importância tanto do aluno quanto do professor na 
busca de uma melhoria na qualidade do ensino. O professor deve 
instigar o pensar crítico e reflexivo de seus alunos, direcionando os 
conhecimentos científicos para as vivências sociais. Por meio disso 
ocorre o aperfeiçoamento dos saberes docentes, os quais são praticados 
pela relação constante entre aluno e professor. 

O professor deve criar uma bagagem de conhecimentos e permitir 
que o aluno desenvolva a autonomia na busca pelo conhecimento. Para 
isso é necessário um olhar diferenciado a cada aluno, visto que cada 
sujeito apresenta suas habilidades e dificuldades e o professor, sendo 
um sujeito reflexivo, deve permitir o desenvolvimento de um pensar 
autônomo e com direcionamento para o exercício da cidadania.

Tanto professor quanto aluno são sujeitos em constantes 
aprendizagens, porém, é necessário que o docente exerça o processo 
de reflexão da prática pedagógica para permitir que seu aluno tenha 
autonomia, criticidade e seja um agente transformador da sociedade. 
Adicionalmente, o professor deve criar espaços de debates em sala de 
aula e utilizar metodologias de ensino diversificadas, possibilitando 
a participação conjunta da turma, bem como pautando as trocas de 
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saberes, vivências e experiências entre discentes e docentes.
Não há como pensar no professor e no aluno sem discutir a 

importância destes para o processo de ensino e aprendizagem, visto 
que ambos apresentam saberes e necessitam dialogar dentro da sala de 
aula. Neste contexto, cabe destacar que todos devem socializar as suas 
vivências e permitir novos aprendizados, tendo o viés transformados, 
emancipatório e formativo, para as vivências em sociedade.
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Capítulo 11
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1 Considerações iniciais

O presente capítulo é resultado de uma pesquisa realizada 
pelo projeto PIBEX – UNICRUZ, 2020/2021 intitulado: 

“Atendimento às mulheres em condições de violência”. A pesquisa teve 
como escopo principal analisar o aumento da violência doméstica, 
no período de pandemia no município de Cruz Alta/RS. Além disso, 
o presente trabalho está inserido na linha de pesquisa do Grupo de 
Pesquisa Jurídica em Cidadania, Democracia e Direitos Humanos – 
GPJUR, do Curso de Direito da UNICRUZ, “Constituição, Processo 
e Democracia”, pois desenvolve um estudo crítico da sociedade 
contemporânea frente aos novos sistemas jurídicos a partir de uma 
análise hermenêutica-filosófica apontando as novas mudanças de 
paradigmas a partir do momento de pandemia.

Nesse contexto a motivação para o presente estudo e tendo 
como objeto de investigação a realidade das mulheres em situações de 
violência, no município de Cruz Alta, baseando-se na atual situação 
em que vivem as mulheres que estão em um relacionamento abusivo, 
haja vista  que os índices entre as esferas não estão em concordância, 
uma vez que a esfera federal aponta um aumento, assim como a esfera 
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estadual as pesquisas realizadas no município de Cruz Alta, mostram 
o contrário, tanto quanto a procura de órgãos especializados quanto a 
pedidos de medidas protetivas.

Os órgãos que se destinam a prestar o atendimento esboçam 
uma preocupação e estimam que as mulheres estejam sofrendo mais no 
período de isolamento já que se encontram por um longo período em 
contato com seus agressores. A pesquisa pretende destacar a evolução 
da Violência Doméstica em tempos de pandemia assim como quais 
são os principais motivos que levam a agressão e como a Lei 11.340 
está agindo diante do Corona vírus, COVID-19.

Portanto, a maioria das mulheres que estão em um 
relacionamento enfrentam situações que desrespeitam a sua dignidade 
humana e assim elas acabam se encontrando em situações que ferem 
os Direitos Humanos, sendo desrespeitados os direitos fundamentais, 
deixando as mulheres em total condição de vulnerabilidade. 

Para alcançar os resultados com a pesquisa realizada, a 
metodologia utilizada foi a qualitativa, eminentemente bibliográfica, 
bem como se realizou uma pesquisa quantitativa a partir de 
investigações realizadas com o auxílio da Procuradoria da Mulher, 
Centro de Referência Maria Mulher assim como a 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Cruz Alta, que se propuseram a responder um questionário 
elaborado pelo projeto acerca da real situação das mulheres vítimas de 
violência.

2 Violência doméstica e pandemia 

O presente trabalho pretende explanar dentre as diversas 
questões ocasionadas em decorrência do novo coronavírus, o 
COVID-19 um enfoque no que tange a violência doméstica ao acesso 
a sua proteção. No entanto, se faz necessário entender o que ocasionou 
esta pandemia, logo, Macedo, Ornellas e Bomfim (2020, p. 3):

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções 
respiratórias, no caso da pandemia desse novo agente, foi 
descoberto em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan na China, O 
vírus atual faz que os portadores deles tenham a doença chamada 
de coronavírus (COVID-19). Os primeiros coronavírus humanos 
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foram destacados pela primeira vez em 1937, no entanto, foi em 
1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência 
do perfil na microscópica, assemelhando-se a uma coroa. 

A Lei nº 13.979/2020 delega acerca de medidas adotadas 
em decorrência do novo Corona vírus, logo, em seu art. 2º, I e II é 
possível observar o isolamento e quarentena como possíveis medidas. 
Conforme Mlambo- Ngcuka (2020, p. 2): “É uma medida protetora, 
mas traz outro perigo mortal. Vemos uma pandemia crescente nas 
sombras, a da violência contra as mulheres”. Nesse sentido, Marques 
e outros (2020, p. 1): 

Com base em situações de distanciamento social anteriores e no 
aumento súbito do registro de casos de violência no contexto de 
pandemia, organizações internacionais, pesquisadores e mídia 
leiga estão preocupados com os indícios de aumento da violência 
doméstica, sendo o lar, muitas vezes, um lugar de medo e abuso.

Ainda, para Mlambo- Ngcuka (2020, p. 03): “O secretário-geral 
da ONU apelou a todos os governos a fazer da prevenção e reparação 
da violência contra as mulheres uma parte essencial de seus planos 
nacionais de resposta à COVID-19”. É notória uma preocupação 
quanto à violência doméstica no período de isolamento social que 
se deu em consequência ao momento de pandemia. É perceptível 
também que não só os órgãos especializados e que visam a realizar 
atendimentos às mulheres em situações de violência estão tomando 
medidas e sensibilizando com a situação como também a sociedade 
em geral, exemplifica-se por meio de uma inciativa da Magazine Luiza 
que ganhou maior visibilidade no período de isolamento, uma função, 
em seu aplicativo onde adotou uma medida alternativa para realização 
de denúncias. 

De acordo com Mlambo-Ngcuka (2020, p. 03): “Mesmo 
antes da existência da COVID-19, a violência doméstica já era uma 
das maiores violações dos direitos humanos [...] À medida que a 
pandemia da COVID-19 continua, é provável que esse número 
cresça com múltiplos impactos no bem-estar das mulheres”. Dessarte, 
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (2020, 
p.1) lançou o “App Direitos Humanos Brasil” com o intuito de ser 
uma ferramenta que possibilita a realização de denúncias, podendo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.onumulheres.org.br/noticias/violencia-contra-as-mulheres-e-meninas-e-pandemia-das-sombras-afirma-diretora-executiva-da-onu-mulheres/
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esta ser feita de forma anônima, através de vídeo chamada ou chat. 
Além disso, o Projeto de Lei n° 1798, de 2020 propõe que 

“[...] o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra 
a mulher [...] possam ocorrer por meio da internet ou de número de 
telefone de emergência, bem como sobre a oitiva da ofendida em seu 
domicílio”.

Em esfera estadual, “A Polícia Civil gaúcha se estruturou criando 
novos canais de comunicação para incentivar denúncias mesmo sem 
sair de casa. Como a delegacia on-line e via WhatsApp” (GIRARDI, 
2020, p. 2). No entanto, para efetuar o registro de ocorrências mais 
graves, ainda é necessário o deslocamento até a delegacia. Além disto, 
a Secretaria de Segurança Pública do RS lançou a campanha “Rompa 
o silêncio”, 

[...] a campanha foi produzida pela Coordenadoria de 
Comunicação da SSP, com apoio da Secretaria de Comunicação 
(Secom) [...]. A ação é composta por seis cards e dois vídeos curtos, 
em arquivos pequenos para facilitar o download, disponibilizados 
em todas as redes sociais da SSP e do Governo do Estado.

Os vídeos, conforme a SSP foram propositalmente produzidos 
sem som com o intuito de facilitar o acesso às vítimas assim como 
preservar sua segurança, em seu conteúdo é possível observar uma 
mensagem de acolhimento, assim como visualizar os meios para entrar 
em contato conforme a situação em que se encontra.  

Quanto aos órgãos especializados, no município de Cruz Alta, 
Rio Grande do Sul observou-se que na Procuradoria da Mulher houve 
uma redução de 10% quanto à procura junto ao órgão para realização 
de denúncias visto que, a medida mais eficaz de prevenção contra o 
novo coronavírus (COVID-19) é o distanciamento social. 

O Centro de Referência Maria Mulher, que atua com mulheres 
em situação de violência doméstica, e conta com uma equipe técnica 
multidisciplinar composta por assistente social, educadora social, 
advogada e psicóloga, se adaptou ao período de acordo com o 
decreto municipal em vigor, assim sendo, o atendimento está sendo 
feito preferencialmente por telefone, videochamadas, e nos casos 
emergenciais, presencialmente, mas mantendo os procedimentos 
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orientados pela OMS1.
O PIBEX/UNICRUZ intitulado “atendimento às mulheres 

em condições de violência” busca em meio a pandemia medidas 
alternativas para que se possam realizar os atendimentos e as 
orientações a mulheres neste momento tão conturbado onde as 
vítimas se encontram confinadas junto a seus agressores. 

É possível observar também que os índices entre as esferas 
não estão em concordância, uma vez que a esfera federal aponta um 
aumento visto que de acordo com um gráfico disponibilizado pela 
Agência Brasil e apurado por Rodrigues (2020) é possível observar 
que houve um aumento de 35,9% quanto a denúncias realizadas 
através do 180, assim como a esfera estadual, no Rio Grande do Sul 
houve um aumento de 66% quanto aos feminicídios (Gomes, 2020), 
pesquisas realizadas no município de Cruz Alta, mostram o contrário, 
tanto quanto procura de órgãos especializados quanto a pedidos de 
medidas protetivas, que tiveram uma queda de 63% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, 20192.

Órgãos especializados e que se destinam a prestar o atendimento 
esboçam uma preocupação e estimam que as mulheres estejam 
sofrendo mais no período de isolamento já que se encontram por um 
longe período em contato com seus agressores, para Mlambo-Ngcuka 
(2020, p. 01) isto ocorre, pois, “O confinamento está promovendo 
tensão e tem criado pressão pelas preocupações com segurança, saúde e 
dinheiro. E está aumentando o isolamento das mulheres com parceiros 
violentos, separando-as das pessoas e dos recursos que podem melhor 
ajudá-las”. 

É sabido que em face de um relacionamento abusivo, ocorre a 
dependência da vítima em relação ao agressor, ou seja, “No isolamento, 
com maior frequência, as mulheres são vigiadas e impedidas de 
conversar com familiares e amigos, o que amplia a margem de ação 
para a manipulação psicológica”. (VIEIRA, et al., 2020, p. 2-3). Isso 
ocorre em decorrência da manipulação do agressor e esta situação se 

1 Pesquisa realizada pelo projeto PIBEX intitulado “Atendimento às mulheres em condições 
de violência.”

2 Pesquisa realizada pelo projeto PIBEX intitulado “Atendimento às mulheres em condições 
de violência.”



122  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

agrava em um período pandêmico uma vez que, a vítima está afastada 
de sua rede de apoio e passa a não ter mais nenhum contato fora dessa 
relação. 

A Lei Maria da Penha, em seu artigo 5º trata da configuração da 
violência contra a mulher, referindo que configura violência doméstica 
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial.

Em seu artigo 7º, inciso II, a referida lei trata acerca da violência 
psicológica, a qual é entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 
e à autodeterminação.

O advento da Lei Maria da Penha, e o reconhecimento da 
violência doméstica foram de suma importância para o ordenamento 
jurídico, e um grande avanço para o combate de todos os outros tipos 
de violência. Mas, de outro lado, inclusive conforme trazido por Souza 
e Cassab (2010, p. 3), “[...] a violência psicológica ainda está longe de 
ser considerada pelos serviços públicos de saúde e instituições policiais 
como uma problemática social grave”.

A violência psicológica é um problema de grande dimensão, 
e vem piorando cada dia mais em razão da pandemia existente no 
momento atual. A rotina de uma mulher que sofre violência psicológica 
é de constante medo, “[...] ela nunca sabe qual será o próximo passo 
do companheiro, se ele ao chegar à casa trará flores ou se irá, mais uma 
vez, afirmar sua condição de subordinada e “estúpida” – ainda que 
satisfaça todos os seus desejos.” (MILLER apud SOUZA; CASSAB, 
2010, p. 42)

Além disso, a violência psicológica deixa profundas marcas nas 
vítimas, em que pese não sejam marcas físicas, em razão de tratar-se de 
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um abalo perverso. Nesse sentido relata Souza e Cassab (2010, p. 4):

A violência psicológica pode ser considerada como a mais 
perversa, entre os outros tipos de violência, ocorrida no âmbito 
doméstico, em decorrência das marcas irremediáveis que deixa, 
perdurando por muito tempo ou, às vezes, por toda a vida, desta 
mulher que a sofre.  

A violência psicológica na maioria das vezes ocorre atrás 
de portas fechadas e em silêncio, motivo pelo qual o atendimento 
dessas mulheres vítimas de violência psicológica é muito delicado, e 
requer muita paciência, pois submersa a uma condição de violência 
não é simples se desfazer das cicatrizes ocultas deixadas por anos de 
submissão e agressão (SOUZA; CASSAB, 2010).

Por outro lado, vários são os fatores que levam à violência 
doméstica da mulher, tanto a violência psicológica quanto outras 
formas de violência, mas o fator preponderante que se deve levar em 
consideração para este resultado, é a existência de um relacionamento 
abusivo.

O relacionamento abusivo, conforme Maia e Cascaes (2017, 
p.1), “[...] é uma clara violação aos direitos fundamentais da pessoa 
humana, como também se constitui uma agressão à saúde da mulher, 
seu bem-estar psicológico, pessoal e social”. A existência desse tipo 
de relacionamento está intimamente ligada ao machismo, enraizado 
na sociedade. Embora existam diversas definições, constata-se no 
presente estudo que o machismo é o “[...] comportamento, expresso 
por opiniões e atitudes, de um indivíduo que recusa a igualdade de 
direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo 
o sexo masculino sobre o feminino”. (ARCINIEGA apud MAIA; 
CASCAES, 2017, p. 4). 

Acerca do machismo, que traz consequências histórias até o 
momento atual, e fortemente intensifica a existência de relacionamentos 
abusivos, assim refere Maia e Cascaes (2017, p. 5):

[...] o machismo está impregnado na própria cultura da sociedade 
que ainda alimenta o machismo nas relações do dia a dia e nas 
relações amorosas. Porém cabe salientar que quando o machismo 
impera no relacionamento amoroso de um casal, sua existência 
pode resultar em relacionamentos abusivos. (MAIA; CASCAES, 
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2017, p. 5).

Na relação abusiva predomina o desejo de posse e de 
controle sobre outra pessoa, iniciando-se com um ciúme excessivo, 
e posteriormente, partindo-se para diversas formas de violência. 
Conforme Maia e Cascaes (2017), existe violência contra a mulher 
de diversas maneiras e em diversas classes sociais, e, o seu combate 
depende basicamente do cumprimento das Leis, como a Lei Maria da 
Penha e a Lei do Feminicídio, bem como através de novas políticas 
públicas e criação de leis mais rígidas. 

Além disso, é importante que exista acompanhamento para 
as mulheres vítimas de violência, nas áreas de psicologia, segurança, 
serviço social e judiciário, bem como que haja uma conscientização 
sobre problemas que afetam essas mulheres e da necessidade de superá-
los, a fim de que se quebre o ciclo de violência contra as mesmas.

3 Considerações finais

É possível observar que a violência doméstica já estava presente 
no lar, no entanto, o isolamento ocasionou sua piora, pois agora o 
agressor se encontra por mais tempo no ambiente, fazendo com que 
haja também o afastamento a vítima de sua rede de apoio.  É possível 
observar que medidas foram tomadas para a resolução do impasse, em 
todas as esferas da federação, como o App Direitos Humanos Brasil 
criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
o Projeto de Lei n° 1798, de 2020 que está em tramitação no Congresso 
Nacional, a delegacia on-line e atendimento via WhatsApp fornecido 
pela Policia Civil, a campanha “Rompa o silêncio” da Secretária de 
Segurança Pública do Rio Grande do Sul, atendimentos via chamadas 
de vídeos no município de Cruz Alta.

Quanto processo de readaptação no processo de atendimento, 
é possível observar uma busca incessável por um atendimento de 
qualidade que ao mesmo tempo garanta a segurança da mulher acerca 
da questão da violência vivida e que também preserve a integridade de 
sua saúde física no que tange a exposição ao vírus (Covid- 19). 

Vê-se então que medidas estão sendo tomadas, mas questiona-se 
quanto a sua eficácia, uma vez que as esferas não estão em consonância, 
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já que a nível federal e estadual é perceptível um aumento em 
comparação as denúncias realizadas no mesmo período do ano anterior 
(2019) enquanto no município de Cruz Alta manteve-se o mesmo 
porcentual ou obteve-se uma redução considerável dependendo do 
órgão, portanto, é notório o afastamento da vítima no que tange a  
sua rede de apoio uma vez que presume-se que em decorrência do 
momento de isolamento a mulher vítima de violência doméstica esta 
sofrendo ainda mais. 

Relevante frisar também o quão é necessário um 
acompanhamento contínuo por parte dos órgãos competentes visto 
que mulheres em condições vulneráveis de violência dispõe de  marcas 
de um relacionamento abusivo que vão muito além da violência física, 
afetando também seu psicológico, vê-se o quanto que é necessário 
uma reaproximação da vítima em relação à sua rede de apoio para 
que as denúncias possam ser efetivamente realizadas e às ocorrências 
registradas assim como os pedidos de medidas protetivas de urgência. 
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Capítulo 12

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 
CRIANÇA, SUJEITOS IMPLICADOS EM UM 

MESMO CURRÍCULO

Graciela da Silva Salgado
Maria da Graça Prediger da Pieve

Elizabeth Fontoura Dorneles

1 Considerações iniciais 

O presente artigo traz uma pré-análise da coleta de dados 
resultante da entrevista teste da pesquisa “Aspectos sócio-

históricos da docência na educação infantil: de ama de leite, crecheira 
à professora”, que está em fase de elaboração. A pesquisa tem como 
objetivo analisar os possíveis elementos que perpassam a constituição 
da professora1 de Educação Infantil no âmbito do cuidar e educar 
crianças de 0 a 5 anos, a partir das raízes sócio-históricas das amas de 
leite e das crecheiras, que tem como metodologia a análise de conteúdo 
de Laurence Bardin, bem como a revisão bibliográfica para embasar 
os dados coletados.

A pesquisa se origina das inquietações da pesquisadora, que 
tem como profissão a docência na Educação Infantil e, ao deparar-se 
com uma formação inicial que não contemplava a área de atuação, 
iniciou buscas teóricas e constante qualificação a fim de compreender 
o lugar que ocupam as professoras de Educação Infantil no meio 
educacional. A dissertação pretende aprofundar os aspectos históricos 
que perpassam por essa constituição profissional, bem como realizar 
entrecruzamentos dos papéis desempenhados por mulheres como as 
amas de leite e as crecheiras na constituição da professora, assim como 

1 A palavra professora é usada no gênero feminino, inclusive no título, porque as mulheres 
representam a maioria nesse nível educativo. Fonte: CultivEduca.

https://www.ufrgs.br/renafor/cultiveduca/
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verificar se aquelas influenciam ou não na docência com crianças 
pequenas.

 A partir disso, excertos das falas da entrevistada, aqui nominada 
“Professora A”, serão contrastadas com a revisão bibliográfica pautada 
em quatro autores, que também servem de base para a fundamentação 
da referida dissertação. Diante disso, a sessão de revisão bibliográfica está 
dividida em duas partes. A primeira traz uma breve contextualização 
acerca das novas políticas curriculares para a Educação Infantil 
e que também são resultados de uma pesquisa acerca da formação 
continuada na Educação Infantil. E a segunda sessão discorre sobre a 
entrevista já mencionada. 

2 Currículo, infância e criança

Para iniciar a reflexão de currículo, infâncias e criança é 
interessante questionar-se sobre a função da escola de Educação 
Infantil enquanto espaço de interações e brincadeiras e, também, 
como um espaço formativo de docentes e profissionais que trabalham 
com as crianças. Questionar-se acerca do que as crianças podem ou 
devem fazer dentro da escola de educação infantil é igualmente se 
perguntar: Que docência exercer com crianças de zero a cinco (0 a 5) 
anos de idade.

Esses são aspectos presentes cotidianamente na docência do 
professor de Educação Infantil. Equacionar tais questões demanda 
ação, leitura, vivências e escuta das crianças e dos professores. É 
necessário tempo, não apenas o do relógio, para a interpretação da 
cultura produzida por estes componentes, que juntos convivem 
por longas horas diárias. Tais questões não têm respostas fechadas, 
mas têm diretrizes e essas dão caminhos para as escolas fazerem tais 
pressupostos acontecer. Aqui a figura do gestor é preponderante.

A Resolução 05/2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil – DCNEIs – (BRASIL, 2009a), 
define no art. 3º que o currículo na Educação Infantil é “[...] concebido 
como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências 
e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural [...]”. Tais práticas estruturam o dia a dia das 
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escolas e é imprescindível conceber a criança na sua integralidade, ou 
seja, pensar propostas que estejam dentro da lógica da experimentação. 
Promover uma docência do estar junto, do construir e vivenciar, é 
dessa organização que emergem as aprendizagens.  

A homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 
– reforçou as DCNEI e definiu um currículo pautado na experiência 
que deve ser concretizado através dos direitos de aprendizagem, que 
são: “Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se” 
(BRASIL, 2018). Estudos prévios acerca da organização curricular 
por campos de experiência, já sinalizavam que essa organização “[...] 
a leitura dos tópicos introdutórios dos Campos de Experiência [...] 
indicam um modo de conceber a organização das aprendizagens e sua 
vinculação com a experiência vivida das crianças [...]”. (BARBOSA E 
RICHTER, 2015, p. 192). 

Para isso, Barbosa e Richter (2015, p. 215) afirmam que 
“precisamos seguir as crianças e não os planos. São as crianças, em 
suas brincadeiras e investigações, que nos apontam os caminhos, as 
questões, os temas e os conhecimentos de distintas ordens […]”. 
Dessa provocação em relação à docência com crianças pequenas, 
despontam outros questionamentos acerca do vivido no âmbito da 
escola. Questões que ultrapassam uma rotina centrada em “atividades” 
ou o “momento pedagógico”. Barbosa e Richter (2015) falam de uma 
docência inquieta, investigativa e que olha com olhos de ver a vida 
que se desenrola diante de si todos os dias, até porque, a jornada nas 
escolas é de dez a doze horas diárias.

Se a “[...] criança, centro do planejamento curricular, é sujeito 
histórico e de direito” (BRASIL, 2009b, p. 6), é fundamental que 
essa concepção saia do papel timbrado e tome vida dentro das escolas. 
Outrora, via-se a criança como uma tábula rasa, um ser vazio que 
precisava ser preenchido com os conhecimentos dos adultos. O 
adulto continua sendo imprescindível, contudo, a concepção de 
criança mudou e a professora de Educação infantil também, pois 
essa profissional é aquela que se empenha e se desafia na interação 
com crianças que, através de inúmeras oportunidades, fazem “[...] 
amizades, brinca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, 
observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre 
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o mundo e suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura” 
(BRASIL, 2009b, p. 6). 

Contudo, a cultura infantil é sagaz, pois não se dá por vencida, 
acontece mesmo não tendo tempo nem espaço deliberadamente 
ofertado. Ela acontece à revelia do “[…] adultocentrismo que (in)
visibiliza as experiências das crianças pequenininhas e pequenas, 
marcando-as com interpretações recortadas de sujeito, produção 
cultural, linguagem e infância” (SOUZA, 2018, p. 87). É necessário 
que sejam duras as críticas quanto à institucionalização das culturas 
infantis e discutir, debater e conversar acerca desse assunto passa pelas 
mudanças propostas pelas novas políticas públicas que vem carregando 
em seu conteúdo uma educação equitativa2. E nesse contexto de 
mudanças, ouvir os professores e o que têm pensado em relação às 
mudanças de paradigmas, é essencial.

A próxima sessão traz a análise parcial da coleta de dados da 
pesquisa, conforme já mencionada, tendo em vista a dissertação que 
é parte dos requisitos para obtenção do título de mestra no Programa 
de Pós-graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social da Unicruz.  Pretende-se a seguir, fazer um contraste acerca 
das respostas obtidas na entrevista teste da referida pesquisa com 
uma revisão bibliográfica pautada em autores que trazem discussões 
pertinentes às respostas obtidas na entrevista.

3 Identidade docente da professora de educação infantil: uma 
análise parcial

A Educação Infantil contemporânea corrobora o pensamento 
de Freire quando ele diz que “Não sou apenas objeto da 3História 
mas seu sujeito igualmente. O mundo da História, da cultura e da 
política, constato não para me adaptar mas para mudar” (FREIRE, 
1996, s/p). A Educação Infantil vem, ao longo da história, quebrando 
paradigmas. As atuais orientações curriculares deslocam alguns eixos 
do mecanismo escola e, com isso, têm dado muito que pensar aos 
gestores educacionais e aos docentes, o desafio de se reinventar.

2 Que com certeza não se concretizará à curto prazo.
3 Destaques do autor.
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A professora precisa ir ao encontro da criança, no centro, e 
junto com ela escrever um novo jeito de ser docente. A criança aprende 
experienciando, contudo, continua sendo dependente do adulto. 
Nesse caso, as professoras que “[...] ligadas ao exercício profissional 
dos educadores de infância [...]” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 
2002, p. 134), preparam os espaços, os tempos e os materiais para que 
as aprendizagens das crianças emerjam a partir da intervenção ativa e, 
como diz Martins Filho (2020, p. 78), voltar o “[...] foco de atenção 
para as minucias da vida cotidiana no fazer-fazendo da docência [...]” 
desenvolvida no cotidiano da Educação Infantil. As minúcias são as 
mais importantes, no entanto, são as que mais necessitam ser notadas 
pelos adultos.

Certamente a profissão docente é antiga e já passou por 
inúmeras tendências pedagógicas. Todavia, a professora de Educação 
Infantil é tão recente em sua conquista profissional, quanto a primeira 
etapa da educação básica. Ambas nasceram juntas em 1996 com a 
Lei de Diretrizes e Bases, nº. 9.697. As organizações anteriores acerca 
das pré-escolas ou atendimentos às crianças menores de quatro 
anos eram realizadas por outras secretarias ou, no caso da educação 
pré-escolar, atrelada aos anos iniciais do ensino fundamental. Com 
vistas ao processo identitário, Oliveira-Formosinho (2002, p. 134) 
problematiza questões que envolvem a “[...] dicotomia professor 
artesão ou professor perito [...] déficit ou crescimento como base do 
desenvolvimento profissional, a dicotomia crescimento pessoal ou 
desenvolvimento institucional”. A visão de cuidadoras ou comparativos 
acerca da docência desenvolvida nas etapas iniciais do fundamental, 
insistem em dominar a professoralidade desempenhada para meninos 
e meninas da Educação infantil.

Com o referido marco legislativo a educação para as crianças 
de zero (0) a cinco (5) anos conquista seu lugar no mesmo patamar 
das demais etapas educativas do sistema nacional de educação. Daí 
em diante, muito se tem buscado acerca de como ser professora 
na Educação Infantil e como desenvolver uma docência que está 
intimamente ligada aos aspectos dos cuidados básicos dos bebês e 
das crianças pequenas. Oliveira-Formosinho (2002, p. 135) atribui 
às características específicas das crianças, devido ao seu estágio de 
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desenvolvimento ser um fator inquietante ao professor, que no chão 
da escola tem que dar conta de uma docência absolutamente proximal 
e que em virtude disso “A dependência da criança em relação ao adulto 
nas rotinas de cuidados (higiene, limpeza, saúde) chama à atenção da 
vulnerabilidade da criança4 devido à sua tenra idade”. (OLIVEIRA-
FORMOSINHO, 2002, p. 135).

Nesse contexto, os dados parciais a serem analisados resultam 
da entrevista teste com   uma professora de Educação Infantil de uma 
Rede Pública Municipal, a qual será nominada aqui “Professora A”. 
Esta se formou no curso normal em 1990, aos dezessete (17) anos, 
e sua primeira atuação profissional na área da educação foi em uma 
escola pública de Educação Infantil, quatorze (14) anos depois de 
formada no magistério. Da experiência formativa ela conta que: 

[...] o meu magistério não me habilitou para a Educação Infantil. 
Nem ouvíamos falar em Educação infantil. A nossa LDB da época 
era aquela [...] 1971 né [...] era essa a LDB que nos dava o respaldo, 
né... nós não ouvíamos falar, não tinha, porque eram creches né... 
ainda assistencialismo.

A complexidade de ir trabalhar diretamente em uma 
instituição da qual nada se sabe, no que diz respeito à sua organização, 
seus objetivos, quem são e de que idade é o público que dela faz 
parte, foi mais uma das questões que relegou a Educação Infantil ao 
assistencialismo desde seu princípio. Os Jardins de Infância, que no 
período Imperial chegaram sob a influência das teorias froebelianas, 
tiveram de imediato uma ruptura, ou seja, para os filhos da elite eram 
de fato jardins com professoras jardineiras, algumas com cursos na 
Europa sobre as metodologias dos jardins de infância de Froebel ou 
normalistas da escola secundária. As crianças menores de quatro anos 
eram cuidadas por mulheres leigas e sob o gerenciamento dos médicos 
e assistentes sociais. (KUHLMANN, 2015).

Muito se conquistou da época mencionada acima. A professora 
entrevistada relatou que sua formação inicial se deu na década de 1990 
e, em relação à formação em nível médio para trabalhar com crianças 
da Educação Infantil, conta que ao começar no exercício da docência 

4 Destaque da autora.
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passou pela seguinte experiência:

[...] daí fui para a pré-escola e a minha colega de turma fazia 
pedagogia. E daí eu estava assim... Eu tava bem... bem tipo... caindo 
de paraquedas. E eu me lembro, que nós conseguimos, ela conseguiu 
uma coleção de livros... Acho que era pirulito ou outros que tinham... 
Alguém tinha e emprestou para ela. E ela me deu uns e pegou uns e 
disse assim: - tu tira todos desenhos que tu achar, para nós fazer para 
crianças pintarem. Era o nosso trabalho né... E daí a gente fazia o 
alfabeto colocava na sala, ah.... mas nós íamos trabalhando essa 
parte com as crianças né... tipo fazendo picar papel pra colar, 
recortar. ah... alfabetizando com... né... ensinando as letrinhas para 
eles...pré-escola?

A identidade e a profissionalidade dessas docentes tomavam 
forma à base de uma estrutura que não correspondia às características 
do seu trabalho, contudo exerciam a docência com a técnica que 
elas conheciam. Não estavam fora dos conhecimentos pedagógicos, 
estavam fora dos parâmetros para o contexto da infância. De 1990 à 
entrada da Educação Infantil no sistema brasileiro de educação, foram 
seis anos, por isso esse contexto ainda não possuía uma identidade 
metodológica universalizada. As pesquisas e as tratativas em nível 
nacional aconteciam, aliás, acontecem desde o período imperial já 
citado, porém o cunho não era educacional, principalmente para 
as creches que funcionaram sob a ótica higienista. A “Professora A” 
demonstra saber dessa trajetória quando afirma que:

Bom, eu sei que a Educação Infantil... Ela começou como 
assistencialista né... Ela atendia crianças para as mães trabalhar. 
Então era uma questão mais do cuidar das crianças né... Não era 
assim... ah... exigido o trabalho pedagógico das professoras que até 
então nem formação precisavam ter.

Ela conta o que ouvia de suas colegas quando ingressou pela 
primeira vez em grupo escolar como 5“Atendente especial de Educação 
Infantil”, de como eram as instituições em tempos pregressos:

[...] no segundo semestre de 2004 [...] colegas contavam bastante 
sabe... Que as colegas antigas que não tinham formação eram as tias 
da creche. Que elas tinham uma sala... [...] tinha 90 crianças... 50 

5 Destaque nosso à nomenclatura descrita no edital do concurso prestado pela professora 
entrevistada. 
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crianças. As vezes nós não acreditávamos, até achávamos que era 
muito, que era exagero delas né...

Os relatos que a “Professora A” compartilha através da entrevista 
são verídicos, uma vez que políticas paliativas e voltadas às massas 
sempre foram precárias e instituídas para dar conta de um número 
grande de crianças com investimentos mínimos do Estado. Exemplos 
disso são os Asilos, Escolas Maternais, Creches, Parques Infantis, 
Projeto Casulo, Lares Vicinais com trabalhadoras nominadas de “[...] 
amas de leite [...] pajens, berçaristas, tias, monitoras e atendentes”. 
(MARTINS FILHO, 2020, p. 67). Esses foram, ao longo de dois 
séculos, modelos paliativos e superlotados de instituições voltadas 
ao amparo do menor abandonado, dos filhos de operários e, no 
período de industrialização, das mães trabalhadoras das fábricas. Lidar 
pobremente com a pobreza, por muito tempo foi o lema dos governos 
brasileiros. Na realidade, houve um período entre o imperialismo 
e a república em que a creche foi considerada “um mal necessário” 
(KUHLMANN, 2015).

Na lógica de uma docência pautada na artesania, as professoras 
de Educação Infantil, até o ano de 2009, tinham na legislação brasileira 
os Referencias Curriculares Nacionais, lançados pelo Ministério 
da Educação em 1998. Porém, por não ter força de lei, não foram 
implementados. Em um país tão extenso e desigual, algumas redes 
avançaram mais e outras menos, em termos de reestruturação das 
práticas pedagógicas para as meninas e meninos de zero (0) a seis6 (6) 
anos. Tudo na Educação Infantil aconteceu e ainda acontece devagar. 

Em relação à falta de formação e desconhecimento do que 
trabalhar, a “Professora A” relata que em 2004, ano em que iniciou 
em uma escola pública, se deparava com situações onde as professoras 
de crianças de três anos também seguiam modelos escolarizantes aos 
moldes de outras etapas educativas:

As gurias do maternal também... [...] elas seguiam nessa linha. A 
nossa preocupação era conteúdos né... Daí nós tínhamos uma listagem 
lá, que eu não sei da onde que surgiu... de conteúdos... para... né... 

6 A legislação abrange as crianças de zero (0) a cinco (5) anos, contudo muitas crianças 
completam seis (6) anos ao longo do ano letivo e suas especificidades também devem ser 
levadas em consideração quando se trata de discutir a docência nessa etapa educativa.
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Desenvolver com as crianças... e nós trabalhávamos a partir daquilo 
ali. Mas assim, o nosso foco era que na pré-escola nós tínhamos já que 
começar alfabetizando as crianças. 

Na falta do que fazer e na certeza de fazer aquilo que aprendeu na 
formação inicial, o melhor que essas docentes faziam era desempenhar 
uma docência de acordo com o que o curso profissionalizante ensinou. 
Essa é uma pauta atual e Martins Filho (2020, p. 66) assevera que 
“Ainda temos muitas questões polêmicas e contraditórias, tanto no 
que se refere a formas de atendimento como em relação ao tipo de 
docência praticada na Educação Infantil”. 

A “pecha” de que na escola infantil se as crianças não aprenderem 
as letras não aprendem nada ou porque “só”7 brincam é de longa data 
e a incongruência dessa afirmação existe pela falta de conhecimento 
e dedicação para estudar acerca de como as crianças dessa faixa etária 
aprendem. Para mudar essa realidade é necessário investir na formação 
inicial e continuada das professoras de Educação Infantil. 

Quando eu comecei trabalhei muitos anos com pré-escola, então 
assim... Pra mim pré-escola era o máximo sabe... [...]. E daí eu fui 
para o berçário quando eu fui nomeada em 2007. [...] quando eu 
soube que eu ia pro berçário.. tipo me... caiu assim... as pernas. Eu 
tinha um medo de trabalhar com berçário [...] eu nunca consegui 
acho... trabalhar bem com o maternal. Já trabalhei, mas eu vejo eles 
assim... como naquela fase intermediária que tu não sabe.... [...] eles 
não são tão dependentes e não são tão autônomos, eles tão bem no 
meio. Então eu não conseguia muito bem acho que me desempenhar 
com o [...] maternal. 

O receio demonstrado pela “Professora A” é o mesmo de 
muitas professoras ainda nos dias de hoje. O mito de que os bebês não 
se concentram, de que basta uma sala aconchegante com os cuidados 
básicos para que eles fiquem seguros durante a jornada diária de 
dez (10) a doze (12)8 horas, denotam que ainda é falha a formação 
inicial para trabalhar com essa faixa etária. Trabalhar com as crianças 

7 O brincar é visto, por leigos, na Escola de Educação Infantil como ócio. O senso comum 
julga que se as crianças não produzirem em materiais impressos ou iniciem logo o processo 
de pré-alfabetização estarão perdendo tempo de aprendizagem.

8 Períodos mínimos que podem variar conforme os Estados e/ou os municípios, bem 
como conforme a modalidade de oferta se é pública ou privada.



138  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

menores é fazer acontecer um deslocamento conceitual da relação 
professora e criança9, ou seja, sair da formação linha dura dos anos 
fundamentais para adentrar em uma metodologia específica para as 
crianças pequenas. “[...] o educador da criança pequena necessita de 
um saber fazer que, por um lado, reconheça esta “vulnerabilidade” 
social das crianças e, por outro lado, reconheça as suas competências 
sociopsicológicas que se manifestam desde a mais tenra idade”. 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 136)

Em tempos de Base Nacional Comum Curricular, os 
argumentos em relação à escolha de ser professora de Educação Infantil 
já não basta o argumento de cinquenta anos atrás de que gostar das 
crianças é o suficiente. A “Professora A” levantou essa questão ao ser 
questionada por que escolheu a Educação Infantil para atuar:

[...] é a etapa que eu me identifico, sabe. Eu me identifico com a 
criança. Eu gosto de criança. Eu uma vez eu escutei uma professora 
dizendo na graduação. [...] ela disse que não é argumento tu dizer 
que tu gosta de criança, ela não aceitava esse argumento, que tu tem 
que ter [...] outros argumentos para ti dizer que tu quer trabalhar 
na Educação Infantil. Mas um dos meus argumentos é de que eu 
realmente gosto de crianças [...].

A Professora complementa tal afirmação ponderando acerca 
do quanto ela atribui importância à formação continuada e que sua 
intenção investigativa no momento está voltada aos bebês. É oportuno 
mencionar que Oliveira-Formosinho (2002, p. 138) afirma que “[...] 
a profissionalidade da educadora de infância se situa no mundo da 
interacção (sic) e que aí desenvolve papéis, funções”. Tais funções, que 
segundo a autora extrapolam a relação professor e criança, pois inclui 
outros segmentos da comunidade escolar de maneira bem implicada, 
por exemplo, os pais ou responsáveis pelas crianças, os auxiliares 
de ensino, os demais funcionários da instituição. Sobre os bebês a 
“Professora A” diz que:

Eu quero focar ainda os estudos nos bebês, sabe... Porque é uma 
parte assim, que eu acho bem delicada e que tem que ter bastante 
estudo mesmo, por quê? Porque eles não falam, por que nós temos que 
aprender né através [...] das expressões. De como eles manifestam os 

9 Uma criança que não é aluno.
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desejos deles, a aprendizagens deles [...] Pra mim isso é tudo muito 
[...] difícil. Como [...] que tu vai acompanhar aquela criança. Como 
que tu vai perceber que aquela criança tem dificuldades em alguma 
coisa ou não [...]. E lembrando assim do tempo que eu trabalhei com 
berçário sabe... Daí tu fica lembrando de certas crianças que tu teve 
já que passaram [...] pela tua vida. Assim [...] tu fica vendo hoje [...] 
como tu iria [...] trabalhar com eles.

Essa fala cheia de ponderações e momentos de hesitação, 
confirmam as concepções da professora que vai além do “gostar das 
crianças”. Ela demonstra uma real preocupação com a docência que 
ela tem que exercer. Conhecer, olhar, focar, estudar, ouvir, manifestar, 
desejar, desafiar, acompanhar, aprender, perceber, conviver. A 
“Professora A” organiza seus anseios com verbos que lhe dão 
possibilidades de transformação. 

Ela experienciou uma prática que deixou lacunas e que, no 
momento, está tratando de preencher, porém não de forma definitiva, 
mas em forma de processos de ser, de formar-se e reformar-se, 
como diria Freire. Esse mesmo educador se indaga também e nos 
indaga “Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que 
estudo? Contra quem estudo?”. (FREIRE, 2006, s/p.). Nesse caso, 
a professora de Educação Infantil busca, através da criticidade 
profissional, metodologias e abordagens específicas para desempenhar 
uma docência que contemple as especificidades das crianças. 

As reflexões em torno da Educação Infantil são complexas e uma 
temática puxa a outra. Tem muitos aspectos dessa mesma entrevista 
que devem ser considerados e, por isso, será dada a devida atenção na 
dissertação, sendo que aqui foi apenas um recorte analítico. Todavia, 
as questões da mulher professora surgidas na entrevista não podem 
ficar de fora até porque um dos objetivos da investigação é fazer um 
entrecruzamento acerca dos papéis que desempenharam as amas de 
leite e as crecheiras nos cuidados à infância e, a partir disso, constatar 
se há influência dessas na constituição profissional da professora de 
Educação Infantil. 

A professora entrevistada complementa afirmando que ”[...] eu 
acho que já foi convencionado desde o inicio né... maternal. Mãe. [...] 
mulher. Que tem mais jeitinho pra cuidar das crianças que sabem como 
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vai (sic) cuidar das crianças. E quando perguntado se ela acredita que 
os afazeres das amas e das crecheiras se assemelham em determinados 
aspectos ao trabalho docente, ela responde:

Eu acredito que sim, porque nessa parte do cuidar se assemelha 
bastante né, nós ensinamos eles a comer né, nós ensinamos eles a se 
limpar no banheiro e muitas vezes somos nós na escola que os pais 
não ensinam, não tem tempo enfim...Mas somos que ensinamos né. E 
toda essa parte no berçário, troca de fraldas. Alimentação, eu acredito 
que sim...se assemelha bastante.

Dessa forma, estudar a gênese da docência na Educação Infantil 
é perpassar por muitos meandros da história, não só do que compõe 
o magistério, até porque, como se viu, a professora e a criança, nessa 
etapa, recentemente passaram a fazer parte da estrutura educacional. 
Contudo, no que diz respeito à história da mulher e da criança, ambas 
se assemelham em muitos pontos e ainda buscam por uma relação 
educativa que respeite um jeito específico de ser professora e um modo 
de ser aprendiz sem ser aluno.  

4 Considerações finais

A profissionalidade da docente da Educação Infantil está em 
percurso. Começou tardiamente na história do magistério, pois tem 
vinte e quatro anos e é muito jovem. Carece ainda de abordagens 
específicas no que tange à formação inicial. É necessário inserir nos 
currículos formativos as pautas aqui levantadas e muitas outras que a 
dissertação em fase de pesquisa e redação irá abordar.

Como resultado da presente análise destacam-se os elementos 
que perpassam a constituição da professora de Educação Infantil no 
âmbito do cuidar e educar crianças de zero (0) a cinco (5) anos e do 
quanto a formação inicial e a continuada são responsáveis por uma 
docência pautada no saber fazer. O recorte da entrevista de testagem 
esteve focado nos posicionamentos mais nevrálgicos da “Professora 
A” em relação a como exercer a docência com crianças pequenas. 
Desse modo, também foi possível contrastar os fazeres das professoras 
de Educação Infantil entrecruzando pontos em comum com o que 
outrora fora desempenhado por mulheres cuidadoras leigas, tais quais 
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as crecheiras e as amas.
Enfim, essa pré-análise ratifica, mesmo que parcialmente, 

o problema da pesquisa e evidencia que o método de análise de 
conteúdo é coerente para fazer o tratamento dos dados, uma vez que 
o material recolhido é recheado de significados empíricos que podem 
ser contrastados com a revisão bibliográfica de autores que estudam e 
atuam no chão da escola de infância.
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Capítulo 13

O BRINCAR NA NATUREZA E SEUS 
ELEMENTOS NÃO ESTRUTURADOS: O 

DESPERTAR DOS SENTIDOS 

Marlene Przylinski
Carine Nascimento da Silva
Vaneza Cauduro Peranzoni

Maria Aparecida Santana Camargo

1 Introdução 

Este estudo tem o objetivo de apresentar algumas reflexões 
acerca do brincar não estruturado, ao ar livre, e o brincar 

com elementos soltos pertencentes à natureza, sendo que estes podem 
ser encontrados no quintal de casa, em um arvoredo, ou em uma 
floresta, além de averiguar o quanto estas experiências são significativas 
e influenciam diretamente no desenvolvimento integral da criança. O 
homem na sua evolução, passou por várias etapas de transformação da 
sua espécie, tudo isso, graças à sua condição de raciocinar, entretanto 
este homem esqueceu que é um dos membros pertencentes desta 
natureza. A natureza com toda a sua magnitude tem o poder de 
acolher, estimular os sentidos, ser terapêutica e promover experiências 
significativas que ficam registradas na memória.

Nesta premissa, o estudo é de cunho qualitativo e de caráter 
bibliográfico, o qual está vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade 
de Cruz Alta- Unicruz, na Linha de Pesquisa “Práticas Socioculturais 
e Sociedade Contemporânea”. Para o desenvolvimento do trabalho, 
buscou-se contextualizar o tema através de artigos científicos e livros 
nos seguintes bancos de dados: Google acadêmico, Periódicos CAPES 
e SciELO, dentre outros.
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2 O processo de desenvolvimento motor e o ato de brincar  

A infância é caracterizada pelo brincar, assim como seus 
avanços, o desenvolvimento de diferentes domínios e sistemas 
biológicos predominantes nessa fase da vida, podem definir a 
personalidade do indivíduo. Por isso a importância do brincar nessa 
fase, pois em cima disso irá definir a sua visão de mundo, tanto física, 
quanto emocional e social. Através desse, a criança pode ampliar suas 
habilidades socioculturais e auxiliar na promoção do desenvolvimento 
econômico, social e político de sua comunidade, quando estiver na 
fase adulta.

Em seu processo evolutivo o ser humano passou por várias 
etapas na transformação da sua espécie, que só foram possíveis, 
devido à condição que o indivíduo tem de pensar, desafiar-se e vencer 
seus medos. Com estas capacidades, o homem conseguiu elevar-
se da posição que ocupava da descendência primata, deixando seus 
membros superiores livres. Com as mãos livres passou a utilizá-las 
em seu favor, como para pegar objetos e manipulá-los, desta forma 
evoluindo e transformando a natureza (MEKSENAS, 1993, p. 17). 

Esta ação levou milhares de anos dentro de um processo 
educativo coletivo. Meksenas (1993, p. 18), afirma que neste avanço 
os sujeitos foram aprendendo uns com os outros. No momento em que 
transformava a natureza, o homem também se modificava. Entretanto 
esta natureza que auxiliou o homem a evoluir contemporaneamente, 
sofre as consequências desta intervenção sobre ela. 

Nesta ação da evolução e transformação do homem, Meksenas 
(1993, p. 19), expõe que o ser humano foi desenvolvendo também 
as suas ideias, valores e crenças sobre a vida. O homem começou a 
se preocupar em socializar conhecimentos com seus iguais. “Nasce, 
assim, a educação: maneiras de propagar e assegurar a outras pessoas 
o conhecimento de crenças, técnicas e hábitos que um grupo social 
já desenvolveu a partir de suas experiências de sobrevivência” 
(MEKSENAS, 1993, p. 19).

Diante do exposto percebe-se que o homem passa por processos 
evolutivos até a atualidade, onde a falta dos membros superiores ou 
inferiores, sendo eles advindos de uma consequência biológica natural 
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ou provocados por um acidente, são situações que mobilizam o 
indivíduo à luta e à sua sobrevivência. A adaptação ao novo modo 
de vida não é fácil, principalmente quando se trata de crianças. 
Estas, geralmente, passam por processos de exclusão, preconceitos e 
discriminação no meio social ao qual encontram-se inseridas, Edwards 
cita um poema de Malaguzzi, que vem acalentar, onde ele considera 
que a criança é feita de cem.  

A criança é feita de cem. A criança tem cem mãos, cem 
pensamentos, cem modos de pensar, de jogar e de falar. Cem, 
sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. Cem 
alegrias para cantar e compreender. Cem mundos para descobrir.  
Cem mundos para inventar. Cem mundos para sonhar. A criança 
tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem), mas roubaram-
lhe noventa e nove. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do 
corpo. Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, 
de escutar e de não falar. De compreender sem alegrias, de amar 
e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe: de descobrir 
o mundo que já existe e, de cem, roubaram-lhe noventa e nove. 
Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a 
ciência e a imaginação. O céu e a terra, a razão e o sonho, são 
coisas que não estão juntas. Dizem-lhe: que as cem não existem. 
A criança diz: ao contrário, as cem existem (MALAGUZZI apud 
EDWARDS, 2016, p. 21).

Esta criança que Malaguzzi apresenta, aprende com o corpo 
inteiro e utiliza-se das suas diversas linguagens. No entanto, para 
que se entenda a criança na sua completude, deve-se compreender os 
estágios de desenvolvimento desta. De acordo com Molcho (2007, 
p. 11), o primeiro estágio, o pré-natal, diz respeito ao fato do bebê 
que chegou, mas não está do lado de fora, porém sente as vibrações 
e sons que chegam do mundo exterior. O segundo estágio acontece 
com o nascimento do bebê que é separado da mãe, terá que aprender 
a sobreviver, e, no terceiro estágio alcança a fase em que o corpo está 
ali, mas não pode ser aproveitado pela criança, pois ele não consegue 
usar o corpo como instrumento. 

Com o desenvolvimento biológico, o bebê vai passando pelos 
estágios e vai aprendendo a lidar com este corpo. Freud (2010, p. 
46), refere que o bebê, em seguida ao seu nascimento, percebe que 
ao realizar algum movimento ou expressar-se através de sinais como o 
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choro, as suas necessidades são atendidas. Desta forma vai aprendendo 
a desenvolver novos sinais e alcançando o caminho de socialização. 

O processo do desenvolvimento motor é percebido através 
das mudanças que os movimentos realizam, sendo que cada fase é 
contemplada por ações como, sentar, engatinhar e andar. Gallahue 
e Goodwai (2013, p. 67), explicam que a cada fase a criança vai 
expressando uma linguagem corporal modificada: “Todos nós, bebês, 
crianças, adolescentes e adultos, estamos envolvidos, durante toda a 
vida, no processo de aprender como devemos nos movimentar com 
controle e competência em resposta às mudanças que enfrentamos dia 
a dia em nosso ambiente em constante mutação”.

Esse desenvolvimento motor e busca por conhecimento é 
instintivo, pois o ser humano possui o instinto de explorar o ambiente, 
sendo este um comportamento inato. Molcho (2007, p. 44), afirma 
“todos os animais têm necessidades congênitas que os tiram de seu 
estado de inatividade e os impelem à satisfação dessas necessidades”. 
O autor acrescenta que o homem não é diferente, porém existe um 
outro aspecto determinante no ser humano, a curiosidade espiritual, 
e é esta que move o homem a pesquisar e desvendar o mundo, além 
das necessidades vitais. Após saciadas as suas inquietudes ele volta à 
inatividade.

Na grande maioria, os pais, os professores têm muito medo de 
deixar as crianças tocar, pegar, manusear os objetos, por medo de que 
a criança vá quebrar, ou acreditam que se deixarem as crianças fazerem 
o que querem, estarão sendo permissivos demais, deixando estes, 
sem limites. Porém a criança segue seu instinto de curiosidade e, no 
momento em que saciar esta vontade, ela abandonará e irá procurar 
outro artefato que chame sua atenção.

3 As diversas formas de explorar substâncias utilizando os sentidos 
do corpo

De acordo com Ceppi e Zeni (2013, p. 80), Aristóteles 
considerava o toque como um dos sentidos que têm prioridade na 
hierarquia sensorial. Filósofos naturalistas concordam que o tato 
corresponde a uma inteligência mais perspicaz, sendo a pele um 
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mediador entre nós e o mundo. O contato físico, tanto animal como 
humano vem sendo estudado por psicólogos e antropólogos, que 
procuram analisar os benefícios que este contato provoca nas crianças 
pequenas. Um exemplo é o uso de panos pelas mães peruanas em 
crianças nos primeiros anos de vida. Outro fato estudado, e percebido 
como sendo negativo, é o isolamento tátil em bebês prematuros em 
incubadoras.

Entender como as sobras de materiais dos elementos naturais 
da natureza vão interferir nos sentidos e impulsionar a criatividade 
na elaboração de um brinquedo ou brincadeira não é uma tarefa 
de fácil entendimento, principalmente quando não se tem muitos 
estudos nesta perspectiva. Se a criança é feita de cem, nesta acepção 
Ceppi e Zeni (2013, p. 80), admitem que pesquisas neurobiológicas 
vêm apontando que a construção do conhecimento se dá através dos 
sentidos. Diante desta magnitude, as escolas têm procurado contribuir, 
fomentando as percepções sensoriais a fim de ampliar e apurar estes. 

Neste contexto, Ceppi e Zeni (2013, p. 24-25) continuam 
relatando que através da sinestesia ou da multissensorialidade, a criança 
busca e investiga usando seu corpo inteiro. Os autores afirmam que:

É a navegação sensorial que exalta o papel da sinestesia na 
cognição e criação, fundamental para processos de construção 
do conhecimento e de formação da personalidade. Um ambiente 
complexo formado por contrastes sensoriais e sobreposições que 
são distintas fenomenologicamente: polissemia e equilíbrio, 
negação do efeito mosaico ou patchwork, mantendo a percepção 
das diferenças entre as partes.

No entanto para que a sinestesia ocorra, faz se necessário 
trabalhar com um conjunto de elementos, que provoquem estes 
efeitos. O ambiente para as explorações deve ser pensado com atenção, 
pois a qualidade deste depende de vários fatores, como a iluminação, 
sons, cheiros, texturas, cores, clima, sabores que são oferecidos 
pelos elementos naturais. Um espaço com estímulos, acolhedor que 
promova o bem-estar, gera experiências intensas e infinitas. “A riqueza 
das experiências sensoriais é uma das características desejáveis de um 
ambiente escolar, e a qualidade e diversidade sensorial dos materiais 
deveria ser uma preocupação na seleção dos elementos presentes no 
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espaço” (TIRIBA, 2018, p. 76).  
Entretanto, ainda existem pais e educadores que não aceitam 

que o brincar e aprender ao ar livre na escola tem seu valor. Nessa 
compreensão é importante que a comunidade escolar entenda porque 
os espaços escolares vêm ganhando terra, plantas, pedras, água e 
outros elementos naturais. Piorsky (2016, p.95) traz contribuições 
significativas nestes temas, com pesquisas realizadas em algumas 
regiões do Brasil, que demonstram que o contato com a materialidade 
advinda da natureza é essencial para uma imersão nos sentidos. Ele 
relata que o corpo da criança e a ação de construir, quando unidas, são 
lampejos na imaginação da brincadeira. O contato de ambos desperta 
os sentidos gerando desejos imaginários, cada contato com materiais 
de texturas e formas distintas desperta novos desejos oníricos e uma 
consciência corpórea na criança. No entender de Piorski (2016, p. 
68):

Buscar na natureza materiais pesados ou leves, flexíveis ou 
longilíneos, modeláveis ou duros, já requer um olhar apurado. 
Essa busca material imprime noções de particularidade, revelando 
a natureza do material, pois a pedra, com seu peso e sua textura, é 
parte íntima da montanha, do rochedo, das pedrarias e dos seixos 
do riacho. O sabugo de milho – usado como corpo de boneca – 
é a espiga de que se retiraram os grãos; o cilindro áspero e leve, 
matéria-prima rude de inúmeros brinquedos. A cera de abelha é o 
cerne da colmeia que será macerada no pilão.

A composição de ambientes institucionalizados com elementos 
naturais ou pertencentes ao reino animal, vegetal e mineral aliados aos 
riscos e desafios são componentes potencializadores, porém há de se ter 
o cuidado para com as consequências destes que devem ser aceitáveis, 
essenciais para a formação dos sujeitos. Nos últimos anos tem se 
escutado falar no “desemparedamento da infância”, e essa reflexão é 
útil, também, nas escolhas dos materiais que serão apresentados para 
as crianças. No momento em que se dá oportunidade de se ter um 
repertório variável de elementos, consequentemente a imaginação tem 
mais fluidez. A imaginação criadora da criança encontra a natureza 
e seus elementos naturais, momento em que inventam verdadeiras 
obras-primas, podendo estas ser observadas na Figura 1.
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Figura 1 -  Experiências e elaboração de materiais com elementos naturais, tocos, folhas 
verdes e flores

 

 Fonte: PRZYLINSKI, 2019.

Na busca pela compreensão do que é o brincar livre na natureza 
e o brincar com elementos da natureza se encontram alguns indícios 
que diferenciam estas atividades, porém todas possuem um elo de 
ligação, a natureza, e isso se caracteriza de forma não estruturada 
(FIGURA 2). Louv em seu livro “A última criança na natureza”, traz 
contribuições significativas “[...] estou falando de natureza selvagem: 
biodiversidade, abundância – elementos soltos e relacionados em um 
quintal ou no cume de uma montanha intocada” (LOUV, 2018, p. 
30). O autor defende o brincar ao ar livre e expõe que a natureza se 
apresenta de várias formas para as crianças, o mesmo também alerta 
que precisamos resgatar nossas crianças do déficit que as crianças 
possuem pela falta de contato com esta. 
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Figura 2 - Brincadeira ao ar livre não estruturada

Fonte: PRZYLINSKI, 2017.

Como um especialista da infância, Louv (2018, p. 52), atesta 
para o feito de que assistimos a tratores emparelhando terrenos, 
retirando as vidas que ali habitavam, os declives que ajudavam as 
crianças a desenvolverem o lado motor de forma natural. A construção 
de parques ou outros ambientes vem reduzindo os espaços naturais, 
no entanto, quando as crianças vão até os parques encontram placas 
dizendo que podem olhar, mas é proibido tocar na natureza que o 
trator destruiu, planou.

Vivemos, na contemporaneidade, uma infância agonizante, 
onde a tecnologia tomou conta da psique das crianças. No campo 
das possibilidades houve um aumento considerável em relação às 
tecnologias, consumismo, dando origem a muitas opções, DNA, 
transformações do corpo, as investigações das neurociências sobre o 
cérebro e tantos outros. 

Freud (2010) expõe que em nosso inconsciente habita o 
consciente animal que herdamos de nossos antepassados, porém, com 
o tempo acabamos reprimindo e excluindo do nosso consciente a 
forma de vida antiga. No entanto, como destaca Louv (2018, p. 121), 
sofremos pela falta de contato com o ambiente da qual fazemos parte, 
somos filhos da terra, e essa falta da natureza provoca pressões em nosso 
inconsciente provocando a perda gradual dos nossos sentidos, doenças, 
ansiedade, TDAH, entre outros. Porém se estas deficiências forem 
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trabalhadas na infância, reduzirão a severidade destas enfermidades.

4 A criança diante dos quatro elementos da natureza 

Várias escolas no mundo, através de seus educadores perceberam 
que estas experiências vividas na natureza precisam ser resgatadas, 
buscando promover benefícios na vida destas crianças que são o futuro 
de nossa civilização. Tudo seria melhor se a realidade que se vivencia 
não fosse tão cruel. Muitos buscam um brincar livre na natureza. 
Porém como deixar uma criança brincar em um terreno baldio? Ou 
em uma pracinha? Subir em uma árvore, passear num riacho? Na 
verdade, o medo da natureza sempre acompanhou a infância, mitos, 
lendas, histórias que assustavam as crianças. A falta de diálogo com o 
que é desconhecido desperta o medo.  

A criança encanta-se diante dos quatro elementos da 
natureza: a terra, a água, o ar e o fogo. De acordo com Piorski, a 
Terra é o princípio da vida, é a iniciativa na vida do brincar, pois, “Os 
brinquedos de chão fincam a criança no mundo” (PIORSKI, 2016, p. 
20). O autor ressalta que as brincadeiras da terra são as brincadeiras 
de casinha, comidinha, as construções dos brinquedos com matérias 
moles ou duros e tantas outras. As brincadeiras de comidinha são as 
mais presentes no cotidiano, assim como as construções de casas com 
paus.

Em relação à Água, Bachelard (1997, p. 137), afirma que “Dos 
quatro elementos, somente a água pode embalar. É ela o elemento 
embalador. Este é mais um traço de seu caráter feminino: ela embala 
como uma mãe”, é nela que podemos ficar por horas, despreocupados 
e tranquilos, ela seduz e nos leva a uma viagem imaginária. De acordo 
com o autor “quando se imagina com a substância e a vida do ser, 
todas as imagens ganham vida” (1997, p. 137). Ao se observar as 
brincadeiras das crianças com água, percebe-se o quanto ela é doce, 
calmante, sacia a sede, é vida pulsante, é harmonia. 

No tocante ao elemento Fogo, Bachelard (1997, p. 11), descreve 
que “O fogo é assim, um fenômeno privilegiado, capaz de explicar 
tudo. Se tudo que muda lentamente se explica pela vida, tudo que 
muda velozmente se explica pelo fogo”. O autor discorre que o fogo 
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possui duas potencialidades, o bem e o mal. O fogo causa prazer para 
a criança que se aquece na lareira, mas pune a indisciplina se brincar 
de perto, é luz no paraíso, porém queima no inferno, é bem-estar, é 
respeito, é balsâmico. Nas vivências realizadas com as crianças, em um 
primeiro momento o que se observou foi um pânico geral por parte 
dos professores. No entanto, as experiências realizadas com o fogo 
foram vivas, causaram euforia, concentração, pois todos queriam estar 
pertos, mas com todo cuidado, pois havia um diálogo dinamizado 
pela professora durante a brincadeira. No caso relatado, a professora 
fez churrasco de coração com espetinho. Exemplos de brincadeiras 
que remetem ao fogo são as encenações com sombra, pisar na própria 
sombra ou fazer personagens na parede com lanterna, velas em bolo 
de aniversário e, tantos outras.

As experiências com o elemento Ar, provocam movimento, 
leveza, fluidez. Conforme Machado, (2016, p. 12), “Quando a criança 
brinca com o ar, o corpo e a alma se ampliam, e a imaginação é ativada”.  
Brincadeiras com este elemento movimentam o corpo e precisam de 
um espaço maior para brincar, pois os pequenos realizam movimentos 
com o corpo como: correr, pular, voar, soprar, experiências com pipas, 
sacos plásticos, tecidos leves e outros. São atividades que acontecem 
no cotidiano escolar com mais facilidade e frequência. Um fator 
importante é a criança ter a percepção da gravidade, pois em algumas 
brincadeiras o vento causa desequilíbrio entre as matérias que estão 
sendo utilizados na brincadeira.   

5 Considerações finais

Analisando a evolução do homem em toda a sua complexidade, 
entende-se que permanecemos intimamente ligados com a natureza. 
A insatisfação acompanha o processo histórico, em busca por novas 
transformações, fato que acaba destruindo o próprio homem e 
seu habitat, assim como a mutilação de seu corpo por um ideal de 
perfeição. 

Contemporaneamente assiste-se a natureza realizando ações 
que assombram, longos períodos de chuva, de seca, temporais, 
terremotos, tsunami, tufões, animais entrando nas casas para procurar 
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alimentos e tantos outros, sem contar a pandemia da Covid 19, que 
está colocando o homem a repensar seus atos.  É chegada a hora de 
conscientização e trabalho em prol de quem sempre nos serviu, a 
natureza. 

Neste sentido os educandários não possuem ambientes amplos, 
onde a natureza possa ser vivenciada, sendo que uma das alternativas 
seria levar elementos naturais para dentro destas ambiências escolares. 
Contudo a escolha das substâncias e da matéria deve ser realizada 
com planejamento. Opções como as matérias que a própria natureza 
descarta são ótimas alternativas. Outro ponto a ser avaliado é a 
toxidade de alguns elementos naturais e a preservação de alguns destes, 
de modo que as pesquisas são ferramentas essenciais para o professor 
realizar antes da coleta.  

Estimular as crianças pequenas a desenvolver um sentimento 
de pertença e respeito pelo meio ambiente onde vivem é tarefa que se 
inicia desde a mais tenra idade. O meio interno e o externo harmonizam 
uma variedade de sensações que são percebidas pelo sistema nervoso e 
órgãos dos sentidos, tais como: o tato, o olfato, a audição, o paladar e 
a visão. Disponibilizar passeios em áreas externas em meio à natureza 
é proporcionar novas experiências para os pequenos, onde eles têm a 
oportunidade de conhecer seu corpo, um corpo que é vivo, que sente 
através do toque nos materiais, dos sons, aromas, cheiros, dos olhares, 
dos gostos, todos os sentidos aguçados procurando, observando e 
construindo em meio aos quatro elementos. A natureza provoca tudo 
isso e, muito mais, afinal a criança sente e aprende com o corpo inteiro. 
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Capítulo 14
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1 Considerações iniciais 

Este trabalho visa abordar o brincar na infância, um brincar 
que, segundo alguns autores, possui íntima relação com 

a Arquitetura, uma arquitetura fantástica que provoca e estimula o 
imaginário da criança, ganhando vida por meio das mãos pequenas 
e mágicas além do corpo. A Arquitetura está presente em todos os 
espaços, porém nesta reflexão discorre-se a respeito da arquitetura dos 
contextos construídos pelos professores.

Buscou-se construir um trabalho interdisciplinar, provocando 
e desafiando as mestrandas do Programa de Pós-graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social, por meio de pesquisas e 
vivências das pesquisadoras. Esta interdisciplinaridade promove trocas 
de experiências entre as autoras, pois estas transitam nas áreas da 
Pedagogia e da Arquitetura e Urbanismo e,  juntas, analisam o quão 
benéfico é essa interação. 

Trata-se de uma reflexão de caráter qualitativo com cunho 
teórico e empírico, a qual objetiva discutir as possíveis relações entre 
as duas áreas de estudo e formação das pesquisadoras: a Pedagogia e a 
Arquitetura no contexto escolar. A pesquisa foi embasada em autores 
tais como Horn, Zabalza, Rinaldi e Gandini, dentre outros estudiosos 
do assunto. 
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2 Arquitetura na pedagogia: um espaço acolhedor!

O foco principal do artigo é abordar a importância dos espaços 
no âmbito educacional sob a perspectiva da Arquitetura e suas 
contribuições para o ensino e a aprendizagem nas escolas de Educação 
Infantil. Estes espaços são fundamentais no processo histórico da 
educação brasileira, pois estabelecem e expressam as relações sociais 
que ali se formam, promovendo o desenvolvimento integral da criança. 
Horn (2004, p. 37), argumenta que o espaço nunca é neutro, estes, são 
espaços que carregam significados, e que aos olhos de um observador, 
pode ser lido através das representações que nele se formam, pois este 
mostra a cultura que está inserida neste local e no seu entorno. 

As Escolas de Educação Infantil no Brasil, em seu início, 
apresentaram um processo histórico tortuoso. As creches, como eram 
chamadas e, em alguns locais ainda são conhecidas, principiaram por 
volta da década de 1970 e passaram por várias ações de omissão por 
parte dos governos, da falta de uma orientação pedagógica e tantos 
outras dificuldades. De acordo com Spada (2005, p. 2):

Em função do desenvolvimento industrial e comercial vivido pelo 
Brasil e consequente inserção feminina no mercado de trabalho, 
configurou-se uma forte necessidade de criação e manutenção de 
locais onde as crianças, filhas de operários, pudessem ficar durante 
o período em que seus pais se dedicavam ao trabalho.

Neste período da História do Brasil, onde a figura patriarcal 
detinha o poder sobre a família, muitas crianças foram abandonadas 
devido ao descaso dos familiares com as mesmas. Criam-se, então, 
locais para acolher estas crianças, sendo que na maioria dos casos 
estes eram considerados insalubres. Com isso surgem ações de alguns 
incomodados com o descaso que vão em busca de uma melhor 
qualidade de vida para estas crianças. Neste processo aconteceram 
muitos fatos que não caberá relatar neste artigo, pois o foco é discutir o 
espaço educacional no cotidiano atual sob a perspectiva da arquitetura 
educacional.

No Brasil as transformações nas creches tiveram seu início mais 
valorado com o advento da Lei de Diretrizes e Base (LDB, 1996) e da 
Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2017). Com as famílias 
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cada vez mais afastadas dos filhos em decorrência do trabalho, este, 
necessário para a sobrevivência das mesmas, as escolas infantis ou 
creches tornam-se espaços onde estas passam o maior tempo do seu 
dia.

No entanto as escolas se mostram insuficientes nas suas 
estruturas físicas. Construções rígidas, todas cimentadas, gramas 
sintéticas tomam conta cada vez mais dos espaços escolares, diminuindo 
ambientes abertos para as crianças brincarem e construírem seus 
engenhos. O processo histórico das escolas da infância passa por várias 
etapas, algumas eram residências e passaram por um processo de 
transformação ou não transformação arquitetônica, possibilitando ou 
não, o funcionamento das creches nestas ambiências. No entanto há 
aquelas que foram planejadas e construídas para tal e que são verdadeiros 
espaços provocadores, potencial para promover a imaginação, criação 
do professor como o da criança, porém possuem pouca área externa. 
Em algumas faltou um olhar pedagógico sobre a arquitetura do local, 
pois esta não favorece o desenvolvimento saudável dos usuários no 
cotidiano escolar, rampas demasiadamente elevadas, escadas sem 
corrimão, salas pequenas, janelas inadequadas, banheiros impróprios 
para crianças pequenas, piso inconvenientes e tantos outros, sendo 
que alguns destes são promovedores de acidentes, tais como, quedas 
de professores, crianças e outros.

Neste sentido as contribuições de Mayume Lima (1989), são 
de fundamental importância. Lima, argumenta que o espaço interfere 
na disciplina das crianças e no controle dos movimentos que elas 
executam com seu corpo. A autora salienta que os espaços devem 
promover uma educação de qualidade possibilitando a liberdade e não 
o confinamento dos pequenos. Os espaços educacionais geralmente 
são construídos pelos adultos e não levam em consideração as 
necessidades e o desejo das crianças.

Na Educação Infantil o professor tem um papel fundamental. 
As suas ações podem ou não contribuir no desenvolvimento integral 
da criança, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, 
participa das brincadeiras, promove a mediação para a construção 
do conhecimento. Nesse sentido, é necessário que o professor amplie 
cada vez mais as vivências da criança com o ambiente físico, com 
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brinquedos e com seus pares, observando as fases de desenvolvimento 
e a faixa etária e, desta forma, contribuindo para a formação destes. 

Na visão de Fischer (1999, p. 48), as escolas infantis ou as 
próprias salas de aulas são construídas não para provocar aprendizagens, 
mas sim, para facilitar o professor na ação do vigiar e controlar a 
ação infantil. Em relação a este tema, Horn (2004), entende que o 
interior e o exterior da escola são fatores importantes, pois acredita 
que a escola deve ser um lugar aonde as crianças percebam o que está 
acontecendo do lado de fora das salas, no pátio da escola como no 
entorno da mesma. O meio assume um papel significativo, assim 
como o grupo. Neste sentido os espaços propostos para as crianças são 
espaços construídos mediante as relações que se estabelecem entre os 
envolvidos. “Pode-se dizer que o espaço é uma construção social que 
tem estreita relação com as atividades desempenhadas por pessoas nas 
instituições”, conforme Horn (2004, p. 16). 

De acordo com Horn (2016), Froebel e Montessori contribuíram 
de forma significativa na busca pela valorização da infância. Eles 
contribuem com a ideia dos ambientes projetados para as necessidades 
das crianças pequenas, facilitando a interação de forma coletiva, com 
liberdade, promovendo o contato interior com a natureza exterior, ou 
seja   um espaço acolhedor. Os móveis devem ser projetados na altura 
da criança e distribuídos na sala de forma provocativa, assim como as 
cores, as luzes, os materiais, os odores, estimulando as interações de 
forma organizada. Todos estes elementos em harmonia com o meio, 
vão promover desafios e estímulos, potencializando e proporcionando 
novas aprendizagens e descentralizando a criança do adulto.

3 Exemplo da arquitetura para crianças – Espanha

Nas escolas da Espanha, em sua grande maioria, a organização 
das salas se dá através da construção dos cantos temáticos. Os 
materiais didáticos são dispostos de forma organizada nestes espaços 
temáticos, promovendo interações. Horn (2004), observa que estes 
cantos são abastecidos com diferentes materiais, os fabricados, os 
coletados na natureza (folhas, conchas e pedras), sucata, entre outros. 
Estes enriquecem as brincadeiras das crianças além de servirem como 
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decoração no espaço da escola. Dois grandes teóricos das escolas da 
Espanha trazem contribuições significativas para as escolas da educação 
infantil, Zabalza e Fornero (1998).

Como argumentado anteriormente, estes espaços devem 
despertar a curiosidade, aguçar a criatividade e o faz-de-conta nas 
relações com os colegas. Através das vivências e explorações das 
crianças, o professor tem a oportunidade de desenvolver a escuta 
e o olhar sensível permitindo desta forma realizar os registros 
para posterior, análise e avaliação destas ações. “O ambiente de 
aula, enquanto contexto de aprendizagem constitui uma rede de 
estruturas espaciais, de linguagens, de instrumentos e, finalmente, de 
possibilidades ou limitações para o desenvolvimento das atividades 
formadoras” (ZABALZA; FORNEIRO, 1998, p. 236). Entende-se 
que a forma como o espaço é organizado e a distribuição dos níveis 
vão possibilitar ou limitar a aprendizagem. Na Espanha, foi realizado 
com alunos de uma escola de Ensino Fundamental, um projeto de 
iniciação à arquitetura para as crianças, intitulado de “Arquitectura 
para Ninõs”. Este tem como intuito incentivar os alunos a aprender, 
saber localizar e filtrar a informação dos conteúdos próprios, segundo 
Marta Guirado e África Martínez, líderes do projeto. 

A metodologia ativa desse projeto permite que as crianças 
desenvolvam atividades para se aprofundar em conteúdos específicos 
e explorem as características de materiais diversos, ao mesmo tempo 
fazendo uma identificação do espaço e território ao qual vivem. 
Possibilitam, assim, a formação de maneira lúdica, do pensamento 
crítico, e se permitem a ser agentes responsáveis pelo seu entorno. 
Dentre as atividades propostas no projeto, destaca-se a atividade 
denominada: “O refúgio”, a qual trata do comportamento animal e 
humano, em que a partir de uma construção “simples” com barras 
e nós realizadas pelas crianças, estas refletem sobre as construções 
de refúgios e sistemas estruturais. A outra atividade, denominada 
“Antropometria, Medida e Proporção”, estimula os alunos, a partir 
de uma fita métrica, a terem a percepção dos espaços e de suas 
dimensões, desde o mobiliário até a dimensão da sala na qual estudam, 
estímulo muito importante a ser desenvolvido desde a infância para 
compreensão do espaço. 
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Ações como estas são propostas tendo como enfoque o entorno 
ao qual vivem, permitindo sua identificação e análise dos elementos 
que compõem este ambiente, de maneira que a criança se sinta inserida 
no espaço e aumente suas percepções ao longo de suas observações 
para com o entorno. Zevi (1994) aborda em sua obra Saber ver a 
Arquitetura a importância em oferecer aos usuários, espaços que 
possibilitem uma interação positiva entre eles e a Arquitetura. Essa 
ligação pode ser favorecida por meio das percepções sensoriais, 
estimulando os sentidos de visão, olfato e tato colaborando com a 
relação homem-ambiente, possibilitando uma maior identificação dos 
lugares pelos usuários. 

4 Exemplo da arquitetura para crianças – Itália – Reggio Emillia

 As escolas de Reggio trazem contribuições valiosas em 
relação a ambientes espaciais na educação. De maneira global tinha-
se o entendimento de que a sala de aula era vista como uma caixa 
vazia, escolas eram e são criadas em porões ou em áreas comerciais, 
sendo uma prática ainda bem presente no cotidiano atual em muitos 
lugares do mundo. De acordo com Rinaldi (2018), ao adentrar nas 
escolas de Reggio, o visitante passa por uma experiência emocional. É 
possível sentir o pensamento de Montessori, Freinet e Dewey. É visível 
a presença da linguagem espacial e a preocupação da Escola com as 
Artes Visuais e a Arquitetura. Conforme a autora existe relação entre 
a qualidade do espaço e a qualidade de aprendizado.

Para Rinaldi (2018, p. 146), Malaguzzi, um dos idealizadores 
das escolas de Reggio sempre defendeu os direitos das crianças. O 
direito a um meio ambiente, à beleza, o direito de contribuir para a 
construção desse meio ambiente e dessa ideia de beleza, uma estética 
compartilhada. Este direito só é possível ser construído quando há 
uma observação atenta de como que as crianças e os adultos utilizam 
estes espaços. 

De acordo com Malaguzzi, a criança aprende com o corpo 
inteiro. Por isso, Malaguzzi defendia uma pedagogia da escuta ativa, 
relacionando à linguagem oral e escrita, ao estudo do cérebro e às 
ideias sobre os processos de aprendizagem. O mesmo acreditava que 



  161
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

é possível criar uma escola amável. É nesta compreensão que Gandini 
(2016, p. 58) acrescenta:

O nosso objetivo, que iremos sempre perseguir, é criar um 
ambiente amável onde crianças, famílias e professores sintam-
se relaxados. Portanto, devemos começar com o ambiente: tem 
o hall ou a sala de entrada, que informa e documenta, além de 
antecipar a forma e a organização da escola.

Reggio é uma escola onde a observação é uma ferramenta 
utilizada pelos professores, sendo que, diante desta o grupo busca 
conectar tempo e espaço. De acordo com Rinaldi (2018, p. 150):

Assim, projetar uma escola significa, essencialmente criar um 
espaço de vida e de futuro. Isso requer pesquisa conjunta de 
Pedagogia, Arquitetura, Sociologia e Antropologia, disciplinas 
e campos de conhecimento que são convocados a expressar 
as próprias epistemologias e a comparar linguagens e sistemas 
simbólicos, com um novo tipo de liberdade, nascido do desejo do 
diálogo e de troca de ideias.

É nesse sentido que Rinaldi (2018, p. 147) relata a percepção 
que teve em relação ao momento do almoço das crianças. Com o 
intuito de promover mudanças neste espaço foram realizadas análises 
das observações, registros fotográficos realizados pelos professores, 
para assim o grupo conseguir identificar o quê, como, onde e 
quando. A primeira evidência que tiveram foi de que o almoço era 
um momento de socialização, onde as crianças eram capazes de ser 
independentes se auxiliadas a valorizarem suas capacidades. Outro 
ponto foi a quantidade de pessoas no refeitório, os barulhos entre 
outros elementos. Desta forma conseguiram elaborar um projeto para 
o espaço levando em conta todas estas premissas.

 Assim como os cubos pedagógicos, as pirâmides são inspirações 
das escolas da região de Reggio Emília, norte da Itália, e apresentam-
se como zonas circunscritas para as crianças consolidarem suas 
explorações, utilizando materiais de diferentes procedências, materiais 
de longo alcance (não estruturados), materiais coletados na natureza, 
sucatas e tantos outros. As crianças criam suas brincadeiras, cenários 
e jogos de faz-de-conta, característicos da fase em que se encontram, 
bem como atendendo suas necessidades de criar, imaginar e construir 
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a partir de sua cultura (AGUIAR et al, 2018).
Nas escolas de Reggio o conceito de espaço ou ambiente é 

entendido como um sistema vivo que sempre está em transformação. 
As ideias para organizar estes espaços são discutidas e pensadas por 
todos os membros da comunidade escolar, pois estes ambientes 
refletem uma cultura que é própria de cada realidade, e, neste sentido 
cada escola terá um espaço diferente da outra.

5 Contextos criados por professores em seu ambiente de trabalho: 
a escola

No Brasil temos várias escolas que são referências na Educação 
Infantil e, uma destas é a Escola Ipê Amarelo – UFSM/RS. No ano de 
2019 houve a oportunidade de conhecer a escola pessoalmente, e não 
foi surpresa a emoção sentida ao adentrar no referido ambiente. No 
momento não havia crianças, porém, o modo como os espaços estavam 
organizados, era encantador. Conforme Guarienti (2019, p. 131), as 
propostas realizadas nos grupos são pensadas sempre respeitando o 
tempo da criança. Com os espaços organizados as crianças têm um 
tempo maior para interagirem sem um controle rígido. Os passeios no 
entorno da escola estão presentes no cotidiano da mesma colocando 
as crianças em contato com situações reais.

Espaços estimuladores na área externa do educandário são 
arquiteturas promovedoras de aprendizagens, considerando que a 
escola é um espaço cuja principal função é ensinar. Nesse sentido, 
são trazidos aqui, três relatos de experiência. Através de pesquisas 
e participação em uma palestra no SESC cidade de Ijuí, houve a 
oportunidade de conhecer uma professora do Estado de Pernambuco, 
a qual desenvolve projetos utilizando cubos pedagógicos. Após este 
encontro optou-se por construir um cubo pedagógico, durante o 
estágio de educação infantil, dentro da sala de aula. O mesmo foi 
construído com taquaras sendo que estas passaram pelo processo de 
limpeza e lixamento para evitar acidentes com os pequenos. Muitas 
foram as experiências lúdicas vivenciadas com o cubo, tais como, 
almofadas com aromas, personagens da história “A menina do cabelo 
roxo em o chá das maravilhas”, luz com serpentinas, floresta e outros.
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Um fato gratificante registrado foi o primeiro momento 
quando a turma do berçário I B teve contato com o cubo. Depois 
de várias tentativas as crianças conseguiram entrar no cubo, pois o 
mesmo oferecia um certo obstáculo. Entretanto, os pequenos não 
desistiram, sentaram e arrastaram-se para dentro, alguns conseguiram 
rápido, outros depois de vários dias foram fazendo suas tentativas 
até conseguir. Em nenhum momento se interferiu nestas investidas, 
pois eles sozinhos se desafiaram e resolveram a situação. Os espaços 
construídos são justamente para provocar e desafiar, onde eles mesmos 
resolvam os problemas que se apresentam.

6 Atividade com as pirâmides

A criação de um espaço que remeta à sua mini casa (Imagem 
01), faz com que a criança tenha inúmeras percepções diferentes, 
desde a sensação de estar protegida pela cobertura do telhado que 
está próximo, bem como um efeito tranquilizador tendo em vista 
as cores utilizadas no espaço. Os espelhos instalados em diversos 
tamanhos e alturas contribuem para o desenvolvimento das crianças 
ao se reconhecer e perceber seu próprio corpo. A cobertura remete a 
um local íntimo e de acolhimento para a criança. Com a iluminação 
nas laterais, ela não se sente sozinho, fator que estimula a continuar 
explorando aquele espaço e a criar novas percepções.

As pirâmides foram construídas utilizando elementos como 
madeira de tapume e retalhos de espelhos que foram lixados e 
colados. Este material foi elaborado com muito cuidado para evitar 
acidentes, pois se trata de um equipamento potente na construção e 
desenvolvimento da imaginação e criatividade dos pequenos. Esta ação 
possibilitou inúmeras experiências para as crianças e os professores, 
pois estas são experiências que ficam internalizadas em nossas vidas. 
Momentos de leitura, brincar de salão de beleza, esconder para ler 
um livro sozinho, tirar um soninho, o reconhecimento da própria 
identidade, construção com cones e materiais de largo alcance, 
registros com auxílios de papel e canetões após as conversas entre os 
pares, são lembranças que ficam gravadas sempre na memória infantil. 
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Figura 1– Pirâmides espelhadas

Fonte: Przylinski, 2017.

7 A Horta como um espaço de descobertas e aprendizagens 

Uma horta na escola possibilita a abrangência de vários eixos 
curriculares na Educação Infantil. Neste sentido torna-se um contexto 
pedagógico, riquíssimo e cheio de possibilidades, pois foi pensado, 
planejado, arquitetado e construído conjuntamente, onde os riscos 
e benefícios que promovem a aprendizagem e desenvolvimento da 
criança foram observados e levados em consideração. 

Nestas circunstâncias, a horta enquanto espaço de ensino-
aprendizado foi um projeto que saiu do papel. Este ambiente passou 
por várias etapas e transformações, pois ele era planejado, executado e 
colocado em ação, porém, devido a algumas intempéries ele teve que 
ir se adequando conforme a realidade exigia. No primeiro momento 
a horta foi construída utilizando pneus como base, porém com um 
novo projeto de sustentabilidade organizado pela escola, ela sofreu a 
primeira transformação. 

Nesta segunda mudança, a horta foi planejada em forma de uma 
espiral e no entorno foram colocadas garrafas pet com água colorida. 
O trabalho com cores diferentes instiga os olhos a percorrerem o 
circuito bem como observar as transparências e suas variações de cor 
conforme o tempo se encontra, de maneira que a estética da horta, 
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ficou muito interessante. No entanto, sabe-se que a criança é um ser 
ativo, sendo que durante os momentos livres no espaço do gramado, 
a horta era um espaço que chamava atenção e nas explorações diárias 
as crianças foram retirando as garrafas pet do entorno da horta. O 
resultado foram plantas amassadas, destruídas, pois eles passavam por 
cima das verduras, legumes, chás. Então surge a ideia de se trabalhar 
no entorno da mesma com bambus e arames, mantendo a forma de 
espiral. De certo modo sinto orgulho de ter organizado este espaço, 
pois as crianças têm total liberdade de entrar e sair em qualquer 
momento, tem o contato direto com as plantas, com a terra, além dos 
bichinhos que por ali habitam, além deste espaço se transformar em 
outras brincadeiras lúdicas, uma delas a toca do urso.

 Neste contexto pode-se observar elementos intimamente 
ligados ao paisagismo medicinal, no qual temperos e demais vegetações 
rasteiras são utilizadas com o intuito de permitir aromas e texturas 
diferenciadas a serem exploradas pelos usuários. Sua estrutura em 
bambu permite o conhecimento de um novo material pelas crianças, 
sendo que este favorece um jogo de luzes de acordo com a insolação 
que bate em suas frestas, permitindo sensações diferentes ao longo 
do dia. Por fim, constatou-se a horta como um espaço complexo e 
multidisciplinar, repleto de possibilidades para a construção do 
conhecimento. 

Figura 2 – Horta como espaço educativo

Fonte: Przylinski, 2019.
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8 Considerações finais

A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar das 
responsabilidades de cada sujeito, gera processos educativos ricos, 
contextualizados, significativos para todos os atores envolvidos no 
processo. A preservação do meio ambiente, a opção por atitudes mais 
saudáveis e o controle das suas condições de saúde e qualidade de vida, 
são questões urgentes que estão em pauta na contemporaneidade.  

Uma observação atenta sobre o brincar das crianças no cotidiano 
das escolas, possibilita ao educador compreender a essência que a criança 
carrega consigo. A criança é dotada de múltiplas capacidades. Para que 
estas habilidades sejam ampliadas e para que o desenvolvimento seja 
integral, a criança deve ser estimulada nas suas criações, construções. 
As crianças arquitetam, promovem combinações com seus pares e 
desenvolvem projetos arquitetônicos com materiais que para o adulto 
não tem significado algum. Ao professor é imprescindível conhecer 
e entender estas capacidades que elas possuem, para desempenhar o 
papel de mediador e orientador.

Existem inúmeras literaturas que fazem referências à relevância 
do ato de brincar para o desenvolvimento integral da criança. O jogo 
é um meio expressivo de a criança expressar-se naturalmente, já que 
permite libertar os sentimentos e descontentamentos, por meio da 
utilização do brinquedo. Nesse sentido, brincar é essencial à saúde 
física, emocional, social e cultural do ser humano e não se constitui 
em perda de tempo, nem é simplesmente uma forma de preencher 
o horário. Quando a criança brinca, revela toda sua espontaneidade, 
porque as brincadeiras são ilimitadas e reinterpretadas pelas crianças 
de acordo com os seus interesses e necessidades.

Neste sentido a Arquitetura está sempre presente, nas invenções, 
nas criações, pois a criança elabora mapas mentais para arquitetar as 
suas brincadeiras. As descobertas modificam o modo como o professor 
projetou um contexto e surgem projetos particulares ou de grupos 
onde eles mesmos ressignificam o ato de brincar.
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Capítulo 15

SIGNIFICÂNCIA CULTURAL E PRESERVAÇÃO: 
UM VÍNCULO ENTRE AS GERAÇÕES E O 

TEMPO HISTÓRICO

Gabriela Soares
Vaneza Cauduro Peranzoni

Maria Aparecida Santana Camargo

1 Considerações iniciais 

A preservação tem como objetivo manter a integridade 
e a conservação de um bem cultural. Para ser realizada 

a preservação, podem-se utilizar dois instrumentos: a Conservação, 
medida conservativa periódica que tem como objetivo que o bem 
determinado sofra o menor número de alterações durante o maior 
tempo possível e a Restauração, atividade que se caracteriza por 
devolver algo ao seu estado original e autêntico (CHOAY, 2006, p. 
166-169). 

Os bens culturais devem ser preservados a fim de enfatizar o 
sentido de pertencimento da população com os mesmos, garantindo 
desta forma a sua identidade cultural. Na memória da população há 
aspectos particulares de sua região, como elementos próprios de sua 
história, da cidade onde vivem e das paisagens urbanas e naturais nas 
quais convivem. 

Para Viñas (2010, p. 53-54) a maneira como a sociedade 
passa a se comportar na medida em que conhece sua cultura é muito 
importante, pois é através dela que o restaurador compreende a real 
importância do bem para a população, logo não é somente através 
de pesquisas técnicas que um bom procedimento de restauração 
acontece. A memória da população quanto ao bem cultural para Le 
Goff (2003, p. 427) permite um vínculo entre as gerações e o tempo 
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histórico do legado que as acompanha. Dessa maneira, os cidadãos se 
compreendem como “atores da história do bem”, pois participam de 
acontecimentos e os vivenciam ao lado do patrimônio, podendo até 
se tornar um ponto de referência à população, que pode se sentir apta 
para lutar pelos direitos e deveres de conservação do mesmo, tornando 
efetiva a identidade cultural do local em questão. 

Com base nessa relação entre a população e o bem artístico, 
evidenciou-se um novo conceito no campo do patrimônio, o da 
significância cultural, que corresponde aos diversos valores que são 
atribuídos a um bem cultural. Esse elemento se constitui no ponto 
central da reflexão, de cunho qualitativo e caráter teórico, com 
referências de autores do campo da área, momento em que busca-se 
evidenciar o seu surgimento e sua importância para a população na 
contemporaneidade. 

2 O surgimento da ideia de Patrimônio e de Significância Cultural

 Em 1931, ocorreu em Atenas a primeira “Conferência 
Internacional para a Conservação dos Monumentos Históricos”, que 
reuniu apenas países europeus. Surgiu então, o conceito de patrimônio 
internacional. Sua abrangência limitava-se aos edifícios individuais e 
o critério da monumentalidade era dominante. Esses critérios ainda 
são analisados quando se fala de patrimônio mundial. Outro ponto 
relevante na carta é que a questão estética é mais valorizada do que 
o contexto (entorno) ao qual a edificação pertence, conforme Choay 
(2006, p. 14). 

Já com a “Segunda Conferência Internacional para a 
Conservação dos Monumentos Históricos” em Veneza no ano de 
1964, os arquitetos e técnicos dos monumentos históricos – ICOMOS 
– Conselho Internacional de Monumentos e Sítios introduziram uma 
alteração relativamente significativa à Conferência de Atenas e à noção 
de patrimônio. Passa a englobar o rol de monumentos, o tecido urbano 
como cidades, bairros, centros históricos, entre outros. Começa a 
desenvolver-se a ideia de patrimônio urbano. Em Paris, no ano de 
1957, o “Primeiro Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos 
de Monumentos Históricos” é de suma importância na constituição 



  171
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

de um corpo cientifico de intervenção em todos os domínios e áreas de 
conservação e gestão de patrimônio cultural, como consta em Torelly 
(2012). Foi a partir destas reflexões que começou-se a interpretar 
de forma mais clara o patrimônio que não se trata apenas de uma 
edificação, mas de seu conjunto, seu entorno e suas referências, muito 
mais do que apenas a questão estética em análise. 

No entendimento de Torelly (2012) com a “Conferência Geral 
da UNESCO”, em 1972, se constituiu o instrumento mais importante 
da conceituação e criação de um Patrimônio Mundial. Os objetivos 
desse documento visavam consolidar o conceito de patrimônio 
mundial, procurando definir e preconizar o desenvolvimento de 
mecanismos que promovessem a sua salvaguarda. O caráter inovador 
dessa convenção está em reunir as noções de cultura e natureza, até 
então situadas em campos opostos. A inclusão de patrimônio cultural 
confere ao patrimônio todo o seu sentido, sendo um produto de várias 
gerações, caracterizando-se, assim, por uma diversidade sem fim.

A partir destas definições, as experiências com participação 
social concretizadas nos países europeus, como por exemplo, na 
cidade de Bolonha, Itália, evidenciou-se a viabilidade de respostas na 
inclusão ativa dos usuários como destinatários principais do plano de 
conservação dos Centros Históricos. Deste modo, Bolonha foi uma 
cidade precursora e instigadora da legislação nacional sobre a questão 
de requalificação urbana e recuperação de edificações, alcançando 
um nível elaborado na referida questão, fato que a fez notória, 
apesar de contradições e da precariedade das políticas centrais, e tal 
fato demonstrou o que poderia ter acontecido em toda a Itália se os 
objetivos políticos e a legislação pertinente fossem realmente  um 
processo integral de requalificação com sentido social (TORELLY, 
2012).

O termo significância cultural foi relatado originalmente 
na Carta do ICOMOS /Austrália para Sítios com Significância 
Cultural. A Carta de Burra,1980, a definia como valor estético, 
histórico, científico, social e espiritual para as gerações passadas, 
presentes e futuras, correspondendo ao valor do patrimônio cultural. 
O documento evidencia a importância da significância cultural 
para a conservação patrimonial contemporânea, conceito esse que 
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repercute em meio aos especialistas atualmente. Tais caracterizações 
vêm evoluindo e evidenciando uma visão social, a qual julga que a 
conservação de áreas históricas deve suprir os interesses da população, 
protagonista da dinâmica urbana e da associação de valores.

Para Kerr (2000, p. 4) a significância cultural auxilia na 
identificação e avaliação de atributos que tornam um lugar de valor 
para a sociedade. Por sua vez, Zanchetti et al (2009, p. 49) entendem 
a significância cultural como o conjunto de valores que é o resultado 
do julgamento e da validação social de significados passados e 
presentes. A compreensão de suprir as necessidades socioculturais 
do processo de valoração definiu que as problemáticas surgidas no 
campo do planejamento da conservação patrimonial fossem vencidas 
com novas abordagens e procedimentos que se adaptem a situações 
sujeitas à mudança de valores. Na Carta de Burra (1980) o termo 
significância cultural é utilizado na estimativa de valores que “ajudam 
na compreensão do passado, enriquecem o presente e será de valor 
para gerações futuras”, estimativa esta que deverá ser levantada a partir 
da avaliação, registro e publicação de uma Declaração de Significância 
Cultural. A apresentação desse documento passou a ser obrigatório 
para a UNESCO a partir da década de 1990 em processos de inclusão 
de bens patrimoniais na Lista de Patrimônio Mundial. Por esta razão, 
tornou-se referencial para ações na gestão da conservação de bens 
culturais.  Zanchetti et al (2009, p. 49-50) interpretam a Declaração 
de Significância Cultural como o documento que expressa valor 
cultural a um bem para uma comunidade e que explicita o porquê de 
este bem ser conservado para o usufruto de futuras gerações. 

3 Aspectos imateriais da riqueza patrimonial

A partir do século XX conceitos e práticas com relação à teoria 
da conservação renovaram-se visando atender aos questionamentos de 
ampla abrangência que têm se apresentado no campo da conservação do 
patrimônio cultural. Compreendeu-se que os objetos são interpretados 
pelos sujeitos na construção de sua própria identidade. Estes, passam 
a avaliar e interagir perante ao bem, resultando um avanço na teoria 
da preservação, em que o foco se modificou da restrita conservação 
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de objeto para a conservação de valores. Os valores de uma localidade 
se desenvolvem a partir das referências que atestam a linearidade do 
cuidado com o patrimônio que nela se encontra.  

No tocante às questões com o cuidado patrimonial 
contemporâneo, observou-se que os significados possuem um papel 
central e contribuem para a transferência do foco dos objetos para 
os sujeitos. Viñas (2010, p. 146-147) argumenta que o fenômeno 
da revolução da comunicação na conservação está relacionado com a 
interpretação dos objetos pelo sujeito, o qual tem produzido relevantes 
consequências para a lógica de preservação. Com grande ênfase o autor 
ressalta a imprescindibilidade  do sujeito conseguir obter a mensagem 
do objeto, que nele se encontra de forma intrínseca, motivo pelo qual 
define a Teoria Contemporânea da Conservação como seu interesse 
principal, a qual é voltado aos sujeitos e não aos objetos, forma pela 
qual era mencionada nos estudos anteriores.   

Diante do fenômeno da preservação, preceitos foram 
relativizados e o foco principal concentrou-se nos aspectos intangíveis 
ou imateriais do patrimônio cultural, ao invés dos aspectos físicos-
espaciais. Viñas (2010, p. 158-170) atenta-se para o fato de que 
processos de conservação produzem não só efeitos materiais nos 
objetos, mas também efeitos comunicativos, atuantes sobre os sujeitos 
envolvidos, sendo esses efeitos de acordo com o grau de participação. 
Um caráter mais complexo apresenta-se no campo da conservação do 
patrimônio cultural, criando valores diversificados e permitindo que 
interesses econômicos e aspectos ideológicos interajam com a proteção 
do patrimônio, contribuindo para o acréscimo de problemas entre as 
partes interessadas, que seriam os agentes sociais que têm envolvimento 
direto no processo de conservação. 

Segundo Pereira, (2007, p. 15-16)) explicita que o segmento da 
conservação do patrimônio cultural tornou-se um campo de disputa, 
um veículo de divergências e mudanças que são compreendidas 
como parte da riqueza patrimonial, elemento esse importante para a 
compreensão da intenção original na criação do objeto. Para Pereira 
(2007, p. 17) o patrimônio cultural é um meio no qual identidade, 
poder e sociedade são continuamente produzidos e reproduzidos. Esta 
compreensão deve ser lembrada no campo da conservação, visto que 
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os conflitos sociais passaram a se constituir em desafios na preservação 
das cidades históricas atualmente. 

A cultura sendo inserida nos processos de conservação direciona 
os gestores para uma visão interdisciplinar das abordagens e práticas 
adotadas que devem incorporar o diálogo afim de contribuir com 
as ações estabelecidas para as pessoas do lugar. Pereira (2007, p. 23) 
ainda ressalta a imprescindibilidade de os profissionais da conservação 
terem a compreensão de que o patrimônio cultural tende a ser um 
processo de questões políticas e sociais, ao contrário de um conjunto 
estático e idealista com objetos e significados fixos. Nas sociedades 
democráticas, as políticas de conservação evidenciam o processo de 
negociação entre variados atores da sociedade, nas quais as informações 
devem ser passadas por todos os envolvidos assim como incorporadas 
nas decisões. Kerr (2000, p. 4) argumenta que, por meio de uma 
compreensão de forma clara da natureza e do nível de significância 
de uma localidade, estas não apenas sugerem restrições a alterações 
futuras, mas de certa forma possibilitam a flexibilidade através das 
áreas identificadas que podem ser desenvolvidas com maior liberdade. 

4 A evolução das abordagens sobre a significância cultural 

Diante da evolução dos conceitos e abordagens referentes ao 
campo da preservação, conservadores, especialistas e instituições têm 
contribuído para a compreensão da dimensão de sua complexidade. 
Viñas (2010, p. 179) afirma que as ações de conservação estão 
relacionadas com as razões a elas subjacentes e que as abordagens 
contemporâneas da conservação, consideram decisões patrimoniais 
como complexas negociações, as quais devem abranger, além de 
significados, fatores de natureza diferente como as noções de valor 
trazido pelas diversas partes envolvidas e a função desenvolvida pelos 
objetos. Nesse mesmo entendimento, Mason (2014, p. 67) centra 
suas teorias de conservação, enfocada em valores, memórias e outras 
motivações sociais que derivam do desejo de cuidar e manter o 
ambiente construído. Para o autor, a partir de uma teoria centrada em 
valores, o papel da memória e demais valores e usos do patrimônio 
determinam o estágio central para explicar as motivações e resultados 
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da conservação. 
Para Rangel (2012, p. 16), o conceito de memória coletiva 

define-se na relação com a cultura e reúne lembranças, heranças ou 
elementos que constituem o imaginário comum de determinada 
comunidade ligada por um passado em comum. Com isso, a memória 
se evidencia como fator de importância na construção da identidade 
coletiva e para as ligações entre o passado e o presente. Dessa forma, 
é um elemento mutável, predisposto a modificações e alterações 
interagindo com o presente e possibilitando uma visão do futuro. 
Campello (1994, p. 116-125) vê como evidente o papel da memória 
e da valorização dos signos, quer dizer, que o conteúdo histórico e 
afetivo não pode estar isolado das soluções exigidas na organização 
e estruturação das atividades desenvolvidas pelos atores sociais e 
urbanos. 

Por sua vez, Viñas (2010, p. 44-45) entende que os fatores 
que definem a conservação contemporânea são fundamentados em 
significados e valores conferidos pelos sujeitos aos objetos, objetos 
estes considerados como “objetos de conservação” visto que são 
considerados por um grupo social com significado. Essa caracterização 
é denominada de intersubjetivismo, que seria a consequência do 
compartilhamento do significado cultural dos objetos de conservação 
por elevado número de sujeitos responsáveis pela sua preservação. Os 
valores de grande relevância para a sociedade, são os caracterizados por 
seu partilhamento intersubjetivamente entre as gerações, os valores 
de longa duração. Para o autor, a conservação tem como intuito a 
manutenção desses significados e valores para serem levados ao futuro, 
possibilitando novas perspectivas e ressignificações.

Compreendido que para o entendimento da significância 
cultural é necessária uma multiplicidade de sujeitos do lugar, é 
fundamental salientar que ela está também relacionada com o 
conhecimento e o saber científico de determinada época. Desse modo 
além de reconhecer a pluralidade de valores que o lugar apresenta 
conforme seu tempo, deve-se considerar que ainda existem valores a 
serem reconhecidos por futuras gerações. O processo de identificação 
da significância é mutável, sendo possível ser acrescida de novos valores 
de acordo com outros atores envolvidos, com o tempo e a cultura nele 
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acumulada.

5 Considerações finais

A significância cultural pode ser compreendida pela sociedade 
como o valor de um lugar, bem cultural, valoração esta estabelecida 
devido à sua significância histórica, emocional, cultural e espiritual. 
O ambiente histórico tem estabelecido também seus valores através 
da riqueza social, arquitetônica e estética, tendo suas modificações, 
durante seu período de existência, provocado por necessidades 
e aspirações sociais, que podem vir a refletir padrões de mudanças 
da sociedade ao longo do tempo.  Tal compreensão foi o primeiro 
e mais relevante passo em todos os projetos de conservação da 
contemporaneidade, pois o sucesso de qualquer projeto está aliado ao 
entendimento do lugar, caracterizando-se como um elo que mantém 
todos os aspectos do projeto em conjunto, moldando o objetivo de 
qualquer investigação precisa.  

A Carta de Burra (1980) alavancou a mudança dos conceitos 
a respeito da Teoria da Conservação, sendo que o objetivo central da 
conservação patrimonial é a manutenção da significância cultural de 
bens de interesse de preservação. Tendo em vista que a construção 
da significância se constrói em um processo coletivo, essa mudança 
tem como elemento principal o envolvimento dos atores sociais do 
lugar, bem como as noções de subjetividade e relatividade cultural que 
foram implementadas.

Anteriormente, os valores que faziam parte da significância 
cultural eram do ponto de vista físico-espacial, mas a noção 
contemporânea relacionou tanto a atributos físico-espaciais como 
também a processos que se realizam nesses atributos. A significância 
muda com o passar do tempo e com aspectos culturais já citados 
anteriormente, sendo uma construção de valores dos atores sociais. 
A mudança de valor atribuído a um bem cultural pode causar algum 
tipo de transformação. Por esse motivo é essencial o equilíbrio entre 
a manutenção dos valores de longa duração e o processo dinâmico 
de transformações, condição possível pela consciência social da 
necessidade de conservar bens culturais construídos, portadores de 
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valores patrimoniais comuns. 
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Capítulo 16

O DIREITO À EDUCAÇÃO: INCLUSÃO SOCIAL 
DE ALUNOS SURDOS NO ENSINO SUPERIOR
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Camila Kuhn Vieira

Vaneza Cauduro Peranzoni

1 Considerações iniciais

No decorrer dos séculos perpassando a Idade Média, a 
Idade Moderna e, até a contemporaneidade, a temática 

da exclusão e inclusão social permaneceram presentes na história 
da humanidade. Nestes pressupostos, o indivíduo surdo era visto 
pela sociedade como anomalia (seres anormais), no entanto, muitas 
mudanças ocorreram mediante lutas para alcançar o devido respeito, 
dignidade e direitos humanos da pessoa com deficiência. 

Assim, a abordagem deste capítulo se destina a refletir sobre a 
inclusão social de pessoas com surdez no contexto de ensino, levando 
em conta as metodologias do ensino e interação social deste discente, 
bem como as políticas públicas que amparam esse direito fundamental 
da Educação. A presente pesquisa é de cunho bibliográfico vinculado 
no Grupo de Estudos Humanos e Pedagógicos (GPEHP) e inserido 
na Linha de Pesquisa em “Práticas Socioculturais e Sociedade 
Contemporânea” do Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz Alta 
(UNICRUZ/RS).  Para a fundamentação teórica foram selecionados 
autores que se embasa as discussões e reflexões, como Sassaki (1997), 
Crochík (1997), Schuch (1995), Ferre (2001), Ministério da educação 
(2018), dentre outros.
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2 Desenvolvimento

A inclusão social de pessoas com deficiência, atualmente, 
é constantemente debatida, visto que as dificuldades que estes 
indivíduos encontram em sua própria integração, não apenas por 
uma incidência de “pré-conceitos”, mas porque a sociedade, embora 
evoluindo, sempre acolhe “estas pessoas diferentes” duvidando de sua 
capacidade por uma responsabilidade da qual quer se omitir. Como 
destaca Sassaki (1997, p. 16):

[...] A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases 
no que se refere às práticas sociais. Ela começou praticando a 
exclusão social de pessoas que – por causa das condições atípicas 
– não lhe pareciam pertencer à maioria da população. Em seguida 
desenvolveu o atendimento segregado dentro de instituições, 
passou para a prática da integração social e recentemente adotou a 
filosofia da inclusão social para modificar os sistemas sociais gerais 
(SASSAKI, 1997, p. 16).

Nessa perspectiva, o pré-conceito é conhecido desde a Idade 
média, sendo um produto cultural da sociedade:

O pré-conceito pode dizer respeito tanto às percepções 
experiências ou conceitos já formulados, quanto às necessidades 
emocionais existentes antes de nova experiência. Isto significa que 
não há, a priori, a possibilidade de uma experiência ou de uma 
reflexão que de alguma forma não seja direcionada por aquilo 
que o indivíduo já era. [...] Como estes pré-conceitos são pré-
requisitos para o conhecimento, isto é, para a conceituação, a sua 
ausência implicaria a anulação da experiência anterior do sujeito, 
ao mesmo tempo que a sua predominância sobre aquilo que é 
experimentado. (CROCHÍK, 1997, p. 27).

Logo, cabe destacar que no Brasil o principal marco legal se 
tratando de inclusão social na sociedade brasileira foi a promulgação 
da Constituição Federativa de 1988 vigente até hoje, no qual assegura 
a dignidade humana perante aos cidadãos promovendo uma sociedade 
sem preconceito ou discriminação. A educação um dos direitos 
fundamentais é garantida para todos sem exceção com o objetivo de 
atingir o pleno desenvolvimento humano e cidadão em um ambiente 
igualitário (BRASIL, 1988). 
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 No entanto, a educação dos surdos ocorre de forma complexa, 
pois para que as pessoas com surdez possam exercer esse direito, é 
indispensável que os sistemas de ensino se adaptem ao processo de 
inclusão como um todo. Desse modo, almeja-se uma universidade, 
uma escola e uma sociedade inclusiva, no qual todos tenham acesso e 
sejam respeitados seus limites e diferenças, principalmente do aluno 
surdo, proporcionando um espaço preparado e inclusivo para assim, 
romper barreiras que lhes são impostas.

O ensino superior vem sofrendo inovações, mudanças, mas há 
com essa vivência um forte retrocesso para comunidade, pelo aumento 
da concentração da riqueza no mundo e pelas apropriações privados 
da ciência e da tecnologia, que cada vez mais se subordina à lógica 
desse mercado globalizado.

Schuch (1995, p. 71) define a universidade sendo um 
espaço que busca e impulsiona o desenvolvimento local, regional e 
nacional, portanto, “[...] a universidade é a instituição que melhor 
pode, democraticamente, promover a produção e disseminação do 
conhecimento e assumir, no mais alto nível, um papel crítico na 
sociedade”.

Contemplando com o exposto, o Censo da Educação Superior 
2017 publicado em 2018 destaca a evolução ao longo dos anos 
relacionados com a inclusão dos alunos com deficiência nos cursos de 
graduação (INEP/MEC, 2018), mostrado na figura abaixo: 

Figura 1 – Evolução do nº de matrículas em cursos de graduação de alunos com 
deficiência

Fonte: INEP/MEC, 2018.
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Neste mesmo Censo, o INEP divulgou o número de matrículas 
em Cursos de Graduação de alunos com surdez sendo o total de 2.138 
alunos (INEP/MEC, 2018). As instituições de ensino superior ao 
receberem uma pessoa com deficiência deparam-se com um grande 
desafio que inicia desde a sala de aula, até as estruturas de apoio e os 
recursos necessários para essa demanda. Um ponto a ser discutido nas 
universidades para o processo inclusivo é a diversificação e flexibilização 
da metodologia de ensino e aprendizagem, incluindo neste contexto, a 
organização e o funcionamento da universidade como um todo.

O ensino superior é um espaço de construção de novos saberes, 
um lugar de transformação social, onde o professor é um mediador 
pedagógico do processo de aprendizagem aos alunos. Um lugar onde o 
ensino, a pesquisa e extensão andam interligados por questões sociais 
e estimulam o pensamento reflexivo dos alunos. No ensino superior 
os discentes aprendem novos conceitos e teorias, desenvolvendo assim 
novas capacidades e habilidades que podem ser utilizados na sociedade 
globalizada, ou seja, em todo o sistema social.

 Pensando nisso, foi criado em 2005, mas implementado em 
2011, o Programa Incluir – Acessibilidade à Educação Superior, que 
possibilita a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior 
através da acessibilidade (MEC, 2013):

O Programa Incluir – acessibilidade na educação superior é 
executado por meio da parceria entre a Secretaria de Educação 
Superior - SESu e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, objetivando 
fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade 
nas universidades federais, as quais respondem pela organização 
de ações institucionais que garantam a inclusão de pessoas com 
deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras pedagógicas, 
arquitetônicas e na comunicação e informação, promovendo o 
cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade (MEC, 2013, 
p. 3).

Por meio da lei nº 10.436 de 2002 se reconhece a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) como a segunda língua brasileira oficial, 
tornando-se obrigatória nos sistemas de ensino (BRASIL, 2002). 
Ainda essa lei esclarece o conceito de LIBRAS:
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Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002, p.01).

Outro marco para a sociedade e para a inclusão da pessoa surda 
foi por meio do Decreto nº 5.626 de 2005 que dispõe a inclusão 
da LIBRAS na estrutura curricular na formação de professores nos 
sistemas de ensino (BRASIL, 2005). Ainda sobre esse resgate perante 
as políticas públicas, a Lei nº 11.796, de 2008: “Institui o Dia Nacional 
dos Surdos. Art. 1º Fica instituído o dia 26 de setembro de cada ano 
como o Dia Nacional dos Surdos. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação” (BRASIL, 2008, p. 01).

Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e 
superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de 
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de 
aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e 
tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação 
e à educação. 

§ 1° Deve ser proporcionado aos professores acesso à literatura 
e informações sobre a especificidade linguística do aluno surdo. 

§ 2° As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino 
federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão 
implementar as medidas referidas neste artigo como meio de 
assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à 
comunicação, à informação e à educação (BRASIL, 2005, p.01).

Deste modo, o intérprete de Libras é o profissional com 
capacidade de envolver o aluno com surdez no processo educacional 
conforme a Portaria 3.284 de 2003 (BRASIL, 2003), proporcionando 
estratégias pedagógicas que contribuam com a interação social deste 
aluno e um sistema facilitador para o processo de ensino-aprendizagem, 
como ressalta abaixo:

III - quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, 
compromisso formal da instituição, no caso de vir a ser solicitada 
e até que o aluno conclua o curso: 

a) de propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de 



184  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

sinais / língua portuguesa, especialmente quando da realização e 
revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto 
escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento 
do aluno; 

b) de adotar flexibilidade na correção das provas escritas, 
valorizando o conteúdo semântico; 

c) de estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente 
na modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às 
matérias do curso em que o estudante estiver matriculado; 

d) de proporcionar aos professores acesso a literatura e informações 
sobre a especificidade linguística do portador de deficiência 
auditiva (BRASIL, 2003, p. 1).

Ao surdo, mesmo sendo amparado legalmente, ainda as 
universidades enfrentam desafios no processo de inclusão social. 
Desta forma, nestas instituições deve-se ter a proposição de currículos 
abertos e propostas curriculares diferenciadas nos Projetos Políticos 
Pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação. Também 
rever a flexibilização dos critérios e dos procedimentos pedagógicos, 
favorecendo assim a diferenciação na metodologia, nos procedimentos 
didáticos, na temporalidade para a obtenção de determinados objetivos 
e na avaliação dos alunos com deficiência. A metodologia adotada 
deve estar coerente com os objetivos e conteúdos curriculares.

Apenas quando possuirmos universidades de moldes inclusivos, 
adaptadas às necessidades das pessoas com deficiência, que respeitem 
as diferenças e atentem para as diversidades dos alunos, estruturar-
se-á uma intervenção educativa adequada que faça com que aconteça 
um desempenho favorável para estas pessoas em todos os níveis, 
desde o pessoal até o social. Sendo imprescindíveis novas perspectivas 
metodológicas no processo ensino-aprendizagem e na inclusão social 
“que lhe corresponda e que abra o pensamento dos futuros educadores 
e profissionais da educação às perguntas fundamentais [...]” (FERRE, 
2001, p. 206).

3 Considerações finais

O ensino superior vem sofrendo inovações e mudanças, 
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pois a inclusão social é sinônimo de compromisso e pautado no 
ato constitucional. A educação, um dos direitos fundamentais é 
garantida para todos sem exceção com o objetivo de atingir o pleno 
desenvolvimento humano e cidadão em um ambiente igualitário. 

Logo, a educação dos surdos ocorre de forma complexa, 
pois para que as pessoas com surdez possam exercer esse direito, é 
indispensável que os sistemas de ensino se adaptem ao processo de 
inclusão como um todo, com metodologias pedagógicas diferenciadas, 
com professores qualificados, principalmente em LIBRAS, pois tratar 
da educação inclusiva é tratar dos direitos fundamentais e humanos dos 
homens, principalmente das pessoas com deficiência, com intuito de 
contribuir e/ou fortalecer sua inserção na sociedade contemporânea, 
e não apenas por uma obrigação, mas por um ato de humanização.
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Capítulo 17

A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO E A 
MORAL: PREMISSAS JUSFILOSÓFICAS 

PARA ADEQUAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Vinícius Farias Noronha
Marcelo Cacinotti Costa

1 Considerações iniciais 

Abstraindo as questões sociais que se encontra na base 
da discussão sobre a extensão de aplicação do princípio 

constitucional da presunção de inocência, principalmente as inúmeras 
prisões ocorridas nos últimos anos de políticos que ocuparam os 
mais altos cargos da República em função da operação “lava-jato”, 
necessário centrar a discussão jurídica em argumentos de natureza 
eminentemente de princípios, já que, como se sabe, a moral prática e 
aspectos não científicos devem se limitar as conversas de bar, pois não 
contribuem de modo efetivo para uma análise imparcial e adequada 
dos aspectos jurídicos em questão.

Embora se possa afirmar que há no senso comum dos inúmeros 
juristas “defensores” da Constituição, vociferando que o Supremo 
Tribunal Federal sequer poderia discutir em julgamento a questão da 
presunção de inocência, pois ela se exaure na sua própria literalidade 
estrita, não podendo, também, ser objeto de emenda constitucional, 
já que estaria blindada pelo manto das denominadas cláusulas 
pétreas. Em suma, sustentam alguns sobre a impossibilidade de abrir 
discussão em âmbito judicial e em âmbito legislativo, tratando-se de 
aspecto jurídico intangível. Entretanto, na prática, toda e qualquer 
elemento jurídico que, ao ser invocado, produzir efeitos colaterais 
que se incompatibilizam com a justiça e com a liberdade, causam 
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um sentimento de “estranhamento1”, porque atingem bens jurídicos 
indispensáveis à manutenção do Estado Democrático de Direito, se 
fazendo necessário averiguar acerca dessa referida intangibilidade.

Notadamente que falar em sentido significa, de uma forma ou 
de outra, cair no problema da conceituação ou do nominalismo2. E 
isso não representa, à primeira vista um problema, entretanto, traz 
uma consequência inexorável que é a da definição como algo dado e 
exaurido.

Neste ponto se verifica a primeira contribuição dos indícios 
formais para a área do conhecimento (jurídico), pois se destina a 
conviver com os fenômenos do mundo da vida. Manter sempre 
presente a ideia de que o mundo empírico é composto de formas 
prévias que podem ser comparadas aos signos, com clara e nítida 
tarefa de tornar as coisas no mundo compreensíveis, mas, contudo, 
o contexto de sentido que dará o preenchimento dessa moldura é 
auferido somente no caso concreto e em meio à singularidade própria 
das pessoas, isto é, na facticidade.

O positivismo, como ato de dar nomes, é algo inerente à 
própria vida, tão indispensável que inviabilizaria o convívio e o 
entendimento social. Qualquer cogitação a relativização do rigorismo 
entre coisas, nomes e significados, traria inevitavelmente o caos. Viver 
num ambiente cujo processo de significação pudesse ser alterado 

1 O preconceito autêntico é aquele capaz de fazer o intérprete adequar o texto ao contexto 
singular e próprio de cada momento histórico. Acontece quando o Dasein se sente 
responsável por sua existência, não se tornando um estranho para si mesmo, ou seja, ele 
deixa que o texto lhe diga algo. O texto fala. O estranhamento nos salta por força da 
linguagem, da consciência histórica e dos efeitos que ela é capaz de produzir.

2 Tanto as análises de Kripke, Donellan, como as de Frege, Searle e Strawson nos deixam em 
todo o caso concluir que a “concepção ‘intencionalista’ tradicional da conexão entre palavras 
e o mundo parece ser falsa em casos individuais e filosoficamente comprometedora”. É 
por isso que afirma Rorty que “na nova filosofia da linguagem ‘impura’ praticamente já 
se tornou dogma que as doutrinas que soam ‘idealisticamente’ de Quine, Wittgenstein, 
Sellars, Kuhn e Feyerabend devem ser refutadas através do retorno ao princípio básico 
da semântica, derrubando a teoria referencial ‘intencionalista’ de Frege para em seu lugar 
colocar algo melhor. A ideia básica é que sempre estaremos em “contato com o mundo” 
quando o mundo se nos estende para nós vinculando a linguagem com as relações fáticas 
(causais por exemplo), enquanto segundo a velha concepção fregueana sempre subsiste 
o perigo de que possivelmente podemos perder o mundo ou com ele nunca estávamos 
efetivamente conectados” (Rorty, 317). (STEIN, 1987, p. 117-118).
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ao alvedrio dos interlocutores afetaria sobremaneira a comunicação 
e os processos de relacionamento social ficariam profundamente 
afetados pela insegurança. Daí a preocupação com o subjetivismo 
cada vez mais acentuado (no Direito), principalmente no avanço do 
relativismo em relação à Constituição (Direitos Fundamentais3), capaz 
de gerar rupturas e o próprio esvaziamento de sentido. Daí o grande 
salto da hermenêutica e tudo o que ela integra como circularidade, 
diferença ontológica, consciência histórica, tradição, etc. Um 
estado de coisas serve de suporte para transcender o que está posto. 
No âmbito do Direito, os institutos jurídicos não podem se deixar 
apreender (esquecimento do ser), pois, assim, se está a repristinar o 
velho problema do paradigma racionalista entificador que absorveu o 
pensamento da modernidade.

Para o bem ou para o mal, é possível afirmar que o sistema 
jurídico brasileiro, fundado em um constitucionalismo4 democrático 
e republicano, de há muito superou o enxovalhado Positivismo 
Exegético5, caudatário da subjetividade. Dessa forma, exsurge a 
necessidade de se questionar práticas jurídicas que, embora possam 
estar bem intencionadas, acabam fragilizando a Constituição e o 

3  “[...] buscando tratar o tema dos direitos humanos com o devido cuidado, exsurge 
reivindicações normativas que se justifiquem em uma base moral universalista cujos 
conteúdos penetram, há muito, nos direitos humanos e civis das constituições democráticas, 
através da ideia de dignidade humana. (LIMA; COSTA, 2018, p.56-57.

4 “A compreensão acerca do significado do constitucionalismo contemporâneo, entendido 
como o constitucionalismo do Estado Democrático de Direito, a toda evidência implica a 
necessária compreensão da relação existente entre Constituição e jurisdição constitucional. 
Nesse sentido, a ilustrativa assertiva de Werner Kägi, já em 1945: Sage mir Deine Einstellung 
zur Verfassungsgerichtsbarkeit und ich sage Dir, man für einen Verfassungsbegriff Du hast. 
Isto significa afirmar que, enquanto a Constituição é o fundamento de validade (superior) 
do ordenamento e consubstanciadora da própria atividade político-estatal, a jurisdição 
constitucional passa a ser a condição de possibilidade do Estado Democrático de Direito”. 
(STRECK, 2013, p. 37).

5 Aparece evidente no pensamento de Höffe que o critério de imparcialidade ou equidade 
seria um pressuposto basilar para o conceito de justiça. Esse talvez seja um dos principais 
problemas identificados no positivismo exegético, já que a aplicação literal da regra, sem a 
dimensão principiológica, carrega no relativismo um perigo muito maior do que a própria 
subsunção, como o próprio Höffe observa, dizendo que: “O positivismo rigoroso toma 
aqui a forma de um relativismo ético-jurídico (p. ex. Kelsen, Teoria pura do direito, 366 
e 403) para o qual, nas representações de justiça, a categoria da validade objetiva não 
tem significado, de modo que se torna sem sentido a busca de um conceito e critério de 
justiça”. (HÖFFE, 1991, p. 38).
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Direito6, como ocorre na interpretação constitucional feita pelo 
Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória AD 
nº 43.

2 A presunção de inocência na interpretação constitucional 
feita pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação 
Declaratória AD nº 43

O Ministro Celso de Melo, empunhando a bandeira da 
presunção de inocência, contrário à execução provisória da pena antes 
do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo aquela 
emanada do Tribunal do Júri, na fundamentação do voto decisão, 
contendo setenta e seis páginas, inicia reconhecendo a gravidade dos 
episódios de improbidade e de corrupção que vêm assolando o País nos 
últimos anos, advertindo ser absolutamente impossível para qualquer 
cidadão viver com dignidade em uma comunidade política marcada 
pela corrupção, sendo imprescindível que a ordem jurídica não 
permaneça indiferente aos desvios éticos e as reprováveis transgressões 
criminosas que deformam o sentido republicano e comprometem a 
execução de políticas públicas.

Ressalta o compromisso internacional assumido pelo Brasil ao 
firmar acordos de combate à corrupção, principalmente no que tange 
à criminalidade organizada, à delinquência governamental e à lavagem 
de dinheiro.

O potencial crítico dos direitos humanos aponta para 
a circunstância de que os mesmos “não podem ser reduzidos à 
categorização e à classificação; seu conteúdo não se presta à apresentação 
categórica. Temos uma sensação de estar cercados por injustiça sem 
saber onde a justiça reside. Os direitos humanos representam essa 

6 O Direito Constitucional deve explicitar as condições sob as quais as normas constitucionais 
podem adquirir a maior eficácia possível, propiciando, assim, o desenvolvimento da 
dogmática e da interpretação constitucional. Portanto, compete ao Direito Constitucional 
realçar, despertar e preservar a vontade da Constituição (Wille zur Verfassung), que, 
indubitavelmente, constitui a maior garantia de sua força normativa. Essa orientação torna 
imperiosa a assunção de uma visão crítica pelo Direito Constitucional, pois nada seria mais 
perigoso do que permitir o surgimento de ilusões sobre questões fundamentais para a vida 
do Estado. (HESSE, 1991, p. 27).
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denúncia de injustiça [...]” (DOUZINAS, 2009, p. 373).
No mesmo sentido, Höffe (2008) afirma que a tematização dos 

direitos humanos somente como direitos fundamentais escritos não 
somente ignora seu status jurídico-moral, senão reduz também seu 
potencial crítico. Para o autor, somente aquele que proceda separando 
claramente os direitos humanos dos fundamentais, e referindo-os logo 
uns a outros, poderá aportar, por um lado, a possibilidade de seguir 
desenvolvendo criticamente, em nome dos direitos humanos, aqueles 
outros direitos fundamentais que estejam em vigor dentro de um ente 
comum; e, por outro, formular a tarefa de ampliar a proteção dos 
direitos fundamentais, mais além de um ente comum particular, a 
coexistência de todos os entes comuns, a uma comunidade jurídica 
internacional (HÖFFE, 2008, p. 168-9).

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pode decidir se 
uma lei está em conformidade com os direitos humanos, tal como 
disposto na Convenção Europeia de Direitos Humanos, não tendo 
competência, todavia, para revogar uma lei nesse sentido, mas a sua 
“ilegalidade é determinada de maneira vinculante, e os Estados-
Membros assumiram a obrigação internacional de seguir a decisão 
proferida pelo Tribunal” (DOEHRING, 2008, p. 355).

No que se refere aos direitos sociais, em especial, a concepção 
em torno da “margem nacional de apreciação” tem servido para 
delimitar a atuação das Cortes Regionais de Direitos Humanos em 
face dos casos decididos pelos órgãos jurisdicionais internos, a fim 
de que a soberania estatal seja preservada. Por outro lado, o princípio 
pro homine, segundo o qual a melhor interpretação é aquela que 
prestigia a pessoa humana, consoante o artigo 29 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, serve como fundamental norma 
de parametricidade, superando, inclusive, a tese do nível hierárquico 
dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao 
ordenamento jurídico brasileiro.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário 466.343-1, de 3 de dezembro de 20087, assentou 
o entendimento de que os tratados internacionais incorporados ao 

7 RE 466.343-1, Tribunal Pleno do STF, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 3-12-2008.
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sistema jurídico pátrio antes da Emenda Constitucional n.º 45/2004 
tem status de supralegalidade, ou seja, situam-se acima das leis e aquém 
das normas constitucionais. Tal tese superou o vetusto posicionamento 
que conferia aos tratados internacionais de direitos humanos o nível 
de leis ordinárias, porém não encampou a compreensão dos tratados 
como normas materialmente constitucionais, com respaldo em 
expressiva corrente doutrinária.

A cláusula de abertura do §2º do artigo 5º da Constituição 
revela, em realidade, que as normas de direitos fundamentais 
compõem um sistema autopoiético, normativamente fechado e 
cognitivamente aberto, conferindo a possibilidade de recepção de 
tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional 
desde que seja observado o requisito procedimental do §3º do artigo 
5º, idêntico à aprovação das emendas constitucionais – aprovação por 
3/5 dos membros do Parlamento em sessão bicameral.

Contudo, a tese da supralegalidade tem uma nítida feição 
positivista, a partir da estrutura piramidal que foi sustentada por 
Hans Kelsen, com a Constituição no topo do ordenamento jurídico, 
cumprindo lembrar que a norma hipotética fundamental, segundo 
Kelsen, não era posta, mas sim, pressuposta.

Daí que a ideia subjacente ao princípio pro homine pode trazer à 
problemática dos direitos sociais um novo horizonte de compreensão, 
que não se cinge à hierarquia dos tratados, adentrando, pois, à 
substancialidade dos direitos sociais tutelados8. Reveste-se, pois, de 
singular relevo a possibilidade de um controle de convencionalidade, 
ou seja, uma verificação de compatibilidade entre o tratado 
internacional e a previsão normativa no âmbito interno, de modo a 
reforçar a justiciabilidade dos direitos sociais9.

8 Nesse sentido, Ferrajoli defende uma racionalidade substancial no paradigma garantista 
da validade, diferenciando-o da vigência: enquanto a vigência guarda relação com a forma 
dos atos normativos, a validade está associada ao significado, sendo uma questão de 
coerência ou compatibilidade das normas produzidas com as de caráter substancial sobre 
sua produção (FERRAJOLI , 2001, p. 21-2).

9  Segundo Mazzuoli, o princípio internacional pro homine “tem autorização constitucional 
para ser aplicado entre nós como resultado do diálogo entre fontes internacionais 
(tratados de direitos humanos) e de direito interno”, assumindo relevo o controle de 
convencionalidade, o qual pode ser definido como um “meio judicial de declaração de 
invalidade de leis incompatíveis com tais tratados, tanto por via de exceção (controle 
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Podem sintetizar-se os elementos que compõem o controle 
de convencionalidade, a partir do desenho traçado pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos: a) a obrigação dos órgãos do 
Estado Parte, incluídos os juízes de todos os níveis, a velar para que 
os efeitos da Convenção não se vejam normados pela aplicação de 
leis contrárias ao objeto e finalidade, concretizando um controle de 
convencionalidade das normas jurídicas internas; b) o controle de 
convencionalidade deve ser efetuado pelos juízes nacionais e pelos 
demais órgãos estatais ex officio, conferindo-lhe um efeito útil que não 
seja anulado pela aplicação de leis contrárias ao objeto e finalidade; 
c) no controle de convencionalidade deve ter-se em consideração 
não somente o tratado, mas também a interpretação empreendida 
pela Corte Interamericana como seu intérprete autêntico e final; 
d) o controle de convencionalidade se exerce pelos órgãos estatais 
e pelos juízes dentro de suas respectivas competências e das regras 
processuais vigentes; e) as interpretações judiciais e administrativas e 
as garantias judiciais devem ser aplicadas adequando-as aos princípios 
estabelecidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH); f ) no controle de convencionalidade não se aplica apenas a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, mas também o corpus 
juris vinculante para o Estado Parte, consoante o art. 29 da CADH10.

difuso ou concreto) como por meio de ação direta (controle concentrado ou abstrato)”. 
Assim, se “incorporados com nível constitucional, serão paradigma do controle difuso 
de convencionalidade; se incorporados com equivalência de emenda constitucional, serão 
paradigmas do controle concentrado de convencionalidade (para além do controle difuso); 
e se incorporados com status supralegal, serão paradigma do controle de supralegalidade 
(é o caso dos tratados comuns no Brasil)”. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria 
geral do controle de convencionalidade no Direito Brasileiro. In: (MARINONI; 
MAZZUOLI, 2013, p. 31, 36). Em relação ao critério hierárquico, Sarlet enfatiza que, 
embora o reconhecimento pelo STF da hierarquia supralegal dos tratados de direitos 
humanos, “a condição de direitos fundamentais é absolutamente incompatível com uma 
hierarquia normativa infraconstitucional, visto que direitos fundamentais são sempre 
direitos constitucionais e não podem estar à disposição plena do legislador ordinário”. 
SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre as relações entre a Constituição Federal de 1988 e 
os tratados internacionais de direitos humanos na perspectiva do assim chamado controle 
de convencionalidade. In: (MARINONI; MAZZUOLI, 2013, p. 105).

10 ALCALÁ, Humberto Nogueira. El diálogo interjurisdiccional y control de convencionalidad 
entre tribunales nacionales y Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile. In: 
(SARLET; GOMES; STRAPAZZON, 2015, p. 23-4). Sublinha o autor que constitui um 
“desafio maior que os juízes nacionais assumam este controle de convencionalidade [...] 
produzindo seus melhores esforços na interpretação dos atributos e garantias dos direitos 
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Uma concepção de direitos humanos sociais mínimos é 
defendida por Gosepath, à luz do princípio da proteção fundamental 
prioritária, de maneira a compreendê-los como “compensação 
de determinados danos sociais, que devem ser impedidos, isto é, 
compensados com base em razões morais compartilhadas”. Dito 
de outro modo, os direitos sociais têm como objetivo e limite a 
“eliminação dos prejuízos desiguais, em relação aos quais o indivíduo 
não é responsável, e a produção de um estado de chances iguais, 
para a realização de reconhecidas funções e capacidades”. Assim, 
deve-se garantir a toda pessoa o direito à segurança básica e a um 
mínimo existencial, protegendo-se a integridade física em todas as 
suas dimensões, oferecendo a todos a medida de assistência social, 
em “situações de emergência para evitar o prejuízo, que as impede de 
estar em condições de realizar, em medida suficiente, todas as funções 
e capacidades reconhecidas em geral como valiosas” (GOSEPATH, 
2013, p. 73, 79).

No que se refere ao caso Ximenes Lopes vs. Brasil11, a Corte 

fundamentais assegurados por fonte constitucional e internacional, harmonizando ditas 
fontes e aplicando os postulados de ‘progressividade’ e ‘favor persona’, contribuindo a 
melhorar a qualidade de vida da comunidade nacional, um maior gozo efetivo dos direitos 
fundamentais, em definitivo, uma contribuição ao bem comum e ao desenvolvimento do 
conjunto da sociedade, passando a etapas mais humanas e a uma melhor qualidade de 
Estado constitucional democrático, que sempre implica uma elevação da qualidade de vida 
do conjunto da sociedade”. ALCALÁ, Humberto Nogueira. El diálogo interjurisdiccional 
y control de convencionalidad entre tribunales nacionales y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en Chile. In: (SARLET; GOMES; STRAPAZZON, 2015, p. 46).

11 A Corte decidiu se o Estado Brasileiro era responsável pela violação dos direitos humanos 
em detrimento do senhor Damião Ximenes Lopes, com deficiência mental, pelas “supostas 
condições desumanas e degradantes da sua hospitalização; pelos alegados golpes e ataques 
contra a integridade pessoal que se alega ter sido vítima por parte dos funcionários da 
Casa de Repouso Guararapes [...]; por sua morte enquanto se encontrava ali submetido a 
tratamento psiquiátrico; bem como pela suposta falta de investigação e garantias judiciais 
que caracterizam seu caso e o mantém na impunidade. A suposta vítima foi interna 
em 1º de outubro de 1999 para receber tratamento psiquiátrico na Casa de Repouso 
Guararapes, um centro de atendimento psiquiátrico privado, que operava no âmbito do 
sistema público de saúde do Brasil, chamado Sistema Único de Saúde [...], no Município 
de Sobral, Estado do Ceará. O senhor Damião Ximenes Lopes faleceu em 4 de outubro de 
1999 na Casa de Repouso Guararapes, após três dias de internação”. Entendeu a CIDH 
que “na Casa de Repouso Guararapes existia um contexto de violência contra as pessoas 
ali internadas, que estavam sob a ameaça constante de serem agredidas diretamente pelos 
funcionários do hospital ou de que estes não impedissem as agressões entre os pacientes, 
uma vez que era frequente que os funcionários não fossem capacitados para trabalhar com 
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Interamericana de Direitos Humanos afirmou, em sentença de 4 de 
julho de 2006, considerou que a falta do dever de regular e fiscalizar 
“gera responsabilidade internacional em razão de serem os Estados 
responsáveis tanto pelos atos das entidades públicas quanto privadas 
que prestam atendimento de saúde”. Assinalou, também, que a 
prestação de serviços públicos implica a “proteção de bens públicos, 
que é uma das finalidades dos Estados. Embora os Estados possam 
delegar sua prestação através da chamada terceirização, mantêm a 
titularidade da obrigação de prestar os serviços públicos e de proteger 
o bem público respectivo”. 

No caso, a Casa de Repouso Guararapes, onde faleceu Damião 
Ximenes Lopes, era um hospital privado de saúde contratado pelo 
Estado para prestar serviços de atendimento psiquiátrico sob a direção 
do Sistema Único de Saúde, razão pela qual o Estado é “responsável 
pela conduta do pessoal da Casa de Repouso Guararapes, que exercia 
elementos de autoridade estatal ao prestar o serviço público de saúde 
sob a direção do Sistema Único de Saúde”. Ressaltou a atenção especial 
às pessoas acometidas de deficiências mentais em virtude de sua 
particular vulnerabilidade, consignando que “os Estados devem adotar 
as medidas de caráter legislativo, social, educativo, trabalhista ou de 
qualquer outra natureza, necessárias para eliminar toda discriminação 
relacionada com as deficiências mentais e propiciar a plena integração 
[...]”. Em suma, a Corte declarou que o Estado Brasileiro violou os 
direitos à vida e à integridade pessoal, determinando a investigação e 

pessoas portadoras de deficiência mental”. Ademais, “o armazenamento dos alimentos era 
inadequado; as condições higiênicas e sanitárias eram precárias, os banheiros se achavam 
danificados, sem chuveiro, lavatório ou cesta de lixo, e o serviço sanitário se encontrava sem 
cobertura nem higiene; não havia médico de plantão, o atendimento médico aos pacientes 
era frequentemente prestado na recepção do hospital e algumas vezes não havia medicação; 
faltavam aparelhos essenciais na sala de emergência, tais como tubos de oxigênio, ‘aspirador 
de secreção’ e vaporizador; os prontuários médicos não registravam a evolução dos 
pacientes nem os relatórios circunstanciados de acompanhamento que deviam apresentar 
os profissionais de assistência social, psicologia, terapia ocupacional e enfermagem; o 
proprietário do hospital não se encontrava presente de maneira assídua, motivo por que 
era evidente a falta de administração. Em resumo, e conforme salientou a Comissão de 
Sindicância instaurada posteriormente à morte do senhor Damião Ximenes Lopes, a 
Casa de Repouso Guararapes ‘não oferece[ia] as condições exigíveis e [era] incompatível 
com o exercício ético-profissional da medicina”. (CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS, 2014. p. 135, 171-2).
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o sancionamento dos responsáveis, o pagamento de indenização aos 
familiares da vítima, bem como o estabelecimento de programas de 
capacitação para os profissionais e às demais pessoas vinculadas ao 
atendimento de saúde mental, atentando aos princípios que devem 
reger o trato das pessoas com deficiência mental, conforme os padrões 
internacionais (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2014, p. 135-97). 

3 Considerações finais

Num Estado Democrático de Direito as garantias 
constitucionais são limitações do próprio poder estatal, sendo que o 
poder público é regido pelo Poder Legislativo, o qual é eleito pelo 
povo através do exercício da cidadania. 

Ainda, este poder deve ser definido pelos preceitos elencados 
no texto constitucional, bem como as normas devem obedecer tais 
preceitos. O exercício de uma justiça eficaz e eficiente depende dos 
fundamentos constitucionais, como o da presunção de inocência, o 
qual afasta possíveis arbitrariedade do Estado.

Entretanto, o princípio da presunção de inocência não se 
mostra incompatível com a produção dos efeitos da responsabilização 
criminal reconhecida pelas instâncias ordinárias se o acusado fora 
tratado como inocente durante o rito processual, o que já foi o 
entendimento majoritário em nosso ordenamento jurídico.

Há a necessidade, pois, de se reinventar o Direito Comum, 
como lembra Delmas-Marty, sustentando que a recomposição 
da paisagem jurídica e o pensar plural perpassam uma legitimação 
por um “direito dos direitos”, e que o “irredutível humano” é uma 
“exigência ética suprema e a proibição absoluta de ultrapassar ‘o ponto 
a partir do qual a violência já não pode ser resgatada por um voto 
de reciprocidade e se torna pura negação do humano”’(DELMAS-
MARTY, 2004, p. 185).
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Capítulo 18

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 
REPETITIVAS

Yuri Alexandre Freitas Chaves

1 Considerações iniciais 

Atualmente, as relações entre pessoas apresentam inúmeros 
conflitos, tanto de natureza individual, quanto os 

de natureza coletiva, que são aqueles que transcendem interesses 
individuais, pois atingem uma coletividade de pessoas, a partir do que 
se denomina de direitos difusos e coletivos. Exemplos são conflitos 
decorrentes de questões ambientais, de saúde, da educação etc.

Esse imenso número de conflitos que são, cotidianamente, 
levados para análise do Poder Judiciário, acabou por proporcionar uma 
crise dos processos judiciais, ante a morosidade do sistema, motivo 
pelo qual se fez necessário a inserção, na legislação processual pátria, 
de um instituto que viesse ao encontro da celeridade processual, mas 
que ao mesmo tempo, buscasse garantir isonomia e segurança jurídica. 
Inaugurou-se, assim, o incidente das demandas repetitivas, previsto a 
partir do artigo 976 do novo Código de Processo Civil.

Em razão disso, a presente pesquisa tem a finalidade de 
analisar o instituto das demandas repetitivas, tanto individuais quanto 
coletivas, sua importância para a efetividade processual e sua relação 
com os princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa bibliográfica, cuja análise ocorreu 
a partir da legislação e de doutrinas que tratam da temática. Ressalta-
se, ainda, que o artigo se enquadra na linha de pesquisa do GPJUR 
“Constituição, Processo e Democracia”, uma vez que discute um 
instituto processual sob o prisma dos princípios constitucionais.
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2 Normas e fundamentações da aplicação do incidente de resolução 
de demandas repetitivas 

O Novo Código de Processo Civil previu o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas como instrumento jurídico 
destinado a fixar teses jurídicas. O artigo 9851 desse diploma legal 
dispõe que julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 
a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos 
que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área 
de jurisdição do respectivo tribunal e aos casos futuros que versem 
idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de 
competência do tribunal. 

Os instrumentos processuais típicos para a tutela de pretensões 
individuais se revelaram inadequados para solucionar a multiplicidade 
de ações decorrentes das atuais relações massificadas e que, portanto, 
o legislador brasileiro desenvolveu o Incidente de Resolução de 
Defendas Repetitivas baseado fundamentalmente no procedimento-
modelo alemão (Musterverfahren). A própria exposição de motivos do 
Novo Código de Processo Civil relata que o Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas teve inspiração no procedimento-modelo 
alemão (Musterverfahren). 

 Sendo assim, Alemanha não possui tradição em processo 
coletivo, havendo apenas algumas previsões específicas e pontuais. O 
procedimento-modelo alemão (Musterverfahren) foi introduzido em 
2005 e tem espectro de aplicação bem específico, sendo prevista a 
vigência até 2010, que posteriormente foi postergada para 2027. 

Conforme relata Viafore (VIAFORE, 2013), o procedimento-
modelo alemão (Musterverfahren) foi desenvolvido a partir de uma 

1 Art. 985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos 
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na 
área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados 
especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão 
de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão 
na forma do art. 986. § 1º Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. 
§ 2º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, 
permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou 
à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes 
sujeitos a regulação, da tese adotada.
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específica fraude engendrada por uma empresa na Bolsa de Frankfurt 
e que levou ao ajuizamento de mais de treze mil ações para reparação 
dos prejuízos perante o Tribunal de Frankfurt, gerando a quase 
paralisação daquele Tribunal. 

Entretanto, apesar de o procedimento-modelo alemão 
(Musterverfahren) ter servido de inspiração para o legislador pátrio, 
várias são as diferenças entre eles. O Musterverfahren pode versar 
sobre questões de fato e de direito enquanto o modelo brasileiro 
apenas sobre questões de direito (VIAFORE, 2013).

 Além disso, o procedimento-modelo alemão (Musterverfahren) 
não pode ser instaurado de ofício pelo Juiz, enquanto o modelo 
brasileiro admite a instauração de ofício pelo Juiz ou Desembargador. 
A admissibilidade do incidente é realizada pelo Juiz de origem naquele, 
enquanto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas o 
órgão competente para julgar o mérito do incidente também deve 
realizar a análise da admissibilidade. No procedimento-alemão 
(Musterverfahren) a decisão paradigma somente se aplica para os 
processos pendentes de julgamento, sendo que no Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas a tese jurídica é aplicável para os 
processos pendentes de julgamento e futuros (VIAFORE, 2013).

No Brasil, de uma forma geral, a doutrina tem apontado que o 
objetivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é agilizar 
a prestação jurisdicional, diminuir o número de processos judiciais e 
gerar uniformidade na jurisprudência. (VIAFORE, 2013).

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas possui por 
objeto a celeridade processual e a uniformização de jurisprudência, 
mas que ele não se coaduna com o acesso efetivo à justiça, uma vez que 
não garante a observância aos direitos e às garantias fundamentais. Há 
uma distorção da concepção de celeridade processual para uma noção 
de decisão rápida, que subtrai a efetividade dos princípios processuais 
e acaba por retirar a argumentação base que deve permear o processo.

 O Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, trouxe, em 
sua Parte Especial, Livro III, Título I, Capítulo VIII, o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o qual é previsto nos 
artigos 976 a 987 deste diploma legal. 
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De acordo com o artigo 9762 do Código de Processo Civil, o 
incidente de demandas repetitivas pode ser instaurado quando houver 
“efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 
mesma questão unicamente de direito”; ou, ainda, em caso de “risco de 
ofensa à isonomia e à segurança jurídica”. Além disso, a desistência ou 
o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. 

O pedido de instauração do incidente, segundo o artigo 9773 
do Código de Processo Civil, deverá ser dirigido ao presidente de 
tribunal pelo juiz ou relator, por meio de um ofício; pelas partes, a 
partir de uma petição; ou pelo Ministério Público ou pela Defensoria 
Pública, também por meio de uma petição. Destaca-se que o ofício 
ou a petição deverá ser instruído com os documentos necessários à 
demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração 
do incidente.

Quanto ao julgamento do incidente, o artigo 9784 do 
Código de Processo Civil dispõe que caberá ao órgão indicado pelo 
regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de 
jurisprudência do tribunal. Além disso, o órgão colegiado incumbido 

2 Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando 
houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia 
sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica; § 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do 
incidente.§ 2º. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente 
no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. 
§ 3º. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de 
qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o 
requisito, seja o incidente novamente suscitado. § 4º. É incabível o incidente de resolução 
de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva 
competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito 
material ou processual repetitiva. § 5º. Não serão exigidas custas processuais no incidente 
de resolução de demandas repetitivas.

3 Art. 977.  O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: 
I - pelo juiz ou relator, por ofício; II - pelas partes, por petição; III - pelo Ministério 
Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único.  O ofício ou a petição 
será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos 
pressupostos para a instauração do incidente.

4 Art. 978.  O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno 
dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo 
único.  O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará 
igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de 
onde se originou o incidente.
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de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o 
recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária 
de onde se originou o incidente.

O prazo para julgamento do incidente, conforme previsão 
do artigo 9805 do Código de Processo Civil, é de 1 (um) ano e terá 
preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu 
preso e os pedidos de habeas corpus. 

Importante destacar que admitido o incidente, o artigo 9826 do 
Código de Processo Civil determina que o relator deve suspender os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado 
ou na região, conforme o caso. Poderá, ainda, requisitar informações 
a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto 
do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias. Também 
deve proceder a intimação do Ministério Público para, querendo, 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Quanto ao julgamento do incidente, o artigo 984 do Código 
de Processo Civil determina a necessidade de se observar a seguinte 
ordem: 

[...] I - o relator fará a exposição do objeto do incidente; II - 
poderão sustentar suas razões, sucessivamente: a) o autor e o 

5 Art. 980.  O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os 
demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. 
Parágrafo único.  Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos 
prevista no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 

6 Art. 982.  Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II - poderá 
requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto 
do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério 
Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. § 1º A suspensão será 
comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. § 2º Durante a suspensão, o pedido 
de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. § 
3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 
977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso 
extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em 
curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. 
§ 4º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em 
curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer 
a providência prevista no § 3º deste artigo. § 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso 
I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário 
contra a decisão proferida no incidente.



204  
Linguagens & Contextos: Expressões Humanas em Interpretação

réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 
30 (trinta) minutos; b) os demais interessados, no prazo de 30 
(trinta) minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição 
com 2 (dois) dias de antecedência. § 1º Considerando o número 
de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. § 2º O conteúdo do 
acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados 
concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou 
contrários.

Com relação aos recursos, do julgamento do mérito do 
incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme 
determinação do artigo 9877 do Código de Processo Civil. O recurso 
tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão 
constitucional eventualmente discutida. E apreciado o mérito do 
recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a 
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica 
questão de direito.

Conforme disposto no artigo 927, III do CPC8, o acórdão 
oriundo de julgamento de IRDR é precedente obrigatório. Macêdo 
(2016, p. 79), leciona que, em um sistema como o vigente após o 
advento do CPC/2015, seguir um precedente está contido na noção de 
obrigatoriedade de julgar conforme o Direito. Dantas (2015, p. 2178) 
explica que a efetividade e isonomia na tutela de direitos individuais 
homogêneos são a base do IRDR e que a sua implementação denota 
que o legislador teve a percepção de que a litigiosidade de massa 
chegou a um nível insuportável, o qual é efeito da insuficiência do 
modelo adotado até o advento do CPC/2015, pautado na divisão 
tutela individual versus tutela coletiva. 

Por meio da fixação de uma tese que será aplicada a todas 

7 Art. 987.  Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, 
conforme o caso. § 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral 
de questão constitucional eventualmente discutida. § 2º Apreciado o mérito do recurso, a 
tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 
será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que 
versem sobre idêntica questão de direito.

8 Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de 
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 
recursos extraordinário e especial repetitivos.
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as causas que discutam idêntica questão de direito, o IRDR possui 
finalidade de pacificação de inúmeros processos ao prezar pela 
uniformidade de tratamento judicial, como ensina Theodoro Jr. 
(2016, p. 1140).

Para Lemos (2015, p. 244), a inovação trazida pelo CPC/2015 
propicia que mais órgãos jurisdicionais deem soluções para litígios 
repetitivos em dado território ou região. Cimardi (2015, p. 310) 
menciona que as questões jurídicas abordadas no julgamento de 
IRDR tocam direitos individuais, recebendo, entretanto, tratamento 
material de direito coletivo.

 É válido destacar que Mendes e Rodrigues (apud TEMER, 
2016, p. 39) comentam que a aplicação do incidente e a justificação 
de sua existência estão centradas na isonomia, ao permitir tratamento 
uniforme a casos idênticos; na segurança jurídica, revelada em 
decisões judiciais previsíveis e uniformes; na celeridade, uma vez que a 
prestação jurisdicional tende a ser dada em tempo razoável.

 De acordo com o artigo 976, caput, do Código de Processo Civil, 
a instauração do incidente é cabível quando houver, simultaneamente, 
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 
mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e 
à segurança jurídica. Dessa forma, a redação final do diploma afastou 
a possibilidade de instauração preventiva do incidente, prescrevendo 
a necessidade de existência de processos nos quais haja efetiva 
controvérsia sobre a questão de direito (THEODORO JÚNIOR, 
2015, p. 379). 

O Código de Processo Civil não estabelece um número mínimo 
de casos necessários para a instauração do incidente. Entretanto, é 
preciso demonstrar o efetivo risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica, com uma especificação concreta acerca da existência de 
dissenso interpretativo, tendo em vista a vedação da instauração 
preventiva do incidente, situação discutida na próxima seção. 

3 Isonomia, segurança jurídica e incidente de demandas repetitivas

O processo civil não é o único mecanismo para solucionar 
os litígios que surgem na vida social. Respeitada a peculiar extensão 
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a esse meio no direito brasileiro, e a despeito de os conflitos serem 
confiados preponderantemente à autoridade judiciária, a composição 
pode ser atingida a partir de meios equivalentes, como, por exemplo, 
a autocomposição entre as partes.

A autocomposição é caracterizada pela autonomia das partes 
em encerrar a controvérsia, a partir de concessões mútuas. Já a 
heterocomposição ocorre pela intervenção de um terceiro, como, por 
exemplo, um árbitro. A autoridade estatal precede, na maioria dos 
ordenamentos, de uma concentração de maiores esforços na tentativa 
de conciliação e, frustrada a autocomposição, o objetivo foi simplificar 
o procedimento, a fim de garantir celeridade ao processo.

É importante ressaltar que embora não exista uma Justiça 
instantânea, o tempo normal consumido pelo processo levou a uma 
crise dos processos judiciais, introduzindo a nítida percepção de 
morosidade em contraste com a velocidade intrínseca das relações 
sociais na sociedade pós-moderna. A quantidade de litígios, contudo, 
não é fenômeno que pode ser controlado.

Esse quadro colocou na pauta o problema da efetividade do 
processo. Esse mecanismo há de ser minimamente eficiente para 
atingir os fins que lhe são próprios, ou seja, para realizar o direito 
objetivo no sentido mais largo dessa expressão, compreendendo, em 
primeiro lugar, os direitos fundamentais consagrados na CF/1988.

A técnica processual evoluiu, assim, com base nessa concepção; 
e a doutrina brasileira passou a desenvolver itens necessários para a 
garantia da efetividade processual, tais como: 

[...] a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, 
na medida do possível, a todos os direitos (e outras posições 
jurídicas de vantagem) de cuja preservação ou reintegração se cogita, 
inclusive quando indeterminado ou indeterminável o círculo 
dos eventos sujeitos; b) impende assegurar condições propícias à 
exata e completa reconstituição dos fatos relevantes, a fim de que 
o convencimento do julgador corresponda, tanto quanto puder, à 
realidade; c) em toda a extensão da possibilidade prática, o resultado 
do processo há de ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno 
da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento; e) 
cumpre que se possa atingir semelhante resultado com o mínimo 
dispêndio de tempo e energias. (1986, p. 27).
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Em face desse contexto, o NCPC empreendeu a tentativa de 
obrigar juízes e tribunais a seguir as teses jurídicas firmadas nos órgãos 
superiores, a fim de corroborar com essa perspectiva da efetividade 
processual. Conforme Monnerat (2015, p. 189), a isonomia, pilar 
do ordenamento constitucional pátrio, prescreve que o processo deve 
objetivar a produção de respostas jurisdicionais uniformes a quem 
se encontre em idêntico quadro jurídico. Macêdo (2016, p. 118) 
preceitua que, existindo as mesmas razões, decisões no mesmo sentido 
devem ser proferidas, sendo este fato uma efetivação do princípio da 
igualdade.

 Monnerat (2015, p. 189) aponta, ainda, que a interpretação 
da lei deve considerar a doutrina e a jurisprudência, não se limitando, 
assim, a ter em vista somente o texto daquela. Por isto, diante desta 
forma de expressão do princípio da igualdade, durante a condução do 
processo e a solução do conflito deve ser observada e respeitada pelo 
juiz a estabilidade da jurisprudência. Para Wambier (Súmula 343, n. 
86, pp. 149 e 150), “[...] as decisões dos tribunais não podem aplicar 
a mesma lei de forma diferente a casos absolutamente idênticos, num 
mesmo momento histórico”.

Rodrigues e Lamy (2016, p. 233) apontam que esta garantia 
processual ensejou a criação de um sistema de precedentes no direito 
brasileiro com o fito de que pessoas em situações idênticas não sejam 
julgadas de forma divergentes. Acerca de precedentes é útil ressaltar 
que Macêdo (2016, p. 119), por sua vez, comenta que o stare decisis 
cria o dever das decisões posteriores à que criou o precedente seguirem 
esta, prescrevendo a continuidade das decisões judiciais. Observa-se, 
assim, que uma face importante do princípio em exame no processo 
é a que exige, com base no artigo 489, parágrafo 1º, incisos V e VI 
do CPC, que o órgão julgador faça confronto do caso sob apreciação 
com o caso paradigma buscando avaliar se é cabível ou não realizar 
aplicação de precedente ou jurisprudência, conforme Didier Jr. (2016, 
p. 100).

Dinamarco e Lopes (2016, p. 59), dizem que ao legislador e 
ao juiz são atribuídos os deveres de não promover desigualdades e 
de neutralizar as que eventualmente surjam. O IRDR, ao prestar a 
atividade jurisdicional pelo Estado-Juiz de forma uniforme às partes 
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que se encontrem em idêntica situação jurídica, chancela fortemente 
o princípio da isonomia. É necessário, porém, discutir a garantia da 
segurança jurídica ante esse instituto previsto no Código de Processo 
Civil, situação que será abordada na próxima seção.

A segurança jurídica, na lição de Lucca (2015, p. 58), é uma 
característica e um objetivo do Estado de Direito, além de ser norma 
essencial e constitutiva de um sistema jurídico.

Assim, partindo do pressuposto que a ordem jurídica é estável, 
previsível e homogênea, a segurança jurídica inadmite intromissão 
inesperada na esfera jurídica do particular, haja vista que é incompatível 
com arbitrariedade do Estado, conforme Lucca (2015, p. 59). 

 Por se tratar de um princípio, a segurança jurídica é dotada de 
relatividade, o que remete à noção de que contempla a flexibilidade 
do direito por meio da mudança regulada e submetida ao devido 
processo legal, na qual as expectativas legítimas dos jurisdicionados 
são protegidas (MACÊDO, 2016, p. 97). 

 Dessa forma, é perceptível que o advento do IRDR encontra 
sustentação jurídica no plano constitucional, pois é previsto 
expressamente no artigo 1º da Constituição Federal que o Brasil se 
constitui Estado Democrático de Direito, o qual requer a segurança 
jurídica como base das relações sociais.

5 Considerações finais 

Denota-se, a partir da pesquisa, que o Poder Legislativo 
busca aprovar mecanismos capazes de garantir um tratamento 
adequado para as causas repetitivas, especialmente com o objetivo 
de promover a segurança jurídica do processo. Há uma necessidade, 
ante os paradigmas do Estado Democrático de Direito, que a decisão 
permeie os princípios constitucionais e processuais, assim como uma 
participação ampla das partes na tomada das decisões. 

Em razão disso, o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas deve ser estudado e interpretado para que haja uma correta 
compreensão e aplicação considerando esses parâmetros processuais 
constitucionais. Somente pelo estudo e interpretação é que será 
possível uma aplicação democrática e constitucionalmente adequada 
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do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
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Capítulo 19

LITERATURA, DIREITO E PANDEMIA: 
PERSPECTIVAS QUE SE ENTRECRUZAM N(O) 

ALIENISTA1

Carla Rosane da Silva Tavares Alves
Denise Tatiane Girardon dos Santos

Introdução

O presente texto tem, por objetivo, discutir, sob a 
perspectiva interdisciplinar da Literatura e do Direito, a 

temática da loucura que se instala em Itaguaí, como uma pandemia 
que envolve a todos e a todas que estão sob o olhar arguto do médico 
Simão Bacamarte. Tendo como corpus literário o conto O Alienista2, 
de Machado de Assis, busca-se abordar os limites entre a sanidade e a 
loucura, o poder e a subserviência entre os personagens que figuram 
na narrativa. O texto será desenvolvido pela pesquisa qualitativa 
com procedimento bibliográfico, resgatando-se, como referenciais, 
aportes da Literatura e do Direito, além de discussões de estudiosos 
da Psiquiatria3.

Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), escritor 
brasileiro de renome internacional, com notoriedade na segunda fase 

1 Resultado parcial de discussões realizadas nas Linhas de Pesquisa de Linguagem, 
comunicação e sociedade, do GEPELC – Grupo de Estudos, Linguagens e 
Comunicação e no GPJUR - Grupo de Pesquisa Jurídica em Cidadania, Democracia 
e Direitos Humanos e do Projeto de Pesquisa Estado de Direito e Democracia: espaço 
de afirmação dos direitos humanos e fundamentais.

2 Nesta pesquisa, utiliza-se a edição de 1998.
3 Ressalta-se que o teor deste artigo é de caráter literário e jurídico; entretanto, para 

fundamentar a temática da loucura, buscam-se referências também em discussões de 
estudiosos da Psiquiatria, dado ao caráter interdisciplinar ao qual o conto machadiano 
se abre, não sendo, portanto, o propósito de análise específica no terreno da Saúde 
Mental.
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de sua obra, no Realismo, movimento literário ocorrido na segunda 
metade do século XIX, que se caracterizou pela busca da expressão 
da realidade de maneira verossímil, pelo cientificismo e objetivismo. 
Precursor do Realismo no Brasil, Machado de Assis dotou sua obra 
com caracteres como: ironia; realismo psicológico; crítica à sociedade 
burguesa; descrição de conflitos humanos, dentre outros. Em sua 
trajetória, nas letras, foi eleito, em 1897, o primeiro Presidente da, 
então, recém-fundada Academia Brasileira de Letras. 

A loucura representa uma temática controvertida, que instiga 
as Ciências a buscarem mecanismos de compreensão e, no debate 
entre diferentes formas de entendimento, empreenderem esforços 
para alcançar, senão a cura, a mitigação de seus efeitos. No âmbito 
da Psiquiatria, a loucura é definida, por Costa Júnior e Medeiros 
(2007, s/p.), como “[...] uma doença orgânica, que recebe um nome 
– esquizofrenia – como método de identificá-la e estabelecer, então, 
um tratamento farmacológico que a elimine do comportamento e do 
pensamento do indivíduo”, ao mesmo tempo que destacam os 

[...] conceitos de loucura como doença médica e as que definem 
loucura rejeitando explicitamente a concepção psiquiátrica de 
loucura, mas o fazem discutindo a loucura baseadas em concepções 
que mantêm diálogo com os objetos perceptivos (diagnósticos 
descritivos) que a Psiquiatria concebeu ao longo de sua história. 

Costa Júnior e Medeiros (2007, s/p.) destacam que as discussões 
são propostas por grupos temáticos, dentre as quais, são três de relevo 
maior: Conceitos de loucura como doença psiquiátrica; Conceitos 
de loucura na interface doença psiquiátrica tradicional/modificação 
e crítica dos conceitos psiquiátricos pela Saúde Mental e Conceitos 
histórico-sociais de loucura relacionados à institucionalização 
psiquiátrica:

1. Conceitos de loucura como doença psiquiátrica - em especial 
como psicose e esquizofrenia [...]. 2. Conceitos de loucura na 
interface doença psiquiátrica tradicional / modificação e crítica 
dos conceitos psiquiátricos pela Saúde Mental - incluindo 
conceitos psicológico-filosóficos de loucura, os quais estabelecem 
uma área de interpenetração entre a Psiquiatria e a Saúde Mental 
[...]. 3. Conceitos histórico-sociais de loucura relacionados à 
institucionalização psiquiátrica. Talvez seja este o campo de 
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teorização que faz mais justiça às intenções de boa parte dos 
pesquisadores que se dedicam à Saúde Mental como campo de 
saber autônomo e independente [...].

Por sua vez, o Direito aborda essa temática, sobretudo, na 
Lei nº. 10.406/2002, conhecida como Código Civil, que, ao tratar 
sobre a capacidade civil, tutela os e as que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade. A capacidade civil, 
para Cassettari (2020, p. 60), é “[...] a aptidão para adquirir direitos 
e exercer por si, ou por outrem, atos da vida civil”. Por sua vez, a 
incapacidade civil é determinada por lei e se configura como “[...] uma 
restrição legal ao exercício dos atos da vida civil” (2020, p. 66).

O entrecruzamento das áreas de Literatura e de Direito 
constitui-se em aporte fundamental na explicitação interdisciplinar de 
questões de importância no mundo contemporâneo, entendendo-se 
que o positivismo não responde, por si só, a todas às questões que 
permeiam o fenômeno jurídico. Aproximar áreas do saber na busca 
de respostas às indagações humanas representa o reconhecimento da 
importância da Literatura no estudo e discussão das questões sócio-
jurídicas.

2 Desenvolvimento

A Literatura pode ser definida, para Coutinho (1987, p. 46), 
como “[...] a arte da palavra, isto é, produto da imaginação criadora, 
cujo meio específico é a palavra e cuja finalidade é despertar no leitor 
ouvinte o prazer estético e sua crítica deve obedecer a esses elementos 
intrínsecos. Samuel (2011, p. 10) aponta que a literatura “[...] é 
ação porque interfere indiretamente nas consciências, no sentido de 
humanizar o próprio homem. [...] é um meio convincente de ação, 
pois o receptor fica mais tempo diante da mensagem artística do que 
o receptor das outras artes [...]”. 

Embora inserida numa relação espaço-temporal, na qual foi 
produzida, a Literatura possui a capacidade de transcender ao tempo 
e ao espaço, decorrente de sua natureza universal e atemporal. Na 
constituição do fenômeno literário, a obra, resultante da imaginação 
humana, possibilita a explicitação do presente e do passado, tão 
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necessários ao próprio entendimento da condição humana como 
forma de responder às indagações da humanidade.

A Literatura é a manifestação artística, na qual a imaginação 
e a palavra assumem a mesma dimensão para sua constituição, a fim 
de criar, recriar, subverter ou transformar a realidade, sendo, pois, 
entendida com uma das mais completas manifestações de um grupo 
social.

A aproximação de áreas distintas do conhecimento pode 
contribuir para o esclarecimento de questões que, em princípio, não 
alcançariam a mesma clareza e profundidade que a busca isolada em 
campos específicos permite. Isso ocorre com a Literatura e o Direito, 
os quais, sob a perspectiva interdisciplinar, favorecem a ampliação 
da visão acerca de diferentes assuntos que mexem com o imaginário 
humano.

Na afirmação de Coutinho (1987, p. 33), “a obra de arte é 
polimorfa e não será bem vista enquanto encarada por uma só face do 
prisma. O conjunto de perspectivas é que oferece oportunidade para 
uma visão [...]. Ao passo que outras escondem seus segredos se são 
colocadas sob a luz de refletores”. Nesse percurso conceitual, Coutinho 
ressalta, ainda, o que compreende, como ideal crítico, que “[...] é ver 
a obra de arte em globo, mercê de um método integral, que use os 
métodos de investigação extrínsecos e os intrínsecos ou ergocêntricos; 
os genéticos, - psicológicos, sociológicos, histórico, cultural, - mas sem 
o predomínio de um deles” (1987, p. 34).

O Direito, para Silva (2005, p. 33), é “[...] fenômeno histórico-
cultural, realidade ordenada, ou ordenação normativa da conduta 
segundo uma conexão de sentido. Consiste num sistema normativo”. 
É estudado por intermédio de unidades estruturais, ou ramos da 
ciência jurídica, como Constitucional, Civil e Penal, e é voltado para 
a regulação das condutas humanas em sociedade.

Feitos esses resgates conceituais de Literatura e de Direito, 
reafirma-se a importância e necessidade de um tratamento 
interdisciplinar para a discussão dos fenômenos literário e jurídico. 
Considerando o espaço assumido pela discussão acerca da 
interdisciplinaridade, nos tempos atuais, especialmente, nos espaços 
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educacionais, torna-se oportuna a retomada de sua definição, para o que 
se recorre à percepção de Fazenda (2011, p. 10) como “[...] uma nova 
atitude frente à questão do conhecimento, de abertura à compreensão 
de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos 
colocando-os em questão”, ou seja, é a ação em pleno movimento que 
norteia a interdisciplinaridade. 

Assim, o propósito da pesquisa interdisciplinar converge com o 
pensamento de Fazenda (2011, p. 13), que é [...] investigar não apenas 
os problemas ideológicos a ela subjacentes, mas, seu perfil disciplinar 
que a política e a lei imprimem em todas suas nuances. A partir de uma 
leitura disciplinar cuidadosa da situação vigente, é possível antever-se 
a possibilidade de múltiplas outras leituras”. A interdisciplinaridade 
possibilita ver o que pode não se mostrar, meramente, na aparência, 
fazendo-se as necessárias correlações e não, somente, uma colocação 
de conhecimentos e saberes justapostos, mas que se entrecruzem, se 
complementem e dialoguem entre si. Assim, este Artigo tem a intenção 
de proposição de um olhar articulador das perspectivas literária e 
jurídica, que se justifica a abordagem interdisciplinar na leitura do 
conto machadiano que constitui o corpus investigativo desta pesquisa.

Tendo como enredo a loucura e, em decorrência, a necessidade 
de relativização, o conto O alienista, de Machado de Assis, foi publicado 
entre 1881 e 1882 na forma de folhetins, inseridos na revista Estação, 
e, em 1882, na obra Papéis avulsos, considerado o primeiro conto 
realista das letras brasileiras, que traz a história do médico Simão 
Bacamarte. Personagem protagonista do conto, Bacamarte, tendo 
retornado da Europa para o Brasil, é responsável pela criação da Casa 
Verde, na cidade de Itaguaí, na qual são recolhidos os loucos da região.

A generalização no processo de identificação de possíveis 
pacientes, que necessitam de tratamento psiquiátrico, leva o 
personagem Bacamarte a provocar o medo e o terror na população, 
que se vê na iminência de ser recolhida à Casa Verde. Outro aspecto 
a ser considerado é o fato de Machado de Assis trazer, para sua obra, 
a temática da loucura e, por conseguinte, a do hospício, tendo em 
vista que, no Brasil, ocorreu a assinatura do Decreto que instituiu o 
Primeiro Hospital Psiquiátrico, em 1841, pelo imperador D. Pedro 
II (CENTRO CULTURAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, 
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s/p.). É possível perceber o sentimento de mundo do Autor carioca 
que, em consonância com a realidade dos problemas de sua época, 
traz para o enredo os dilemas da humanidade, com o seu natural estilo 
realista permeado por uma fina ironia, tecendo uma crítica social à 
cientificidade da segunda metade do século XIX.

Considerando a sucessão de eventos que se apresentam no 
enredo, o conto é tido, por vezes, quase como uma novela. Faria (1998, 
s/p.) destaca que “todo ele é uma interrogação sobre a fronteira entre 
a normalidade e a loucura, o que implica uma crítica ao cientificismo 
do final do século XIX. O enredo, além de discutir esse tênue 
limite, coloca em pauta a questão do poder”. Como mencionado, a 
temática se abre para a análise das percepções sociojurídicas, literária e 
extraliterária, que pode favorecer o alargamento das visões oferecidas 
pela narrativa, o que, interdisciplinarmente, permite ao leitor o avanço 
de suas interpretações e, por conseguinte, constituindo-se em fator 
para o próprio incentivo a novas e instigantes leituras.

Conforme o Dicionário Aulete (2020, s/p.), a expressão alienista 
decorre do francês aliéniste, relativo ao tratamento dos alienados; 
médico especialista em doenças mentais. Esse termo sintetiza o fazer 
de Bacamarte, cuja vida resume-se no cuidado à investigação das 
doenças mentais, assumindo uma dimensão que ultrapassa o papel 
de médico, psiquiatra ou pesquisador na área, numa mistura entre 
aficcionado pela Ciência e “dono” dos destinos da população.

Na voz do narrador onisciente em terceira pessoa, verifica-se 
que “a Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das 
janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-
se com imensa pompa [...] correu gente para assistir às cerimônias, que 
duraram sete dias”, palavras de Machado de Assis (1998, p. 17).

O conto possui um elenco de variadas personagens, que passam 
a compor o rol de pessoas, tidas como loucas, que são recolhidas ao 
asilo. O capítulo II, intitulado como “Torrente de loucos”, sintetiza 
as classificações iniciais dos estudados de doutor Bacamarte: furiosos; 
mansos; monomaníacos; deserdados do espírito, ou seja, a Casa Verde 
reunia loucos de toda a espécie: os loucos por amor; com mania de 
grandeza; com mania de repetição de sua genealogia; até um João de 
Deus que prometia o reino dos céus a seus adoradores e o inferno aos 
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contestadores, dentre outros tipos de alienados. 
O termo “louco” esteve presente na legislação brasileira até 

2002. O Código Civil, de 1916 (Lei nº. 3.071), ao tratar sobre as 
Pessoas Naturais, previa, no artigo 5º, inciso II, que “os loucos de todo 
o gênero” eram “absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil”. Para o reconhecimento da condição de louco, 
necessitava-se de declaração judicial, por intermédio de uma ação 
de Interdição4, sendo tutelado até a obtenção da maioridade civil e 
curatelado5 após esta (BRASIL, 1916, s/p.).

O Código Civil, de 2002, suprimiu essa expressão e passou a 
prever no artigo 4º, inciso III, que “são incapazes, relativamente a certos 
atos ou à maneira de os exercer: [...] aqueles que, por causa transitória 
ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (BRASIL, 2002, 
s/p.). Em 2015, por decorrência da edição do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), houve uma alteração no 
artigo 3º do Código Civil, que trata dos absolutamente incapazes, 
passando a ter a seguinte redação: “São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) 
anos”.6 Explica Cassettari (2020, p. 66) que há controvérsias sobre essa 
previsão, demonstrando que, no Direito brasileiro, há uma discussão 
que se estende a respeito da capacidade ou incapacidade de uma 
pessoa, ao referir que:

Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a prática desses atos [...] a priori, 
são capazes. Já as pessoas que, mesmo por causa transitória, 
não puderem exprimir a sua vontade tornam-se relativamente 
incapazes. Por essa regra, alguém que esteja em coma profundo 
num hospital, não podendo exprimir sua vontade, é relativamente 
incapaz, e não absolutamente. Ou seja, o ato praticado com essa 
pessoa seria anulável, e não nulo. Um verdadeiro absurdo.

4 “Art. 12. Serão inscritos em registro publico: [...] III. A interdição dos loucos e dos 
pródigos.”

5 “Art. 446. Estão sujeitos à curatela: I. Os loucos de todo o gênero.”
6 Redação antiga: “Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, 
mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.”
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Frente ao número elevado de recolhidos, o médico classifica-
os, metodicamente, em classes e subclasses, passando ao estudo 
sistemático e detalhado de cada caso e, aos poucos, a sua vida passa a 
ser o exercício da investigação científica e a população, por sua vez, o 
alvo de buscas e recolhimentos. Todo o envolvimento com o trabalho 
ia, paulatinamente, afastando-o da vida cotidiana, conjugal e social: 
“Mal dormia e mal comia; e, ainda comendo, era como se trabalhasse, 
porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão, e 
ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só palavra 
a D. Evarista” (MACHADO DE ASSIS, 1998, p. 23).

Casara-se não por afeto à viúva, D. Evarista, mas porque a 
considerava com porte de boa parideira, e, já aí, usara critérios de 
sua cientificidade, na lógica de suas expectativas de continuidade da 
espécie bacamarteana. Tal propósito, no desenrolar do enredo, não 
prospera, pois, apesar de todos os cuidados científicos com a saúde 
da mulher, não resultam em descendentes e, mais adiante, é capaz de 
recolher a própria esposa ao hospício, constatando sua fragilidade de 
comportamento, em um determinado momento, quando a mulher 
fica na indecisão sobre qual joia usar.

Machado de Assis, por meio da instância do narrador, em sua 
época, discute, na obra, um dos fundamentos básicos do Realismo, 
de que tudo deve ser resolvido cientificamente, e é a isso que o 
personagem protagonista se dedica, arduamente, até os limites de sua 
própria insanidade. O conto expõe “[...] a obstinada busca de bases 
científicas para as respostas médicas à experiência da loucura. Nessa 
busca, fica evidente a fragilidade ou a insuficiência de sustentação 
científica desse saber e a necessidade de uma vinculação recorrente ao 
poder político [...]”, nas palavras de Machado, Passos e Silva (2010, 
p. 23).

Maquiavel (1994, p. 114), expoente da matriz republicana 
renascentista, ao voltar seus estudos para a república romana, 
identificou que o excesso, a concentração de poder gerou um défice 
de participação popular e, “[...] nos últimos tempos da república, 
os romanos, em vez de instituir um ditador, atribuíam poderes 
ditatoriais ao próprio cônsul, servindo-se da fórmula: ‘videat consul 
ne respublica quid detrimenti capiat’ (‘Observe o cônsul que o Estado 
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não sofra qualquer dano’)”, em evidente demonstração dos resultados 
da imposição de poder. Maquiavel foi pioneiro ao perceber a alteração 
do centro do poder político, com a separação da política e da moral 
tradicionais, e cunhou a expressão Estado, substituindo expressões 
anteriores, como civitas7 e res publica8, para designar a estrutura com 
povo, território e soberania, que pressupõe governo/poder.

O conceito de poder foi retratado por Maquiavel em O 
Príncipe, obra em que destacou a dimensão simbólica do governante, 
a necessidade de aparentar sua capacidade de agregação de todo o povo 
e de unidade política. Contemporaneamente, Lefort (1991, p. 32) 
apontou que o poder se expressa na política, e deve ser representado e 
legitimado, já que indica a própria forma de organização da sociedade. 
Há necessidade de um lugar vazio a ser disputado, ou seja, deve-se haver 
a possibilidade de alternância de poder, e, para tanto, deve ser viável 
que tal espaço seja disputado, de acordo com as regras estabelecidas, 
e ocupado temporariamente, de modo que “seu exercício depende 
do procedimento que permite um reajuste periódico”. Do contrário, 
a apropriação do poder conduz à encarnação ao corpo de quem o 
ocupa, de modo que deve ser “vazio, inocupável – de tal maneira que 
nenhum indivíduo, nenhum grupo lhe poderá ser consubstancial –, o 
lugar do poder mostra-se infigurável”.

Por sua vez, Foucault (1999, p. 35) entende o poder como 
uma prática social, historicamente, constituída, de forma díspar, 
heterogênea e em constante transformação, uma vez que “[...] o 
poder transita pelos indivíduos, não se aplica a eles [...] transita pelo 
indivíduo que ele constituiu”. Destacam-se as categorias de poder 
disciplinar e de biopoder, que convergem com a obra machadiana, 
uma vez que se relacionam ao controle do funcionamento do saber 
e a ideia de repressão sobre/dos corpos (nesse caso, do alienista). 

7 Do Grego, sinônimo de polis. Circunscrição de cidade (Estado-Cidade ou Cidade-Estado), 
de conformação urbana combinado a um conjunto de habitantes, em que se promovia a 
política.

8 Designação para o conjunto das instituições políticas romanas. O Estado era a civitas, 
a comunidade dos habitantes, ou a res publica, coisa comum a todos. Status remetia à 
condição familiar e ao status libertates. Status rebublicae significava ordem. Os juristas 
romanos usavam a expressão Status Romanus (Estado Romano). Ou seja, a palavra Status, 
em Roma, não tinha especificidade de sentido de Estado.
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Por decorrência, o poder relaciona o Direito e a verdade, já que, nas 
palavras de Foucault (1999, p. 28) “[...] somos submetidos pelo poder 
à produção da verdade e só podemos exercer o poder mediante a 
produção da verdade”, inclusive, da loucura.

Como vai se percebendo, “O terror acentuou-se. Não se sabia 
já quem estava são, nem quem estava doido. As mulheres, quando os 
maridos saíam mandavam acender uma lamparina a Nossa Senhora 
[...] alguns não andavam fora sem um ou dois capangas” (MACHADO 
DE ASSIS, 1998, p. 44).

Na tentativa de coibir as ações de Bacamarte, tendo em vista 
a proporção do poder que se concentra em “suas mãos” de recolher 
quem julgar louco, ocorre, na cidade, uma rebelião, protagonizada 
pelo barbeiro Porfírio, que: “[...] declarou-se estar investido de um 
mandado público, e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por terra 
a Casa Verde – ‘essa bastilha da razão humana’ [...]” (MACHADO 
DE ASSIS, 1998, p. 46-48). Assim, tem início a revolta dos Canjicas, 
como alusão à alcunha familiar do barbeiro. “Já não eram trinta, 
mas trezentas pessoas que acompanhavam o barbeiro [...] – Morra o 
Dr. Bacamarte! Morra o tirano! Uivaram fora trezentas vozes. Era a 
rebelião que desembocava na Rua Nova” (MACHADO DE ASSIS, 
1998, p. 50-51). 

O processo de conscientização da população acerca do poder 
tirânico de Bacamarte vai crescendo; entretanto, por medo das 
consequências, muitos não iam bradar nas ruas, mas uniam-se no 
sentimento de revolta. Paralelamente, o médico mantinha-se resoluto 
em seu propósito: “― Meus senhores, a ciência é coisa séria, e merece 
ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista 
a ninguém, salvo aos mestres e a Deus” (MACHADO DE ASSIS, 
1998, p. 53).

No âmbito da análise, de acordo com Machado, Passos e 
Silva (2010, P. 9), é pertinente destacar que o conto foi acusado de 
provocar “[...] estragos à psiquiatria e de ser usado politicamente pela 
antipsiquiatria [...]”, entretanto não há como negar que se trata de 
uma obra literária que representa a primeira crítica de relevo dirigida 
às instituições psiquiátricas, no País.
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Quando o leitor tem a oportunidade de aderir às ações do 
barbeiro Porfírio, como tentativa de retomada da normalidade na 
cidade, logo em seguida, é informado, pela instância do narrador de 
que, paralelamente à investida contra os ditames de Simão Bacamarte, 
vai despertando, também, no barbeiro, a ambição pelo poder no 
governo, percebendo que, com a destruição do hospício, definido 
por um médico local como um cárcere privado, poderia apoderar-
se da Câmara, rendendo as autoridades e constituindo-se “senhor de 
Itaguaí”.

Neste momento, sente-se que, naquele contexto de aplicação de 
conceitos científicos entremeados pelo radicalismo, pelo autoritarismo, 
mando e desamando de Bacamarte, a voz que se contrapõe logo 
se manifesta contagiada pela ambição ao poder. A revolução que 
se instalou, liderada pelo barbeiro Porfírio, tendo como motivo a 
destruição da Casa Verde, resulta num embate entre os Cangicas e os 
dragões (representando a força pública), contabilizando onze mortos 
e vinte e cinco feridos. Embora tendo prosperado o movimento, para 
surpresa do próprio doutor Bacamarte, o episódio motivou a revelação 
do caráter do barbeiro que lhe propusera parceria, uma vez que “[...] o 
novo governo não tinha por si a confiança dos principais da vila, mas 
o alienista podia fazer muito nesse ponto” (MACHADO DE ASSIS, 
1998, p. 64). 

O médico encontra aí “[...] dois lindos casos de doença cerebral. 
Os sintomas de duplicidade e descaramento deste barbeiro são 
positivos [...]. Dentro de cinco dias, o alienista meteu na Casa Verde 
cerca de cinquenta aclamadores do novo governo” (MACHADO DE 
ASSIS, 1998, p. 65). Aqui, se verifica tanto a crise vivida em Itaguaí 
quanto o ponto máximo da influência exercida por Simão Bacamarte, 
eis que a ordem local foi restabelecida, mediante o envio de forças 
imperiais, ao lado da exigência do alienista de que lhe fosse entregue 
o barbeiro Porfírio e uns cinquenta indivíduos considerados, por ele, 
como mentecaptos. Prontamente atendido e ainda lhe afiançaram de 
que seriam entregues mais dezenoves adeptos do barbeiro, os quais 
estavam se restabelecendo dos ferimentos. 

Como se vê: “[...] uma das mais vivas provas do poder do ilustre 
médico achamo-la na prontidão com que os vereadores, restituídos 
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a seus lugares, consentiram em que Sebastião Freitas [vereador]9 
também fosse recolhido ao hospício” (MACHADO DE ASSIS, 1998, 
p. 67). Da mesma sorte, também participou o amigo de Bacamarte, o 
boticário Crispim, para espanto de todos. Em meio a tudo, como peça 
da engrenagem dos jogos de poder que vão se disseminando, e a força 
influente de Bacamarte como poder maior, foi “[...] a docilidade com 
que a Câmara lhe entregou o próprio presidente” (MACHADO DE 
ASSIS, 1998, p. 68).

Nesse aspecto, pela perspectiva do Direito, verifica-se a 
“disputa” dos personagens pelo poder, um dos elementos constitutivos 
do próprio Estado, juntamente, com território e povo. O poder, ou 
governo, remete à soberania, que, no Brasil, já foi exercido pela via 
imperial, ditatorial e, atualmente, democrática. A Constituição 
Federal, de 1988, assegurou a instituição de um Estado Democrático 
e, no artigo 1º, parágrafo 4º, afirmou que “todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição” (BRASIL, 2020, s/p.).

Em O Alienista, o que se percebe é a inexistência de regra para 
testificar a sanidade mental, ocorrendo uma coleta desenfreada, tendo 
como exemplo maior o da própria esposa, D. Evarista, recolhida à 
Casa Verde, por ter demonstrado ao marido dúvidas na escolha de 
um colar para ir ao baile da Câmara Municipal, ficando horas a 
observar no espelho o efeito de um e outro. Tratava-se de uma “[...] 
‘mania suntuária’, não incurável, e em todo caso digno de estudo. 
[...] Ninguém mais tinha o direito de resistir-lhe ― menos ainda o 
de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência” (MACHADO DE ASSIS, 
1998, p. 71).

A loucura vai sendo vista como algo que transcende os 
limites da insanidade, aparentemente, observada, de imediato, por 
Bacamarte. O médico, ao liberar os reclusos da primeira etapa de 
confinamento, considerando-os curados, passa a eleger novos critérios 
de enquadre dos habitantes de Itaguaí na condição de loucos. “Foi 
adotada [pela Câmara]10, sem debate, uma postura autorizando o 

9  Inseriu-se.
10 Inseriu-se.
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alienista a agasalhar na Casa Verde as pessoas que se achassem no gozo 
do perfeito equilíbrio das faculdades mentais” (MACHADO DE 
ASSIS, 1998, p. 75).

 Nesta etapa das teorias de Bacamarte, para fins de 
exemplificação, resgata-se o caso do padre Lopes, a esposa do boticário 
Crispim e o juiz de fora, sendo que, ao final de cinco meses já havia 
dezoito pessoas, e o alienista continuava firme na sua busca pelas ruas e 
casas da cidade. O número reduzido servia para mostrar a nova teoria, 
julgando, enfim, ter encontrado a “verdadeira patologia cerebral”. 
Então, Bacamarte alojou os supostos doentes em classes: modestos; 
tolerantes; verídicos; símplices; leais; magnânimos; sagazes; sinceros; 
etc. “Naturalmente, as famílias e os amigos dos reclusos bradavam 
contra a teoria [...]”(MACHADO DE ASSIS, 1998, p. 79).

Reis (2000, p. 216), ao tratar sobre a perspectiva da Psiquiatria, 
aponta a loucura “[...] como uma doença, um desvio, a cura seria na 
direção de uma maior adaptação do sujeito à sociedade. Enquanto, 
para a psicanálise, a preocupação seria, se assim posso dizer, adaptar 
o sujeito a si mesmo, a seu self....[...]”11. Por outro lado, é notória a 
concentração de poder nas mãos do personagem Simão Bacamarte, 
em decorrência de sua formação médica e atuação na Psiquiatria. 
Como ele não dispõe de uma voz que o contrarie, ao nível de seus 
conhecimentos, mais e mais se amplia a dominação de suas teorias, que 
atinge o limite do absurdo. Assim, para exercício de suas investigações, 
ele realiza estudos/experiências em busca da satisfação de seu desejo 
insaciável de respostas a seus questionamentos insanos. Nesse sentido, 
é pertinente refletir, conceitualmente, sobre o que representa o poder12 

11 Essas são palavras da psicanalista francesa Maud Mannoni que aplicou as idéias [sic] 
de Lacan à psicopatologia de crianças, articulando-as também com o movimento da 
antipsiquiatria (Laing & Cooper). Poderíamos dizer que é lacaniana enquanto orientação 
teórica e quanto à prática está bem perto das posições anti-psiquiátricas [sic], conforme 
Reis (2000, p. 216).

12 Para Albuquerque (1995, p. 106): Inútil: tudo o que podemos pensar é em recursos 
de poder, que só são considerados como tais quando podem ser utilizados por pessoas, 
grupos, entidades, instituições; tudo o que podemos pensar é em prerrogativas atribuídas a 
autoridades ou entidades; tudo o que podemos pensar é em coisas possuídas por uns e das 
quais outros são despossuídos, é impossível pensar o poder sem o rei - ou sem súditos, o 
que vem a dar no mesmo - na nossa concepção corrente, que Foucault chama de concepção 
do poder-soberania. [...] ‘O poder é a capacidade que tem o Estado para obter obediência 
dos seus súditos’. É impossível dar sentido a esta frase sem colocar alguém na posição do 
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(ALBUQUERQUE, 1995, p. 106).
Essa postura é tratada por Lefort (1991) ao abordar sobre o 

lugar de poder, o espaço de poder e a disputa de poder, situações 
que são ausentes no caso do alienista, seja pela ausência de regras 
de disputa, seja pela própria inexistência de indivíduos, outros, que 
disputem tal espaço. A subserviência, igualmente, marcante na obra 
machadiana, é situação de desigualdade que é repelida pelo Direito, 
tendo em vista a necessidade do exercício da democracia e a proteção 
dos direitos e garantias individuais, configurando-se em um dos 
princípios do Estado Democrático de Direito brasileiro, expresso 
no artigo 5º, caput: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade [...].

A redução dos espaços para contradições podem decorrer em 
relações de subserviência, seja em instituições ou em/entre grupos 
sociais, com tendência de acentuação. Nesse sentido, tem-se o conceito 
de biopoder, cunhado por Foucault (2010), que é identificado pela 
anátomo-política do corpo humano, com fins de extrair sua força 
produtiva pela via disciplinar, ao se controlar o tempo e o espaço, 
assim como as instituições, como é o caso da escola, do hospital, da 
fábrica e da prisão; bem como, pela biopolítica da população, com a 
regulação das massas, como a natalidade, a longevidade, as migrações.

No caminho dessa investigação científica, Simão Bacamarte, 
não encontrando respostas às teorias que levantou, volta-se para si, 
julgando ser o próximo merecido objeto de estudo. Se, por um lado, 
escancara sua insanidade, por outro, persiste, tenazmente, em seus 
propósitos de tudo responder por meio da ciência, como uma forma 
de justificar a existência humana. Aqui se poderia dizer que há uma 
luta entre o homem e o alienista: “[...] recolheu-se à Casa Verde. [...] 
― A questão é científica, dizia ele; trata-se de uma doutrina nova, cujo 
primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática” 
(MACHADO DE ASSIS, 1998, p. 85-87).

rei, no caso, o Estado. Podemos substituir Estado por autoridade, líder, instituição, mas 
sempre o poder será alguma coisa que pertence - ou é possuída - por alguma entidade.
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E assim, o alienista entrega-se ao estudo de si mesmo e, para 
sua frustração, não logra êxito em suas pesquisas, vindo a óbito 
dezessete meses, após. Pela instância do narrador, o leitor é informado, 
no início e ao final do conto que a narrativa se dá pelas crônicas de 
Itaguaí, levando os fatos longe do verídico. Na verdade, trata-se de 
uma estratégia literária da qual Machado de Assis lança mão para jogar 
com o imaginário do leitor.

3 Conclusão

A exemplo do que faria o poeta Carlos Drummond de 
Andrade, no Modernismo, com a obra Sentimento do Mundo 
(1940), mostrando a sua reflexão acerca das questões inquietantes que 
assolavam o mundo da primeira metade do século XX13, Machado 
de Assis, entre 1881 e 1882, oferece, com uma depurada ironia (em 
sua fase realista) uma discussão sobre a temática da loucura, dos 
limites incontroláveis do poder, que vai assumindo uma proporção 
pandêmica, envolvendo a tudo e a todos. 

Sob a motivação da ciência, a ética, o respeito às famílias, 
ao cidadão e às próprias instituições públicas são esquecidos. 
Nada é relativizado, e o poder tirânico que se concentra em Simão 
Bacamarte, de uma forma insólita, domina a toda a população, sem 
questionamento plausível, revelando que o conhecimento científico é 
uma forma de poder e que necessita de diferentes vozes, a fim de que 
haja debate e avanço em suas conclusões em benefício da coletividade.

A única maneira de detê-lo, no contexto da narrativa, é o 
conhecimento mais aprofundado, como o conto não apresenta vozes 
que se contraponham, no terreno da Psiquiatria, Bacamarte impera 
soberano e, por conseguinte, todos, de um modo geral, agem de 
forma subserviente. As vozes insurgentes, como a do barbeiro Porfírio, 
por exemplo, sucumbem diante da própria ganância pelo poder, 
mostrando, literariamente, que poder gera poder e se constitui em 
fonte de corrupção para personagens como o referido barbeiro. 

Entretanto como a motivação de vida do estudioso da mente 

13 A primeira guerra mundial mal havia encerrado (1914-1918), e o mundo já enfrentava a 
ameaça da ascensão do Fascismo (HOBSBAWM, 1995).
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humana é a ciência, não tendo encontrado um equilíbrio mental e 
moral mais perfeito do que o seu, concluiu ser ele objeto de estudo de 
uma nova teoria, o que acaba por convencê-lo de que deveria se trancar 
na Casa Verde, para estudar, profundamente, a si mesmo em busca de 
cura. E foi o que ocorreu, tendo, os cronistas locais, concluído que, 
em Itaguaí, nunca houve um louco além dele mesmo. 

Com O alienista, Machado de Assis apresenta uma crítica 
ao cientificismo exagerado, pregado no século XIX, como um dos 
baluartes do Realismo, a partir do qual tudo deveria ser entendido, 
inclusive a arte, ao lado da crítica à ambição e interesse políticos 
desvirtuados, que encontram na figura de Porfírio exemplificação, e à 
concentração de poder incontestável em Simão Bacamarte.

Ressalta-se que, não tendo sido o propósito deste estudo 
aprofundar as questões científicas da Psiquiatria e da Saúde Mental, 
recorreu-se a alguns de tais conceitos com o intuito de sedimentar as 
discussões literárias e jurídicas que se empreenderam, tendo como foco 
a temática da loucura que constitui o eixo narrativo de O alienista.

Com este texto, procurou-se discutir alguns aspectos nos 
quais a Literatura contribui com a explicitação de questões jurídicas 
presentes nos diferentes tipos de sociedade, e o Direito oferece 
também aportes para a discussão do contexto literário. Trata-se de um 
conto machadiano que oferece a possibilidade de análise e discussão 
interdisciplinar de questões que envolvem a sociedade de diferentes 
épocas. Ainda hoje, em 2020, a loucura continua sendo uma grande 
incógnita, afinal, qual é o limite entre a sanidade e a insanidade? O 
que é capaz de levar o ser humano de um lado ao outro? A Literatura 
discute o tema; o Direito mostra o direito de todos; a Ciência continua 
investigando esse limiar em busca do retorno de todos os pacientes à 
sanidade.
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