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PREFÁCIO

Pensamento 
Da Igualdade – como se me incomodasse dar aos outros as mesmas 
oportunidades e direitos que tenho, como se para os meus próprios 

direitos não fosse indispensável que todos tivessem os mesmos. 
(Walt Whitman,1964, p.128)

É com alegria e gratidão que recebo a tarefa de prefaciar 
“Pesquisas em educação: olhares e caminhos”. Como disse, 

alegria e gratidão; pois, faço-o na postura de aprendente, não muito usual 
a um (a) prefaciador (a). Quem prefacia tem, geralmente, a posição de 
quem introduz as discussões, com respaldo em sua suposta capacidade e/
ou competência, quiçá, o faz apoiado em seu renome. Ademais, é comum 
ao prefaciador ocupar a posição de quem pode julgar a obra e avalizá-
la para o leitor. Dessa vez, no entanto, esta prefaciadora se coloca na 
situação de quem tem o privilégio da prioridade da leitura para anunciar 
a satisfação do aprendido, do encontrado, do descoberto. Aprendi! 
Encontrei! Descobri!

O que me proponho, a seguir, é um passeio pelas impressões dos 
sentidos e sensações da emoção que acumulei no mergulho que fiz nestas 
páginas a que deverei voltar para muitas imersões, como quem volta 
a uma cachoeira para desfrutar de todas as suas quedas. Inicialmente, 
percebo a superação do discurso do senso comum cheio de presunçosas 
certezas fáceis que dominou alguns estudos na seara educacional (e ainda 
predomina em muitas falas). Trata-se de uma busca, de uma construção 
coletiva de um projeto social de conhecimento. Certos conceitos, antes 
aprisionados nas cadeias de definições fechadas, passam a ser repensados 
como categorias abertas e dinâmicas de um pensamento novo e complexo, 
projetando-se para o futuro e não se prendendo às polêmicas do passado.

A propósito, escrever exige uma reflexão! Reflexão promove 
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deslocamentos e ressignificação. Nos capítulos deste livro, há alguma coisa 
de novo que promete mais do que remete, na visão de uma realidade em 
mudança, em que o velho só permanece enquanto deixa de ser velho e se 
supera no estágio dialético atual e também provisório de sua construção. 

Cada capítulo tem sua vinculação a alguma prática acadêmica 
de produção. É como se os autores buscassem destacar o cotidiano, a 
sala de aula, evidenciando a vivência do conhecimento; nesta obra a 
interdisciplinaridade se desenvolve, a provocação se avulta. Por isso, ela 
também precisa ser lida tendo-se em consideração a riqueza específica de 
cada contribuição, na diversidade que se apresenta. E essa variedade de 
visões de mundo aflora a consciência de humildade, pela incapacidade 
de controlar ou dominar o universo do conhecimento, que só se constrói 
pela ação solidária.

Junho de 2020.
Cristina Rezende Eliezer



A BARBÁRIE DA INOVAÇÃO: 
REFLEXÕES SOBRE OS PEDAGOGISMOS 

CONTEMPORÂNEOS

Cláudia Fuchs1

Jenerton Arlan Schütz2

1 Sobre os pedagogismos que nos assolam

A análise da situação da educação no Brasil, especialmente no 
que se refere ao desempenho das escolas, frequentemente é 

feita com base num comparativo com a situação das escolas em outros 
países (Finlândia, Inglaterra...), sugerindo-se, então, que o problema 
da escola brasileira se deve ao “atraso” de nossas práticas e concepções 
educacionais. Disso resulta, em regra, a indicação de que é preciso inovar 
e renovar mais e mais, buscar novidades e, até mesmo, abandonar nossas 
visões e práticas para assumir algo mais moderno, capaz de nos trazer um 
desempenho mais satisfatório por parte de nossas escolas. 

Contudo, esse raciocínio merece um pouco mais de atenção. 
Hannah Arendt, ao escrever sobre a crise da educação nos Estados Unidos 
durante a década de 50, nos apresenta algumas reflexões que podem 
ajudar a pensar nossos problemas. Segundo a autora, 

[...] a resposta à questão [...] – Por que os níveis escolares da escola 
americana média acham-se tão atrasados em relação aos padrões 
médios na totalidade dos países da Europa? – não é, infelizmente, 
simplesmente o fato de ser este um país jovem que não alcançou 
ainda os padrões do Velho Mundo, mas, ao contrário, o fato de ser 
este país, nesse campo particular, o "mais avançado" e moderno do 
mundo. E isso é verdadeiro em um dúplice sentido: em parte alguma 

1 Mestra em Educação nas Ciências (UNIJUÍ).
2 Doutorando em Educação nas Ciências (UNIJUÍ).
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os problemas educacionais de uma sociedade de massas se tornaram 
tão agudos, e em nenhum outro lugar as teorias mais modernas no 
campo da Pedagogia foram aceitas tão servil e indiscriminadamente. 
(2013, p. 227-228).

Talvez mais aqui do que nos Estados Unidos, as instituições 
educacionais parecem sempre predispostas a aderir “servil e 
indiscriminadamente” às teorias mais modernas, às metodologias 
salvadoras/inovadoras, entre outras panaceias que prometem revolucionar 
o ensino, enfim, a toda sorte de pedagogismos, a essa paixão desenfreada 
pelo novo.

 A escola, desse modo, está despojada de qualquer sentido 
intrínseco, ela fica à mercê da ilusão pelo “pathos do novo”3. Ilusão de que 
se nutrem as modernas teorias educacionais – com frequência constituídas 
de uma impressionante miscelânea de bom senso e absurdo – e cujo 
propósito é revolucionar todo o sistema educacional (SCHÜTZ, 2017). 
Nessa direção, o novo e sua novidade são revestidos de positividade e 
entendidos como avanço, enquanto os saberes da tradição (a transmissão) 
são considerados ultrapassados e inúteis.

 Frente a esse fundo da “escola tradicional”, se enuncia sempre 
a mesma chantagem de que os tempos mudaram, de que entramos em 
um novo paradigma, da adaptação ao novo e ao inevitável. Tudo isso, 
segundo Larrosa e Rechia (2018), de que os modos de fazer escola são 
rígidos, estáticos e imóveis, enquanto que o contexto social e econômico 
está mudando, as formas culturas e de vida estão se transformando 
profundamente, as inovações pedagógicas (sobretudo tecnológicas) são 
contínuas. 

Entretanto, essa paixão desenfreada por aquilo que é novo e 
redentor apresenta pressupostos problemáticos. O mais conhecido deles 
refere-se ao ensino centrado na criança, o que corresponde trabalhar 
segundo o interesse e a necessidade da criança. O slogan que marca 
essa tendência ficou conhecido como: “Nós não ensinamos matérias, 
ensinamos crianças”, como se o ato de educar significasse formar crianças 
independentemente de ensiná-las conteúdos escolares. 

Em decorrência disso, temos um declínio crescente dos conteúdos, 

3   Pathos do novo é um conceito utilizado por Arendt (2013) para denominar o afã das 
sociedades modernas pelo novo e o consequente rechaço ao velho (tradição).
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das disciplinas e dos conhecimentos que fazem uma diferença na vida do 
aluno. O professor passa a ser visto como aquele que respeita, ama e 
considera a criança, concentrando-se em criar “ambientes pedagógicos”. 
É comum alegar que o professor é um facilitador de aprendizagem, 
ou ainda, um mediador do processo de construção do conhecimento. 
Tais concepções estão pautadas pela orientação teórica denominada 
Construtivismo, que propõe que cada aluno construa seu próprio 
conhecimento a partir de experiências próprias. Cabe ao professor 
facilitador envolver o aluno enquanto protagonista de sua aprendizagem 
e deixar de ser apenas uma fonte de informação e conhecimento. 

O passado enquanto fonte de autoridade deixa de desempenhar 
um papel na educação. Com base nas reflexões de Arendt, Brayner (2008, 
p. 86-87), reitera que o professor, como mediador entre os novos e aquilo 
que já se passou, e a escola, como um “elo de ligação entre gerações”, se 
tornam figuras anacrônicas. É verdade que, sem a autoridade que advém 
da responsabilidade dos adultos, ao professor só resta o autoritarismo ou 
o laxismo. E, do mesmo modo, ao aluno só resta o empenho inglório ou 
a falta de desinteresse. Mais do que uma perda, é uma insensibilidade que 
se instala. Mais do que uma distância, é um deserto que passar a existir.

Acontece ainda, que na concepção dos pedagogismos 
contemporâneos, o conhecimento do professor está equiparado ao do 
educando, assim, o aluno tem falta de um suporte para desenvolver as suas 
habilidades e aptidões, pois precisa encontrá-las sozinho. O resultado não 
poderia ser outro – os alunos são abandonados a seus próprios recursos 
e o professor perde a sua fonte legítima de autoridade, que é justamente 
o conhecimento e a capacidade de transmiti-lo, “[...] como a pessoa que, 
seja dada a isso a forma que se queira, sabe mais e pode fazer mais que 
nós mesmos, não é mais eficaz.” (ARENDT, 2013, p. 231). Cabe lembrar 
que: “O saber que o [professor] pretende transmitir [...] [é] o conjunto 
de conteúdos culturais básicos socialmente aceitos” (SAVATER, 2012, p. 
163).

O motivo por que não foi atribuída nenhuma importância ao 
domínio que tenha o professor de sua matéria foi o desejo de levá-lo 
ao exercício contínuo da atividade de aprendizagem, de tal modo que 
ele não transmitisse, como se dizia, ‘conhecimento petrificado’, mas, ao 
invés disso, demonstrasse constantemente como o saber é produzido. 
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(ARENDT, 2013), cabe aqui a crítica ao Construtivismo educacional, 
pois, “[...] uma educação sem ensino é vazia e degenera com facilidade 
numa retórica emocional e moral” (ARENDT, 2013, pp. 246-247), 
ora, em boa verdade, o que se passa é que é possível educar sem ensinar 
– segundo o Construtivismo educacional –, e é justamente nessas 
circunstâncias que a educação degenera numa retórica emocional e moral.

Não diferente, o professor como facilitador tem a impossível 
missão de fazer com que o aluno construa seu próprio conhecimento 
sem nenhum arcabouço teórico, sem referência ao que já está posto. Mas, 
apenas partindo de seus “achismos” e de suas experiências que nem sempre 
são bem-sucedidas. O que permanece é o enfraquecimento da escola 
como local onde transitam ideias e conhecimentos que possibilitam a 
continuidade da cultura humana. Diminui-se o acesso das novas gerações 
ao conhecimento produzido e às elaborações teóricas (saberes teoréticos) 
que permitem repensar a sociedade em que vivemos.

Com o avanço absurdo das tecnologias de informação e de 
comunicação, os críticos da escola consideram que seja possível permitir 
o direcionamento do ensino para a aprendizagem diretamente sobre o 
aluno (individual). A aprendizagem se torna perfeitamente adaptada às 
necessidades do próprio aluno. Nesse sentido, a própria aprendizagem, o 
ato de aprender, se torna divertido e prazeroso. Inclusive, a aprendizagem 
pode ocorrer em qualquer lugar e momento. 

Nessa direção, a sala de aula, como unidade central da escola 
em que um professor reúne os alunos que são dependentes dele por um 
curto tempo, é uma ideia obsoleta. Afinal, a sala de aula é um espaço de 
passividade, de tédio e de constantes desapontamentos, por parte dos 
alunos e dos críticos da instituição escolar. 

O lema dos pedagogismos atuais é, como vimos, a substituição 
dos conteúdos (rígidos e relativamente duradouros) por competências 
(flexíveis e mutantes, suscetíveis de treinamento e retreinamento 
permanente) e, de modo mais geral, a substituição da cultura do ensino 
(transmissão de saberes) pela cultura da aprendizagem, tudo isso de 
aprender a aprender, ao longo da vida, em qualquer lugar e hora e, 
preferencialmente, com a ajuda das novas tecnologias. Definitivamente, 
para Larrosa e Rechia (2018, p. 396-397), 
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[...] tudo isso corresponde à emergência da aprendizagem como 
principal força produtiva (e, portanto, capitalizada) da sociedade 
do conhecimento, ou da informação, ou do que nós chamamos o 
capitalismo cognitivo. Essa cultura da aprendizagem inclui o que se 
tem chamado de capitalismo emocional ou libidinal, que converte 
o desejo em força produtiva. A lógica de quebrar os vínculos, tudo 
que é solido e duradouro, e liberar a imaginação e o desejo. Passar do 
sólido ao líquido [...] e, com isso, apontar-se para o desprezo ao velho, 
ao antiquado, ao que dura ou, o que dá no mesmo, à obsolescência 
programada. [...] agora é o aluno (e não o saber) que é o protagonista.

Nessa direção, o movimento dos críticos e reformadores é o de 
ver a escola, especificamente, como funcional, isto é, funciona para 
algo. A escola é vista como um agente que contribui para um fim, um 
propósito, a saber, estimular a aprendizagem, viver a experiência dos 
alunos, desenvolver o talento, dominar habilidades, transmitir valores e 
moralidades, etc etc. Pensar desse modo a escola corresponde apenas a sua 
funcionalidade e não àquilo que seria próprio da instituição, ou seja, que 
faz a escola ser escola.

A escola inventada pelos gregos há 2500 anos, é o lugar da 
transmissão às novas gerações do conhecimento petrificado – saberes que 
levaram séculos para se construírem – adquirido pelas gerações anteriores. 
Aqueles que nascem no mundo ainda não o conhecem, eles são como 
estrangeiros neste lugar, necessitam ser familiarizados com seus saberes 
e suas práticas, além de aprender as linguagens para serem capazes de se 
sentir “em casa” neste mundo. A especificidade da instituição escolar é 
potencializar a todos os alunos com os conhecimentos e saberes humanos, 
independentemente de seus antecedentes, motivo este que faz da escola 
um lugar de aprendizagem específico4, motivo este que faz da escola uma 
escola e não outra coisa (shopping, bar, museu, cantina, cinema, sala de 
jogos, etc). Por isso, sem transmissão não há civilização!

É especificidade da docência que o professor ensine a lógica de um 
raciocínio demonstrativo ou argumentativo que permite compreender 
razões, são valorizadas a intuição e a criatividade. Ou seja, não se enfatiza 

4   Pode-se aprender assistindo televisão, mas a televisão não é uma escola; pode-se 
aprender no museu, mas o museu não é uma escola; pode-se aprender na internet, mas 
a internet não é uma escola; pode-se aprender com o grupo dos camaradas, mas o grupo 
dos camaradas não é uma escola. Por isso, levar em consideração a aprendizagem em 
detrimento do ensino, dos conteúdos, das matérias de estudo, é uma grande furada.
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a estrutura do pensamento e, de quebra, não se foca o importante papel 
da memória no processo de estruturação das aprendizagens.

Não se trata, nesse sentido, de colocar a centralidade no professor, 
nem no aluno, mas no conhecimento, no conteúdo, na matéria de 
estudos. Pois, para Larrosa (2018), é a matéria de estudos (sempre que 
seja nobre e de primeira ordem) que eleva tanto o professor quanto os 
alunos, é ela que os põe por cima de si mesmos. Por isso, não são os 
alunos (e suas necessidades/interesses) os que determinam os estudos, 
a aula é sempre responsabilidade do professor. Afinal, é justo e digno 
passar longos anos de formação (licenciatura, especialização, mestrado, 
doutorado, pós-doutorado) para, posteriormente entrar em uma sala de 
aula e pedir aos alunos o que querem ou gostariam de aprender? 

Como sabemos, a humanidade levou três mil anos para chegar a 
elaborar o alfabeto, mas agora se considera que qualquer criança é capaz 
de “construir” o conhecimento, desconsiderando a experiência que o 
adulto possa oferecer. Não obstante, são organizadas oficinas e também 
projetos sobre todos os tipos de assuntos para despertar o interesse do 
aluno, mas se esquece de ensinar as disciplinas, o apreço pelos livros, a 
iniciação nas linguagens públicas... Prioriza-se o “como” sobre o “o que”. 
Passa-se da prioridade do conhecimento das disciplinas à aplicação de 
certo método.

Não é por acaso que muitos alunos desconhecem em que 
consiste o trabalho intelectual. Que estudar exige pensamento, silêncio, 
concentração, conhecimentos prévios e esforço de vontade ano após ano, 
um esforço justificado pelo ganho a ser obtido a longo prazo. Ignora-se o 
que significa entender, pensar, julgar e argumentar. 

Por isso chegam até a pensar que o trabalho intelectual é produzir 
textos escritos com “palavras próprias”, mas nem se quer entendem o 
motivo. Acreditam que o trabalho escolar é transformar parágrafos de 
livros e fragmentos tirados da internet em pretensos textos próprios, num 
verdadeiro “vale tudo”. Alguns alunos, inclusive, enganam seus professores 
lendo resumos em vez dos próprios livros s, mas enganam somente a 
si mesmos, pois jamais chegarão a reunir um vocabulário rico que os 
capacite a compreender e se iniciar na cultura literária. Em consequência, 
qualquer opinião vale o mesmo que as conclusões de alguém que se 
ocupou com um campo de conhecimentos por longos anos.
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O que antes se denominava de ensino, ou seja, que consistia em dar 
certa disciplina a um grupo com determinada preparação e maturidade, é 
agora tido como apoio às atividades iniciadas pelos alunos. Rejeita-se não 
comente a ideia da importância dos conhecimentos, das disciplinas, mas 
também das exigências, da autoridade docente, das condutas, assim como 
as referências de uma cultura compartilhada. Contudo, como podemos 
explicar que os detratores da escola, de Illich a Bourdieu, tenham podido 
escapar à influência da “escola tradicional” e utilizar, com brio, as 
ferramentas e os conhecimentos fornecidos por essa instituição a fim de 
contestar-lhe a legitimidade, conseguindo até mesmo alguns chegar ao 
Collège de France? Se houve aprendizagem é porque algo mais aconteceu 
no processo pedagógico do que um simples “depósito” e “saque”.

No momento em que defendemos que o indivíduo constrói seu 
conhecimento a partir de suas próprias experiências negamos toda a 
historicidade do saber, negamos séculos de sistematização do conhecimento 
em detrimento de um conhecimento individual e particular. Estaríamos 
também, negando toda a capacidade dos indivíduos se humanizarem por 
meio do patrimônio dos saberes que fomos inventando.

Por isso, para que as os alunos consigam dar um novo significado, 
é preciso, como afirma Carvalho (2010), familiarizar os novos com as 
heranças históricas: a literatura, as artes, as ciências, a filosofia, os valores 
e as práticas sociais por meio dos quais foram legadas a compreensão 
do mundo e também a possibilidade do surgimento de novas formas de 
expressão.

O brilho da escola é decorrente do fato de que só o saber é 
emancipador. E mesmo se, como alguns pretendem, o saber já não é 
emancipador, então pelo menos, ele é um luxo ao qual todas as crianças 
deveriam ter direito. Adquirir os conhecimentos fundamentais que a 
humanidade foi lentamente construindo, as teorias explicativas básicas 
necessárias à compreensão geral do mundo em que vivemos e dos 
Outros que aqui habitam, as suas determinações históricas, filosóficas, 
sociológicas e artísticas mais decisivas, um domínio alegre e satisfatório 
da sua língua, outras línguas e outras maneiras de ver o mundo, destrezas 
físicas e intelectuais. Transmitir isso sem impor morais, sem apontar 
modos de vida, sem sugerir cenários de felicidade na Terra ou fora dela 
(POMBO, 2002). 
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2 À guisa de conclusão

Ao contrário do que propõe o pedagogismo educacional, parece-
nos que temos que fazer o elogio da transmissão, visto que há uma 
crescente desvalorização da transmissão e crescente elogio da inovação, 
como se a inovação fosse a produção do futuro que não estivesse ancorada 
no passado. Como se fosse possível criar a partir do nada. Se há deus, ele 
cria a partir do nada, os homens não criam a partir do nada, os homens 
criam a partir do velho, do passado, pois é essa a base da nossa inovação. 
Não há como progredir numa ideia de inovação sem respeitar o velho, 
a tradição, a memória. Não se faz arte moderna sem conhecer a arte 
clássica, não se faz qualquer trabalho investigativo – artigo, monografia, 
dissertação, tese –, sem conhecer aquilo que chamamos de “estado da 
arte”, ou seja, revisão daquilo que já foi feito sobre determinado assunto, 
o que exige um olhar para o passado.

Se fôssemos imortais, então sim, não precisaríamos da transmissão. 
Cada um de nós teria uma vida imortal e, em conjunto, poderíamos viver 
vidas paralelas, uns ao lado dos outros. Cada um teria o seu percurso 
igualmente imortal. Encontrar-nos-íamos no acaso das nossas vidas 
eternas e não precisávamos de fazer nenhum elogio da transmissão. Mas, 
sendo nós mortais, condenados a articulações apenas horizontais, para 
fazer passar alguma coisa de geração em geração, para garantir alguma 
verticalidade, tivemos que inventar e instituir diversificadas formas de 
transmissão (dos sons, da fala, dos nomes, da propriedade, dos bens, 
da fortuna, dos mitos, dos ritos, dos saberes). A partir do momento em 
que somos mortais – e essa condição parece ser irrecusável, irremediável, 
incontornável – por muito que nos custe, não há como não fazer o elogio 
da transmissão. Ou melhor, o que é estranho é termos ainda que fazer esse 
elogio (POMBO, 2002).

Há muitos modos de se respeitar e de se cuidar das crianças: 
entre eles, o de iniciá-las em uma educação escolar, através do ensino, do 
conhecimento, das disciplinas. Este é o modo específico que caracteriza 
nossa profissão.

Caso contrário, continuaremos com a constatação do filósofo 
francês Clément Rosset:

Se a escola é feita para ensinar, então é necessário que ela ensine 
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alguma coisa [...]. A pedagogia acabou por suplantar a própria 
instrução. Temos hoje docentes que não sabem nada, mas possuem 
uma misteriosa ciência da educação, verdadeira mitologia dos tempos 
modernos. Resultado: desde há uma dezena de anos vemos chegar 
ao ensino superior estudantes analfabetos. (ROSSET, 1993, p. 66).

Por esse fato, é imprescindível que o ensino se volte ao passado, 
às profundas raízes, pois é lá que nos tornamos comumente humanos, só 
assim que nos tornamos semelhantes, hóspedes uns dos outros. Só assim 
podemos encontrar os tesouros e saber quais são os seus valores. Não 
obstante, a escola serve para tornar possível a continuidade do mundo 
e da ciência que vamos construindo. E para que isto ocorra, a escola, na 
figura do professor – representante de todos os adultos – deve apresentar 
aos mais novos as tradições, as histórias, suas conquistas e os conflitos 
(barbáries), só assim podemos cuidar do mundo que confiaremos às 
próximas gerações, agregando para a continuidade dele. 

Aos que só querem ver na escola um lugar de vida ou de 
aprendizagens, ou então, um lugar de violência simbólica, amputam da 
educação sua dimensão mais importante e profunda, que é a de submeter 
o aluno às prescrições da razão, dito de outro modo, a escola é o espaço 
em que se orienta as crianças continuamente à humanidade que permitirá 
a cada um(a) encontrar o lugar certo no mundo. A desresponsabilização 
que instauram os pedagogismos contemporâneos engendra uma barbárie 
irremediável que, à força de devastar a realidade e a escola, nada mais terá 
de simbólico (valoroso). Ademais, decreta-se a superfluidade da escola, e 
estaremos entregues à barbárie da inovação. Triste fim!
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redutora das desigualdades, viabilizando a construção de uma sociedade 
mais justa e equânime. Nesse sentido, instauram-se discussões sobre a 
necessidade de uma re/formulação dos currículos, bem como de uma re/
significação de concepções que possam, efetivamente, orientar práticas 
pedagógicas condizentes com as necessidades concretas da comunidade 
escolar, possibilitando a formação de cidadãos autônomos. 

Nesse bojo de discussões, é válido ressaltar a essencialidade de 
inserção de abordagens acerca dos Diretos Humanos e suas interfaces 
com o ambiente educacional e, para além dele, uma vez que essa questão 
se circunscreve como um compromisso – político, ético e prioritário – 
de/para toda a sociedade. 

Nessa perspectiva, vale destacar que é importante problematizar 
as peculiaridades de uma educação em Direitos Humanos, uma vez que o 
processo educativo é, por natureza, uma garantia de direitos. No entanto, 
não basta ter garantido o direito à educação, é necessária uma formação 
pautada na construção de valores. Essa formação, (a ser) efetivada de 
modo transversal, deve contemplar currículos, metodologias, modelos de 
gestão, articulação entre escola e sociedade. 

Assim, o presente capítulo tem por objetivo provocar uma reflexão 
acerca dos desafios da/para a implementação de um percurso educativo 
que contemple a discussão sobre Direitos Humanos, em que a proposta 
educativa se configure na (re)significação de concepções  e de práticas, de 
modo a garantir a formar sujeitos aptos a “participar ativamente da vida 
democrática e exercitar seus direitos e responsabilidades na sociedade, 
também respeitando e promovendo os direitos das demais pessoas”. 
(BRASIL, PARECER CNE, n. 8/2012, p. 2). Segundo o referido 
parecer, a Educação em Direitos Humanos possibilita reposicionamentos 
dos compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e 
de responsabilidades. Nesse âmbito, essa perspectiva educativa poderá 
influenciar na construção e na consolidação da democracia como um 
processo para o fortalecimento de comunidades e grupos tradicionalmente 
excluídos dos seus direitos, promovendo o respeito mútuo, pelo outro e 
pelas diferentes culturas e tradições. 

Diante do exposto, espera-se, com este capítulo, contribuir para 
uma formação – ética, política e crítica – do professor, uma vez que, na 
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condição de responsável no processo decisório de escolhas de conteúdos 
e metodologias, esse docente poderá viabilizar uma educação pautada 
nos Direitos Humanos, o que pode tornar o processo de ensino e de 
aprendizagem um espaço para a promoção  de uma cultura de direitos, 
requisito básico para a construção de uma sociedade que articule 
dialeticamente igualdade e diferença e que garanta a dignidade humana. 

2 Contextualizando os direitos humanos e sua interlocução com a 
cidadania 

A questão atinente aos Direitos Humanos é bastante discutida 
na sociedade contemporânea. Não obstante, o desenvolvimento de uma 
cultura centrada na Educação em Direitos Humanos ainda perpassa por 
consideráveis desafios na sua implementação. E, inevitavelmente, a sua 
solidificação depende que seja implantada, nas escolas, uma educação 
nesse sentido.

 A discussão internacional sobre Direitos Humanos teve início 
logo após o genocídio determinado pelo nazismo na Segunda Guerra, 
culminando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
e ratificada na Declaração Universal de Direitos Humanos de Viena, 
em 1993. Essas declarações estabelecem uma concepção de Direitos 
Humanos como sendo universais e indivisíveis, porém, a discussão sobre 
cidadania parece preceder à dos direitos (FERNANDES; PALUDETO, 
2010).

A esse respeito, Lavalle (2003) assevera que, tradicionalmente, 
a cidadania é visualizada como um conjunto de direitos e deveres que 
um sujeito possui com a sociedade que ele integra. Essa cidadania 
está relacionada à ideia de um status, de um posicionamento jurídico-
legal perante o Estado. Assim, de modo geral, algumas características 
constitutivas da cidadania moderna podem ser apontadas: a universalidade, 
a individualização (vínculo direto entre indivíduo e o Estado) e a índole 
estatal-nacional.

A temática alusiva à educação e aos direitos fundamentais 
mantém considerável relação com a dignidade da pessoa humana e esta, 
inevitavelmente, depende da efetividade de uma educação em Direitos 
Humanos. A educação é imprescindível para a formação da cidadania, 
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advindo, assim, a necessidade de se integrar, epistemologicamente, 
aspectos que circundam os direitos fundamentais do homem. 

O princípio da cidadania está previsto no art. 1º, II, da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 19885. Inclusive, ainda no art. 1º, III, 
está prevista a dignidade da pessoa humana. Desta feita, tanto a cidadania 
quanto a dignidade da pessoa humana estão preconizadas como sendo 
princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. A Lei Maior, 
atribuindo tanta evidência ao assunto, buscou, assim, incorporar em seu 
texto uma concepção mais contemporânea de cidadania. Analisando 
uma conceituação clássica, verifica-se que a cidadania estava relacionada, 
meramente, ao exercício e gozo dos direitos políticos. Não obstante, tal 
interpretação foi ampliada e renovada.

A educação tem como escopo assegurar o desenvolvimento integral 
da personalidade humana e fortalecer o respeito aos direitos humanos 
e liberdades fundamentais. Assim, a educação coopera para o exercício 
da cidadania e para a expansão do modelo de democracia comunicativa. 
Educar, em uma interpretação interligada aos direitos humanos, é 
colaborar para a construção/efetivação da cidadania. A educação é tanto 
um direito humano em si mesmo, como um meio hábil a concretização 
de outros direitos, constituindo-se em um processo amplo que ocorre na 
sociedade (WESTPHAL, 2009).

Observa-se que as concepções de cidadania e sociedade estão 
interligadas. A combinação destas duas concordâncias fundamentais 
também se confunde e se funde com os direitos humanos. 
Consequentemente, há uma conexão com o aperfeiçoamento pessoal/
intelectual, com a participação no processo de poder e com a emancipação 
da consciência, aspectos intrínsecos ao direito à educação. Marshall (2002) 
elaborou o conceito de cidadania contextualizando-o na Inglaterra do 
final do século XIX, a partir do surgimento dos direitos civis, políticos e 
sociais que segundo ele, integram a cidadania, pois

5 TÍTULO I
 DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:

 I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; [...] (grifamos).



  29
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

[...] a história dos direitos civis em seu período de formação 
é caracterizada pela adição gradativa de novos direitos a um 
status já existente e que pertencia a todos os membros adultos da 
comunidade  ou talvez se devesse dizer a todos os homens (...). Esse 
caráter democrático ou universal do status se originou naturalmente 
do fato de que era essencialmente o status de liberdade e, na Inglaterra 
do século XVII, todos os homens eram livres (MARSHALL, 2002, 
p.15).

Corroborando com esse entendimento, Fernandes e Paludeto 
(2010) afirmam que a cidadania é considerada como um status concedido 
aos indivíduos que são membros integrais da sociedade; os que o têm são 
iguais, no que tange ao respeito aos direitos e deveres pertinentes a este 
status. Nesta evolução, os direitos são entendidos como concessões (e não 
como conquistas) e é a partir destas categorias que o sistema internacional 
de proteção aos direitos do homem enfatiza o que veio a ser denominado 
“era dos direitos”. 

Assim, adquirir o status de cidadão é ser, também, possuidor/
destinatário de inúmeros direitos, desde os civis aos políticos, todos estes 
veiculados por concessões, em um Estado democrático, preconizador da 
liberdade e igualdade, esta última fundamentadora da dignidade, valor 
fundamental e essencial aos seres humanos.

Westphal (2009) sinaliza que Direitos Humanos são direitos 
fundamentais, concedidos pela sociedade política ao homem pelo simples 
fato de ele ser humano, bem como pela dignidade que a ele é inerente. E 
esta mesma sociedade tem o dever não só de consagrar, mas de garantir 
tais direitos. Sobre a denominação de “Direitos Humanos” o supracitado 
teórico enfatiza que o conceito

[...] resultou de uma evolução do pensamento filosófico, jurídico 
e político da Humanidade. O retrospecto dessa evolução permite 
visualizar a posição que o homem desfrutou, aqui e ali, dentro da 
sociedade, através dos tempos. Mas a ressalva maior está no que 
condiz ao sistema de ensino. Este deve ter uma responsabilidade de 
enquadrar-se na formação do Estado Democrático, pois o sistema 
de ensino deve contemplar a formação do cidadão, desenvolvendo 
uma visão moderna e bem fundamentada dos direitos civis, políticos 
e sociais, e também uma consciência mais abrangente dos direitos 
humanos (WESTPHAL, 2009, p. 2). 

Nesse sentido, os Direitos Humanos resultam de uma evolução 
do pensamento jurídico, filosófico e político da própria humanidade. 
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Apesar da existência de avanços acerca da temática, um dos grandes 
desafios de implementação se refere ao sistema de ensino, responsável 
pelo enquadramento na concepção do Estado Democrático, já que 
a formação do cidadão, com todas as suas potencialidades, sobretudo, 
relativas à consciência acerca dos Direitos Humanos, deve ser abarcada/
observada. De fato, a educação democrática em cidadania 

[...] é uma das metas centrais das escolas públicas em geral e do 
currículo dos estudos sociais em particular. Esta não é uma suposição 
maluca. É difícil encontrar um documento sobre currículo de um 
estado ou distrito escolar que não apregoe ‘a preparação de estudantes 
para cidadania informada em nossa sociedade democrática’ ou 
alguma coisa neste sentido (PARKER, 1996, p. 106). 

Contextualizar os Direitos Humanos, sob uma perspectiva 
cronológica, demandaria um estudo mais aprofundado. Dessa forma, 
foi realizado um corte histórico-epistemológico, de modo a enfatizar 
três marcos legais que julgamos serem imprescindíveis: a Declaração 
Universal da Organização das Nações Unidas de 1948, A Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e o Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos. Mas, antes disso, importante indagar: como 
nascem os Direitos Humanos?

Piovesan (2006) destaca que, enquanto reivindicações morais, os 
direitos humanos nascem quando devem e, sobretudo, quando podem 
nascer. Rememora as disposições de Norberto Bobbio, que concebiam 
que os Direitos Humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma 
vez por todas. Também sinaliza a autora que, para Hannah Arendt, os 
Direitos Humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção 
humana, em constante processo de construção e reconstrução. Refletem, 
assim, um construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta 
e ação social. Direitos Humanos são, assim, uma construção consciente 
vocacionada a garantir a dignidade humana e a coibir sofrimentos, em 
face da persistente brutalidade humana. Considerando a historicidade 
dos direitos, destaca-se a chamada concepção contemporânea de Direitos 
Humanos, que veio a ser introduzida pela Declaração Universal de 1948 
e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993.

As discussões relativas à temática “Direitos Humanos”, segundo 
Viola (2010), chegaram de forma tardia na América Latina, sendo 
que o Brasil aderiu à Declaração Universal da Organização das Nações 
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Unidas de 1948. Assim, os Direitos Humanos passaram a integrar a 
história nacional, de forma mais substancial, no momento em que foram 
recepcionados como possibilidade de defesa da vida, liberdade, igualdade 
e democracia, em resposta às práticas autoritárias e egoísticas da ditadura 
militar.

É forçoso reconhecer, de acordo com Alencar (1998), que os 
Direitos Humanos não como um dogma, um conjunto de artigos prontos, 
cerrados e definitivos. A Declaração de 1948 é bastante consistente, foi 
um avanço valioso em termos de regulamentação e merece ser lida e 
conhecida, como também precisa ser vivenciada, em todos os seus termos 
e, sobretudo, além do que nela está previsto. No entanto, há lacunas e 
inconsistências conceituais/redacionais, reflexos do momento em que 
foi escrita. Assim sendo, é necessário celebrar e valorizar a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, mas, sem olvidar que ela precisa ser 
acrescida, complementada, aperfeiçoada, além de cumprida, obviamente. 

Ademais, a mencionada Declaração já trazia em seu preâmbulo 
a necessidade de implementação de uma “Educação em Direitos 
Humanos”, através do ensino e promoção dos direitos e liberdades:

A ASSEMBLÉIA GERAL proclama a presente DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIRETOS HUMANOS como o ideal comum 
a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em 
mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 
reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre 
os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos 
territórios sob sua jurisdição. (ONU, 1948) (grifo nosso).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 
acordo com Dallari (2004), se trata de um sistema rígido de normas, 
capaz de garantir vários direitos fundamentais, consagrando em seu art. 
1°, III, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. 
A cidadania “expressa um conjunto de direitos que dá a pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo”.

Já no ano de 1996 foi instituído o Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNDHI), que buscava, principalmente, identificar 
os principais entraves à promoção, defesa e implementação dos Direitos 
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Humanos.  O mencionado programa possui eixos orientadores à formação 
e prática docente:

A educação em Direitos Humanos, como canal estratégico 
capaz de produzir uma sociedade igualitária, extrapola o direito à 
educação permanente e de qualidade. Trata-se de mecanismo que 
articula, entre outros, elementos: a) a apreensão de conhecimentos 
historicamente construídos sobre Direitos Humanos e a sua relação 
com os contextos internacional, nacional, regional e local; b) a 
afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 
cultura dos Direitos Humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) a formação de consciência cidadã capaz de se fazer presente nos 
níveis cognitivo, social, ético e político; d) o desenvolvimento de 
processos metodológicos participativos e de construção coletiva, 
utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e) o 
fortalecimento de políticas que gerem ações e instrumentos em favor 
da promoção, da proteção e da defesa dos Direitos Humanos, bem 
como da reparação das violações (BRASIL, PNDH, 2006, p. 150).

Desse modo, a Educação em Direitos Humanos pode ser 
considerada uma ferramenta estratégica de transformação da sociedade. 
Ademais, pode colaborar para a formação de consciência cidadã (nos níveis 
cognitivo, social, ético e político), ainda fortalece as políticas capazes de 
gerar ações que visem à promoção e defesa dos Direitos Humanos, bem 
como as reparações dos danos causados em função da sua violação.

3 Desafios de implementação da educação em direitos humanos para 
a consolidação da democracia

No contexto acerca da efetivação da democracia, deve existir, de 
forma incisiva, um modelo de Educação em Direitos Humanos, pois, a 
idealização de ações que busquem a promoção e efetivação de políticas 
públicas advém, necessariamente, de uma educação cuja apreensão 
de conhecimentos sobre Direitos Humanos seja aplicada. Afinal, a 
participação na democracia. Candau (2007) discorre a esse respeito, 
asseverando que:

1. é indispensável para o desenvolvimento dos direitos humanos; 
2. deve articular as categorias da igualdade e da diferença; 3. deve 
realizar o empoderamento dos atores sociais; 4. é uma filosofia e deve 
integrar a cultura escolar; 5. Está assentada no tripé: a) conhecer e 
defender direitos; b) respeitar a igualdade de direitos dos outros e 
c) deve estar comprometida com a defesa dos direitos dos outros. 
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(CANDAU, 2007, p. 61)

Partindo dessa conjectura, é possível buscar em Vygotsky (1984) 
a existência de alguns fatores que tornam factível uma reflexão sobre a 
importância de uma educação que contemple os Direitos Humanos. 
Esclarece o autor que o desenvolvimento cognitivo do aluno tem relação 
com o contexto social e cultural, já que os processos mentais superiores, 
como pensamento, linguagem, comportamento volitivo, memória 
voluntária atenção consciente, entre outros, são oriundos dos processos 
sociais; é na socialização que ocorre o desenvolvimento dos processos 
mentais superiores. Durante esse processo, o professor exerce a função de 
mediador, já que estabelece mecanismos para a construção e reconstrução 
do conhecimento, bem como dos significados que são transmitidos pelo 
grupo cultural, por meio das interações, possibilitando que o aluno 
interprete o mundo de modo mais independente.

Freire (1980, p.25), para esse efeito que abrange a independência, 
afirmou estar “[...] absolutamente convencido de que a educação, como 
prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica 
da realidade”.

Nesse contexto, um dos desafios na implementação dos Direitos 
Humanos na/para a escola contemporânea reside na formação docente e 
no modo como o professor estabelece um processo de mediação e reflexão 
sobre o conteúdo voltado ao tema em epígrafe. Por isso, é tão importante 
a consistência de uma relação instituída profícua entre os docentes e os 
saberes.

Sobre essa questão, Tardif (2010) enfatiza que a relação dos 
docentes com os saberes não se resume a uma função de transmissão 
dos conhecimentos já constituídos. A atuação deve ser mais ampliada e 
integrar diferentes saberes, sendo que o saber docente é multidisciplinar, 
constituído por acepções curriculares e experienciais. 

O professor passa a ser visualizado, segundo Gauthier (1998), 
como aquele que, de posse de saberes, deve decidir, como base nos seus 
julgamentos, qual aplicação será adotada, durante e após o ato pedagógico, 
para resolução de conflitos oriundos de situações complexas cotidianas.

Um dos entraves à implementação efetiva dos Direitos Humanos, 
nas escolas contemporâneas, está relacionado à própria ausência de 
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debates e promoções, acerca da temática. O PNEDH (Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos), que se configura em uma ferramenta 
de consolidação e expansão dos Direitos Humanos, nem sempre é 
conhecido, quiçá, estudado com veemência pela classe docente, não 
obstante a sua importância como política pública. A formação docente 
em Direitos Humanos demanda uma preparação permanente, com vistas 
à compreensão e elucidação de questões relativas à educação humanizada 
no âmbito escolar e na prática docente.

Os óbices vão além dos impostos pelos aspectos práticos, tendo 
em vista que a própria positivação/regulamentação referente ao tema não 
estabelece instrumentos hábeis a respaldar desdobramentos fáticos mais 
atualizados. A Declaração de 1948, por exemplo, possui instabilidades 
técnicas, além de não contemplar requisitos concernentes à diversidade e 
a promoção do respeito às diferenças; o maior desafio é a interpretação e 
cumprimento das disposições legais. 

Porém, apesar da existência de contradições e omissões, foi a 
partir da Declaração cinquentenária que se visualizou “[...] oficialmente a 
educação como um instrumento privilegiado da difusão e aplicação destes 
direitos e se estende sua importância ao mundo da escola.” (UNESCO, 
1981, in NAHAMIAS, 1988, p. 41).

Uma “Educação em Direitos Humanos” requer, inclusive, o 
encorajamento, de modo que haja um processo de humanização pessoal, 
de aproximação, valorização e respeito às diferenças e, principalmente, 
acolhimento. 

Com a proposta de estimular práticas e atitudes continuadas 
que reflitam a promoção de Direitos Humanos, a educação em 
Direitos Humanos recomenda o encorajamento, a afirmação e 
valorização da diversidade cultural, de grupos sociais e em situação 
de vulnerabilidade. Neste aspecto, busca, ainda, possibilitar um 
processo de humanização pessoal e das relações com os outros em 
um movimento de abertura para o outro e de acolhimento ao outro. 
(ALMEIDA; REIS, 2018, p. 51)

A Educação em Direitos Humanos não se consolida sem a 
existência da escola, pois, é nela que são desenvolvidas e/ou aperfeiçoadas 
as principais potencialidades dos indivíduos. De acordo com Zluhan e 
Raitz (2014), a escola trata-se de um lugar privilegiado de aprendizagens 
e vivências cidadãs e democráticas. Os alunos são “seres sociais”, inseridos 
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em uma organização social, devendo ser garantidas as condições para que 
eles se desenvolvam e vivam com dignidade e igualdade. Porém, faz-se 
mister evidenciar que o conceito de igualdade não deve ser interpretado 
de modo que todos tenham as mesmas características físicas, intelectuais 
ou psicológicas, tampouco os mesmos hábitos e costumes; o significado 
está imbuído das diferenças culturais entre os povos, pois, mesmo que se 
trate de pessoas diferentes, continuam sendo iguais como seres humanos, 
com as mesmas necessidades e faculdades essenciais a todos. 

Nós vivemos em um mundo multicultural e, conforme observado, 
os seres humanos, embora diferentes, merecem tratamento equânime, 
dentro das suas singularidades. Implantar esta consciência também é 
um grande desafio. Portanto, “a educação em Direitos Humanos deve 
afirmar que pessoas com diferentes raízes podem coexistir, olhar além das 
fronteiras de raça, língua, condição social e levar o educando a pensar 
numa sociedade hibridizada” (SILVA, 1995, p. 97).

Desta feita, a função do professor é condição precípua para a 
consolidação da educação em Direitos Humanos e, principalmente, 
para a transposição dos obstáculos legais, oriundos das omissões legais e 
falta de adequação à sociedade dinâmica e multifacetada. É preciso uma 
argumentação dialética, capaz de transpor a mera positivação, alcançando 
a implementação de programas, através das políticas públicas. Porém, 
toda esta sistemática restará inócua se os professores não agirem. Para 
elucidar o exposto, pode-se fazer referência ao posicionamento de Padilha 
(2005, p. 169), que considera:

[...] como alguém que não se respeita, que não respeita os seus 
próprios direitos, que às vezes nem os conhece e que não sabe 
de- fendê-los, poderia ensinar outro alguém sobre o exercício de 
algum direito ou sobre qualquer outro conteúdo de forma crítica e 
emancipadora? Ou como alguém que está desacostumado a ser ético 
e agir, socialmente com justiça? Ou, ainda, como um professor que se 
deixa vencer pela rotina, por mais dura que possa ser, pode contribuir 
para a formação de sujeitos que exerçam plenamente a sua cidadania 
e saibam defender os seus direitos civis, sociais e políticos?

O papel do professor na formação dos sujeitos é relevante e, 
na mesma direção, a escola é responsável pela promoção de princípios 
básicos de Direitos Humanos e pela atuação no sentido de desconstrução 
de mitos/preconceitos, na aquisição de valores e ideais democráticos e 
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também no sentido de respeitabilidade com o outro (OLIVEIRA, 2008).
O processo escolar é complexo, pois, o seu contexto abrange 

variadas relações entre sujeitos não menos antagônicos. Desse modo, a 
formação docente deve ser continuada, abrangendo a transversalidade e 
interdisciplinaridade.

4 Conclusão 

O presente capítulo buscou discorrer acerca dos desafios da/para 
Educação em Direitos Humanos.  A problematização aqui proposta 
incide em uma contextualização dessa temática em um contexto 
contemporâneo, em que foram implementadas várias iniciativas que 
sinalizam para a relevância da inserção dessa abordagem nos contextos 
escolares, no entanto, ainda emergem vários desafios para que ações 
pedagógicas mais concretas sejam efetivadas.  

Assim, para a consecução de ações voltadas para uma Educação 
em Direitos Humanos, é necessária a criação de uma cultura de direitos, 
que permita compreender, de modo sistematizado, os princípios da 
contemporaneidade: solidariedade, singularidade, coletividade, igualdade 
e liberdade (BRASIL, 2012). Nesse aporte legal, a cultura dos Direitos 
Humanos é um dos alicerces para a mudança social. 

Para a promoção dessa mudança social, será necessário superar 
a falta de reconhecimento da relevância do trabalho com temáticas 
transversais, que permitam a problematização das violações de direitos, 
instauradas pela exclusão social, econômica, política e cultural, bem 
como as limitações dos processos de formação de professores, que, 
recorrentemente, não tematizam de modo adequado as contradições 
sociais e os pressupostos de educação não discriminatória e democrática.

A partir das questões pontuadas ao longo deste capítulo ressalta-
se que, embora haja prescrições legais para uma Educação em Direitos 
Humanos, a efetivação dessa proposta somente será concretizada a partir 
de (re)significação das concepções dos professores acerca do que seja um 
educar irmanado aos Direitos Humanos. Logo, podemos corroborar 
a assertiva constante do Parecer n. 8/2012, “a educação é reconhecida 
como um dos Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos 
é parte fundamental do conjunto desses direitos, inclusive do próprio 
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direito à educação.” Reconhecer, possibilitando o status quo de indivíduo 
para cidadão significa promover a construção/efetivação da cidadania, 
pressupondo uma atitude de respeito às particularidades/diversidades. A 
necessidade em preconizar uma educação social e humanizada, alicerçada 
nos ideais dos Direitos Humanos representa uma possibilidade de uma 
sociedade mais igual e humana. 
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OS DIREITOS HUMANOS DOS VULNERÁVEIS 
E A PSICOLOGIA POSITIVA NO COMBATE AO 
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1 Introdução

Quando o assunto é a criminalidade nos países ao redor do 
globo, o Brasil é considerado um dos mais violentos e, 

segundo um estudo global sobre homicídios, realizado pela ONU, até 
2017 o país contava com uma taxa de 30,5 homicídios a cada 100 mil 
pessoas, sendo considerada, assim, a segunda maior taxa na América do 
Sul (UNODC, 2019).

Ao direcionar a abordagem sobre a violência no país, no âmbito 
escolar, os dados não deixam de ser negativos. Em uma pesquisa global 
realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) com mais de 100 mil professores e diretores dos 
ensinos fundamental e médio, o Brasil foi classificado em primeiro lugar 
no ranking de violência nas escolas (OECD, 2014).

Dentre as situações de violência no âmbito escolar, chama a 
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atenção as situações de intimidação ou bullying entre os alunos, que, foram 
testemunhadas por 28% dos diretores escolares brasileiros, simplesmente 
o dobro da média da OECD.

Considerando que a dignidade da pessoa humana está elencada 
na Constituição Federal vigente como um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito e a educação se encontra no título destinado 
aos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, o presente capítulo 
tem como objetivo demonstrar como políticas públicas educacionais 
inclusivas podem afetar diretamente os índices de violência no âmbito 
escolar, servindo como verdadeiras ferramentas de prevenção ao bullying. 
Para tanto, esse texto será organizado em três partes: a) conceituação do 
bullying de acordo com a literatura e o ordenamento jurídico brasileiro 
vigente; b) a proteção e o combate ao bullying como tutela efetiva aos 
direitos humanos dos vulneráveis; c) como políticas públicas educacionais 
podem diminuir significativamente a incidência de episódios de bullying 
no meio escolar.

Dessa forma, a expectativa aqui é trazer o tema ao debate, 
sustentando que o investimento em políticas públicas educacionais no 
intuito de garantir um acesso mais amplo bem como uma educação de 
melhor qualidade pode reduzir, significativamente, as taxas de violência 
nas escolas do país, e, simultaneamente, promover a tutela dos direitos 
humanos das crianças e adolescentes que se encontram em vulnerabilidade 
em razão das condutas ofensivas oriundas do bullying escolar. 

2 Definição do termo bullying

A palavra bullying, de origem inglesa, é gramaticalmente 
definida como “ato de intimidar/ameaçar (principalmente na escola)” 
(CAMBRIDGE, 2020). É possível ainda traçar um conceito universal 
onde bullying consistiria em um conjunto de comportamentos agressivos, 
repetitivos e intencionais, sem qualquer motivação aparente, que parte de 
um aluno ou grupo de alunos contra outro (s), causando a esse (s) último 
(s) sentimentos de sofrimento, angústia, dor (LOPES NETO, 2005). 
Como exemplos desse tipo de prática temos:

Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam 
profundamente, acusações injustas, atuação e grupos que hostilizam, 
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ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-os à 
exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são algumas 
manifestações do comportamento bullying. (FANTE, 2005, p. 29).

Há quem sustente que o fenômeno é tão antigo quanto as próprias 
escolas, já que a figura do “valentão” que oprimia suas vítimas por motivos 
fúteis sempre existiu, contudo, há quem considere se tratar de um 
fenômeno mais recente, já que os estudos e pesquisas a seu respeito são 
datados das últimas décadas, inicialmente por Dan Olweus, na Noruega, 
demonstrando assim a importância do tema no seio da sociedade uma 
vez que se evidenciou a sua prática de forma desapercebida dentro do 
contexto escolar (LISBOA et al, 2014).

Em meados de 1990 e 2000, foram iniciadas as pesquisas no 
Brasil sobre o assunto partindo dos estudos realizados por Cleo Fante, 
autora do Programa AntiBullying Educar para a Paz juntamente com a 
ONG Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 
Adolescência (ABRAPIA).

Ante a relevância do fenômeno no Brasil e no mundo e 
considerando as resguardas feitas pela Constituição Federal vigente ao 
princípio da dignidade da pessoa humana4, como fundamento do Estado 
Democrático de Direito, e aos direitos à igualdade5, intimidade, honra, 
imagem6, proteção e segurança7, como direitos e deveres individuais 
e coletivos e sociais, em 06 de novembro de 2015 foi publicada a lei 
13.185 que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 
(Bullying).

É interessante mencionar que o legislador infraconstitucional 

4 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:

 [...]
 III - a dignidade da pessoa humana;
5 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

6 Art. 5º [...]
 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
7 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
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traduziu o termo bullying como sinônimo de intimidação sistemática, 
conforme se depreende do art. 1º da lei 13.185/2015. Menciona ainda 
no seu art. 2º que o bullying se caracteriza quando “há violência física 
ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação” 
(BRASIL, 2019) e ainda através de um rol exemplificativo de outras 
condutas, como, ataques físicos, insultos pessoais e ameaças por quaisquer 
meios.

A depender da forma na qual o bullying é praticado o legislador 
fez questão, no art. 3º da lei 13.185/2015 de classificar as ações praticadas 
como: “a) verbal; b) moral; c) sexual; d) social; e) psicológica; f ) físico; 
g) material; h) virtual” (BRASIL, 2019). Não obstante, instituiu os 
objetivos pretendidos com a instituição do Programa, no art. 4º da lei 
13.185/2015, dentre eles:

a) prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) 
em toda a sociedade; b) capacitar docentes e equipes pedagógicas 
para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação 
e solução do problema; c) integrar os meios de comunicação de 
massa com as escolas e a sociedade, como forma de identificação e 
conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; 
d) promover medidas de conscientização, prevenção e combate a 
todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de 
intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento físico e 
psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais 
integrantes de escola e de comunidade escolar (BRASIL, 2019)

Definido o instituto, tanto no aspecto conceitual, como na sua 
previsão no ordenamento jurídico brasileiro, pertinente é a discussão da 
proteção dos direitos humanos dos vulneráveis no que tange à violação 
da dignidade humana de adolescentes e crianças vítimas de bullying no 
ambiente escolar.

3 Promoção dos Direitos Humanos dos Vulneráveis como tutela 
efetiva de crianças e adolescentes vítimas de bullying no ambiente 
escolar

O bullying é uma violência sistêmica, gratuita e contínua que 
materializa estruturas do poder simbólico repassada entre gerações. Os 
bullies utilizam, principalmente, a linguagem, seja escrita ou gestual, 
como instrumento para exercerem um certo domínio sobre os demais. 
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Nessa perspectiva, as relações de comunicação são relações de poder que 
dependem na forma e no conteúdo do poder material e ou simbólico 
acumulado pelos agentes e pelas instituições, para a legitimação da 
dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) e para a 
permissão e manutenção do acúmulo de seu poder simbólico, “dando o 
reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e 
contribuindo assim, segundo expressão de Weber, para a domesticação 
dos dominados” (BOURDIEU, 1989, p.11).

Assim, o bullying pode ocorrer em praticamente em qualquer 
local, físico ou virtual, no qual se verifique um abuso ou assimetria de 
poder, com a vitimização de alguns em oposição à dominação de outros. 
Vítimas, por sua vez, são escolhidas, geralmente, por possuírem alguma 
característica ou condição que as diferencia ou inferioriza, segundo padrões 
estabelecidos pelo grupo “normatizador”, com agressões que as acometem 
de grande sofrimento interno que vão diminuindo-lhe a dignidade, a 
honra, a estima por si mesma, que as leva a um crescente isolamento, 
podendo culminar, nos casos mais graves, até ao suicídio. Pelo fato das 
práticas de bullying ocorrerem com destaque no ambiente escolar, até 
porque as crianças e adolescentes, por serem seres em desenvolvimento, 
repetem nas instituições educacionais, os padrões apreendidos em práticas 
familiares, “naturalizando” discursos simbólicos de discriminação, jovens 
e crianças em idade escolar são os mais vulneráveis. 

Nesse sentido, cabe o conceito de vulnerabilidade desenvolvido 
por Mazzuoli (2018, p. 283:

Grupos de vulneráveis, por sua vez, são coletividades mais amplas de 
pessoas, que pesar de não pertencerem propriamente às “minorias”, 
eis que não possuidoras de uma identidade coletiva específica, 
necessitam, não obstante, de uma proteção especial em razão de 
sua fragilidade ou indefensabilidade [v.g., as mulheres, os idosos, as 
crianças e adolescentes, as pessoas com deficiência, os consumidores 
etc.].

A importância do estudo dos Direitos Humanos dos grupos de 
vulneráveis traz uma concepção de igualdade para além da igualdade 
perante a lei, baseia-se no tripé da igualdade pautada na forma (Estado 
Liberal) , na substância (Estado Social) e na do reconhecimento (Estado 
Democrático e Plural), como consequência, todos os que possuem 
características singulares ou precisam de proteção especial em virtude de 
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sua fragilidade e ou indefensabilidade , passam a receber o devido amparo 
(também singular e especial) da ordem jurídica internacional e da ordem 
jurídica doméstica, principalmente, por meio de ações afirmativas capazes 
de igualá-los a todas as demais pessoas. (MAZZUOLI,2018, p. 284).

A proteção e a promoção dos direitos humanos ganha significativo 
respaldo quando floresce em Estados Democráticos de Direitos, e assim 
não é diferente, sua importância, quando se trata de sociedades cada vez 
mais plurais e marcadas pela tensão entre uma cultura majoritária, no 
exercício do poder político, que impõe às minorias a sua forma de vida, 
negando a estes uma efetividade de igualdade de direitos e, em última, 
análise, o reconhecimento.

O problema das minorias “inatas” explica-se pelo fato de que os 
cidadãos, mesmo quando observados como personalidades jurídicas, 
não são indivíduos abstratos, amputados de suas relações de origem. 
Na medida que o direito intervém em questões ético- políticas, 
ele toca a integridade das formas de vida dentro das quais está 
enfronhada a configuração pessoal de cada vida. [...] É claro que a 
minoria discriminada só pode obter a igualdade de direitos por meio 
da secessão sob a improvável condição de sua concentração espacial. 
Caso contrário, os velhos problemas ressurgirão com outros sinais. 
Em geral, a discriminação não pode ser abolida pela independência 
nacional, mas apenas por meio da inclusão que tenha suficiente 
sensibilidade para a origem cultural das diferenças individuais e 
culturais específicas. O problema das minorias “inatas” [...] agudiza 
nas sociedades multiculturais. Mas quando estão organizadas como 
Estados Democráticos de Direito, apresentam-se, todavia, diversos 
caminhos para se chegar a uma inclusão “com sensibilidade para 
as diferenças”[...] mas acima de tudo, a concessão de autonomia 
cultural, os direitos grupais específicos, as políticas de equiparação 
e outros arranjos que levem uma efetiva proteção das minorias. 
(HABERMAS,2002, p.164-166).

Tem-se como marco de proteção doméstica contra o bullying a 
Lei n° 13. 185/15, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática, embora tenha trazido a definição legal de bullying e do 
cyberbullying, não contém dispositivos penais, tal situação gerou críticas 
por alguns doutrinadores, todavia, ainda que não tenha no referido 
diploma legal a previsão de um novo tipo penal não há que se falar em 
proteção deficitária, pois na legislação penal (comum e especial, crimes 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo.) em 
vigor há tipos penais suficientes para tutelar todo o espectro do fenômeno. 
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Ademais, não se pode pensar o direito penal incriminador como a fonte 
primária da solução dos conflitos sociais, até porque se fosse de fato a 
tábua de salvação, não haveria tantas leis penais simbólicas.

Agregada a referida lei, tem-se a proteção interna prevista no 
texto constitucional, no microssistema de tutela pelo ECA e as normas 
de direitos humanos internacionais tais como a Declaração Universal dos 
Direitos das Crianças, os Pactos de Nova York de 1966, a Convenção 
Americana de 1969 e a Convenção Internacional Sobre os Direitos da 
Criança (calcada nos pilares da não discriminação, no interesse superior 
da criança , na sobrevivência e desenvolvimento, bem como na opinião 
da criança), em vigor internacional desde 02 de setembro de 1990. 
Documentos que obrigam os Estados-partes a tomarem medidas de 
proteção que as crianças e adolescentes requerem devido à condição de 
pessoas vulneráveis e em condição de desenvolvimento, tais medidas são 
multifacetadas e vão desde a proteção da integridade física e psíquica 
até a salvaguarda contra qualquer forma de exploração infanto-juvenil. 
Sendo todos esses documentos de direitos humanos ratificados pelo 
ordenamento jurídico pátrio.

Percebe-se que há um arcabouço de tutela jurídica satisfatório 
contra as práticas de bullying, inclusive as que são realizadas e sofridas por 
crianças e adolescentes, tão notórias no ambiente escolar. Todavia, não 
se pode olvidar que esse fenômeno deve ser enfrentado por uma análise 
interdisciplinar, multifacetada e de forma multifatorial. A proteção 
jurídica é importante, mas não é suficiente, até porque combatê-
lo exige reformas sociais estruturais nas instituições de autoridades: 
Família, Escola, Igreja e Estado, é preciso que essas estruturas de poder 
ressignifiquem o mandamento pré-socrático da tolerância, não no 
sentido literal do significado de tolerar, mas de entender que a existência 
pressupõe o direito de ser, e de ser o que é e como se é, e como isso, de 
deixar o outro ser o que é. 

Não se previne o bullying com, apenas, o agravamento penal da 
questão, mas sim, com programas governamentais e não governamentais 
efetivos que devem ser contextualizados de acordo a singularidade de 
cada um dos envolvidos e das realidades vivenciadas. Novas intervenções 
como a psicologia positiva estão sendo utilizadas com o escopo de reduzir 
os efeitos do bullying e promover o bem-estar das vítimas.
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4 Psicologia positiva: um caminho contra o bullying 

Crianças e adolescentes passam uma grande parte de suas vidas no 
ambiente escolar e é cada vez mais urgente que se ensinem habilidades 
para que os alunos tenham mais bem-estar por meio da educação positiva. 
Assim, pais e professores podem auxiliar os jovens e crianças a lidarem 
com suas emoções, valorizarem relacionamentos positivos e oferecer 
ferramentas para desenvolver maneiras mais saudáveis para reagir aos seus 
sentimentos, pensamentos e estímulos.

A psicologia positiva propõe um novo olhar sobre a natureza da 
felicidade e do bem-estar. Ao valorizar as qualidades humanas, é possível 
fomentar uma vida mais plena e significativa. De acordo com Cláudio 
Simon Hutz (2014, p.16), “o principal interesse na psicologia positiva, 
nessa perspectiva, é ter um entendimento científico sobre as forças e 
vivências humanas com foco na felicidade e nas possíveis intervenções no 
sentido de aliviar as dores e incrementar o bem-estar subjetivo”.

Para Juliana da Rosa Pureza (2013, p. 46), a psicologia positiva 
se apresenta como uma abordagem teórica inovadora. Os programas e 
intervenções em psicologia positiva apesar de recentes têm apresentado 
resultados efetivos, tanto no contexto clínico quanto em outros contextos 
como sociais e escolares. As intervenções para o bullying encontradas na 
literatura têm caráter preventivo e focalizam alunos, professores e demais 
profissionais da área. Nesse contexto:

Grande parte dos estudos realizados nessa área se dedica, notadamente, 
a problemáticas relacionadas aos estudantes, como o insucesso escolar, 
dificuldades de aprendizagem, disfunções comportamentais e afetivas 
(e.g., bullying, depressão, ansiedade) ou, por outro lado, relacionadas 
ao estresse, burnout e insatisfação profissional dos professores. Sendo 
assim, as pesquisas enfatizam, de modo geral, o adoecimento, as 
deficiências e o insucesso, ou seja, o que está "dando errado" nos 
contextos educacionais.

Destarte, a escola deixa de ser um ambiente focado apenas no 
ensino formal, mas também um local que forma cidadãos com consciência 
sobre direitos e deveres, solidariedade e cooperação. E é neste momento 
que a psicologia positiva se torna uma importante aliada para trabalhar 
o desenvolvimento das forças de caráter como: integridade, inteligência 
social, bondade e cidadania. 
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Na adolescência, como em outros períodos da vida, alguns 
indivíduos são socialmente aceitos, ao passo que outros vivenciam 
uma rejeição por parte de colegas. Quais fatores dão origem a um bom 
relacionamento entre o adolescente e seus colegas não se sabe exatamente. 

Apesar de não ser possível descrever completamente todas as 
normas, a aceitação social envolve frequentemente a atração física e certos 
padrões de comportamento que demonstrem amizade, sociabilidade 
e competência. As atitudes desviantes e comportamentos negativos 
conduzem habitualmente a situação de rejeição e ao bullying (VIEIRA, 
2008).

Uma maneira de se combater o bullying é promover a auto 
aceitação nas crianças e adolescentes e envolvê-los na reflexão sobre suas 
próprias forças e fraquezas, seus próprios pensamentos, atitudes, caráter. 
Essa autorreflexão pode ser seguida pelo trabalho para desenvolver seus 
talentos e dons únicos.

A natureza de um bullier é alguém que assusta e que intimida os 
outros para se sentir melhor consigo mesmo e procura alguém mais fraco 
para despejar suas inseguranças e a vítima aceita seu lugar de inferiorização 
por conta do medo que já possui em si (KARA, 2012). Vítimas e bullier 
são pessoas vulneráveis cujo prognóstico de longo prazo de sucesso social 
e escolar é negativo. Os adultos na vida das crianças e adolescentes devem 
considerar seriamente esse comportamento destrutivo.

Não se deve atribuir às crianças a tarefa de resolver sozinhas os 
problemas pelos quais passam. As ideias sobre resolução de conflitos evoluem à 
medida que sua compreensão sobre relacionamentos se torna mais sofisticada 
e suas habilidades cognitivas e de linguagem aumentam (NIEMIEC, 2019).

Para vencer esse medo, muitas vezes é preciso uma conversa honesta, 
discutindo os pontos que os agressores gostam de atingir. Se a pessoa fica 
intimidada com seu peso, o fato de usar óculos ou talvez um incidente do 
passado, esses são os pontos sobre os quais será necessário falar (BEEN, 
2003). O papel da intervenção positiva é auxiliar as vítimas a construir uma 
vida prazerosa, engajada e com sentido, além disso, possibilita que a criança 
ou adolescente conheça novas maneiras de agir, se torne mais flexível com 
as diferenças e enfrente problemas com mais sabedoria e consciência. 

Após a utilização de métodos da psicologia positiva, os 
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resultados indicam uma evolução nos aspectos cognitivos emocionais 
e em comportamentos de agressão. Do mesmo modo, as habilidades 
de gerenciamento de raiva foram melhoradas significativamente, com 
a tendência para encontrar maneiras mais construtivas de resolver os 
conflitos sociais e minimizar as consequências do bullying (PUREZA, 
2013). Sendo assim, para garantir uma escola livre de violência e que 
desenvolva indivíduos mais saudáveis e felizes tem que haver a união entre 
pais, professores e demais profissionais no combate efetivo ao bullying. 

5 Considerações finais

A elaboração deste capítulo teve como intuito trazer ao debate a 
promoção dos direitos humanos dos vulneráveis e a psicologia positiva, 
inseridas em um contexto de políticas públicas educacionais inclusivas, 
como efetivas ferramentas de combate à intimidação sistemática (bullying) 
entre crianças e adolescentes no âmbito escolar.

Para tanto, utilizou-se como ponto de partida dados estatísticos 
com o objetivo de demonstrar os altos índices de violência nas escolas e 
que, parte relevante desses dados está vinculada à situação de bullying. 
Partindo dessa premissa foi trabalhado o conceito de bullying, valendo-se 
da conceituação doutrinária e até mesmo legal, dada pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, especificamente na lei 13.185/2015 e seus dispositivos.

O bullying é composto por sistemas simbólicos em que por meio 
deles são mantidas relações assimétricas de poder entre aquele que ofende 
e o outro inferiorizado que sofre reiteradas ofensas. Diante disso, é 
necessário que se previna e que se combata tais práticas, vez que o fenômeno 
do bullying catalisa vulnerabilidades no ambiente escolar. Portanto, é 
de suma importância a aplicação de medidas públicas afirmativas no 
intuito de promover os direitos humanos e fundamentais de crianças e 
adolescentes em faixa etária escolar, como por exemplo a adoção por pais, 
professores e demais agentes da comunidade educacional, de estratégias 
da psicologia ativa, com o fito de ressignificar vivências e desconstruir 
discursos simbólicos tradicionais propulsores de atitudes violentas.

Não se pode olvidar que a rejeição por parte das crianças e 
adolescentes pode desencadear o bullying gera sofrimento e podem 
ser prejudiciais para o desenvolvimento cognitivo e para a construção 
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de um processo de aprendizado eficiente. Além de afetar o contexto 
educacional, o bullying pode prejudicar o desempenho dos alunos e 
causar danos psicológicos e físicos. Uma análise transdisciplinar sobre o 
tema é o caminho a ser percorrido, até porque, conforme a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, a promoção e tutela progressiva dos 
direitos humanos depende do processo educacional voltado para a plena 
expansão da personalidade humana e para o reforço da compreensão da 
tolerância e manutenção da paz. 
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1 Introdução

No contexto das relações humanas, a ética é considerada 
norteadora dos comportamentos e um dos principais 

instrumentos hábeis a respaldar, efetivamente, as condutas sociais. Para 
a obtenção de tal desiderato, a ética deve ser uma aliada do indivíduo 
desde o seu primeiro contato com o próximo. Assim, se as ações humanas 
são baseadas em valores, quando a aquisição destes ocorre precocemente, 
muitas características e condutas advindas da formação dos indivíduos são 
evidenciadas no cotidiano, dentre elas, critérios de aceitação às diferenças, 
preservação do bem comum e vedação de condutas discriminatórias, 
sejam elas raciais e/ou culturais. 

Nesse enfoque, é essencial a abordagem dos princípios éticos no 
âmbito educacional, a fim de promover uma sólida sustentação dos valores 
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humanos e sociais inerentes ao homem, emergidos na criação familiar e 
escolar. Afinal, as figuras paterna e materna são as primeiras responsáveis 
à formação do caráter do indivíduo, mas o professor também faz parte 
deste cenário. 

Por esta razão, a proposta do presente capítulo reside na 
incitação acerca da inserção da ética na esfera pedagógica, como fator 
preponderante na formação do indivíduo. Aliás, não se espera que, 
no campo educacional, a ética seja apregoada unicamente como uma 
disciplina, mas como um complexo de condutas e atitudes eticistas 
advindas das pessoas que cercam o ambiente, como forma de amostragem 
e perpetuação dessas práticas humanizadoras. Para a consecução desse 
objetivo, organizamos este texto em duas partes: a) discussão sobre ética e 
moral e sua conexão com a cidadania e b) dimensões sobre a importância 
da ética no desenvolvimento do plano educativo.

Assim, esperamos contribuir para uma problematização das 
configurações das propostas curriculares, de modo a potencializar que 
o conteúdo contribua positivamente para uma visão inovadora sobre 
os valores éticos erigidos em instituições de aprendizagem, importantes 
formadoras de opiniões.

2 A distinção entre ética e moral e sua conexão com a cidadania

A atual conjuntura expõe um ambiente de desestabilização de 
comportamentos, em que valores como a ética são muito debatidos, 
porém, nem sempre empreendidos. Discorrendo sobre essa questão, 
Eliezer e outros (2020, p. 23) postulam que:

Recorrentemente, deparamo-nos com a criação de comitês, congressos 
e/ou debates na mídia sobre a temática concernente à “ética”. As 
discussões ultrapassam os espaços acadêmicos. As pessoas, ao se 
apresentarem, dizem ser éticas. De forma antagônica, há evidentes 
queixas sobre a falta de ética no comportamento humano. Há um 
paradoxo. Daí a necessidade de se tratar sobre ética, configurada 
no contexto da educação, posto que por meio desses espaços de 
reflexão é possível gestar caminhos de uma realidade mais humana 
e humanizada.

Assim sendo, entender melhor a ética e os seus contornos, 
bem como sua harmonia com a questão acerca da moral, permitirá 



  55
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

uma aproximação com ambos os vocábulos, colaborando para que a 
contradição entre teoria e prática seja minimizada, o que poderá ocorrer 
por meio de um processo de transformação, iniciado no âmbito familiar, 
perpassando pela escola.

Etimologicamente, o vocábulo “ética’’ deriva da raiz grega “ethos’’, 
que significa “modo de ser” e está intimamente ligado ao caráter humano. 
Por sua vez, a palavra “moral’’, originariamente latina, “mores’’, denota 
costumes (PEDRO, 2014). Assim, a ética está relacionada com o modo 
de ser, o qual é intrínseco à pessoa, consubstanciado através de hábitos, 
comportamentos e caráter, enquanto a moral se refere aos costumes, 
deveres e recomendações destinadas a conduzir as ações humanas, 
segundo as diretrizes do que é certo, justo e equânime (ZIMERMAN, 
2012).

Na Antiguidade a ética exprimia um ideário muito diferente do 
que se pode, atualmente, entender por esse termo. A religião dotada de 
supremacia comandava a vida de todos os indivíduos, do nascimento à 
morte, ademais, a predominância da tradição, o desencorajamento das 
profissões mercantis e ofícios técnicos e a priorização do interesse coletivo 
eram traços marcantes do comportamento ético da sociedade antiga. 
(COMPARATO, 2016)

A necessidade de distinção entre o bem e o mal pressupõe que 
a consciência moral do indivíduo sempre existiu; a ética, conquanto, 
consoante à abordagem de Tadêus (2009, p. 143) “teria surgido com 
Sócrates, quando o filósofo investiga e explica as normas morais que o 
leva a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente 
por convicção e inteligência.”

Nesse sentido, a ética socrática é centrada na virtude, podendo ser 
definida como uma disposição para praticar o bem. Assim, o indivíduo 
virtuoso é sábio, principalmente porque entende o modo ideal que deve 
agir nas diferentes circunstâncias e praticar a justiça, orientado pela 
bondade. 

De maneira clara e precisa, a ética contemporânea enfoca o 
critério da individualidade, por estar associada à íntima percepção acerca 
das noções do certo e errado. Aliás, está alicerçada num sentido valorativo 
e principiológico, capaz de atribuir ao homem uma reflexão expandida 
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sobre um comportamento moral aceitável/desejável, respaldado no 
ideário coletivo. Já a moral possui uma natureza mais prática, na medida 
em que remete a uma ação real e concreta, aplicada de forma unânime 
a um determinado grupo social, através da elaboração de leis e normas. 
É um conjunto normativo-regrativo adquirido através da tradição, da 
cultura ou da educação daquele povo.

Nesse viés, é perceptível que, apesar de simbolizarem conotações 
distintas, a ética e a moral são espécies de equilíbrios humanos e sociais, 
concretizadas por intermédio do ato reflexivo interno de um único ser 
ou pela junção de elementos normativos desenvolvidos por um grupo de 
pessoas e aplicados entre eles. Além disso, a ética e a moral são formadoras 
da cidadania. 

Bastos (2017) assevera que não poderia haver cidadania se a 
ética deixasse de ser cumprida. No mesmo contexto, “o exercício da 
cidadania não se traduz apenas pela defesa dos próprios interesses e 
direitos, (embora tal defesa seja legítima), mas passa necessariamente pela 
solidariedade, (por exemplo, atuar contra injustiças ou injúrias que outros 
estejam sofrendo)” (TADÊUS, 2009, p. 148). Nesse sentido, nota-se que 
o exercício da cidadania possui conexão com os interesses fraternais e, 
ainda, está visceralmente norteado pelos valores éticos e morais.

O termo cidadania mantém relação com a vida humana em 
sociedade, e se origina do latim, “civitas”; significa “cidade”, perpassando 
pela acepção de civilização, abrangendo, inclusive, as relações humanas. 
Estas últimas são, notadamente, interligadas à política, à educação e 
aos assuntos sociais. Observa-se que todas essas relações humanas são 
ancoradas em princípios morais e éticos, de modo que a cidadania 
seja alicerçada e baseada na eticidade, evidenciando-se que o cidadão 
que exerce sua ética, preserva a estreita relação humanizadora em seus 
diferentes contextos – econômico, político, social, educacional, etc., além 
de assumir o caráter da cidadania coletiva (BASTOS, 2017). 

Nesse aspecto, é cediço que uma sociedade se funda e se 
modifica sobre os pilares das condutas humanas, baseadas na ética e na 
moralidade. No entanto, os sentidos aplicados aos vocábulos “ética” e 
“moral’’ trivialmente se confundem, seja pelo uso ambíguo das palavras, 
pela sinonímia presente entre elas, ou talvez, pela proximidade dos 
significados. Todavia, tratam-se de definições independentes, pois são 
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dois conceitos fulcrais na sociedade humana, porém, distintos. 
Não obstante o frequente emprego da ética e da moral de forma 

sinonímia, fato aceitado academicamente, é indispensável abordar 
a distinção existente entre elas, considerando as duas consagradas 
possibilidades ofertadas pela doutrina.

Eliezer e outros (2020) asseveram que a ética mantém relação 
com princípios mais abrangentes, enquanto a moral está relacionada 
a searas específicas da conduta humana. Desse modo, ética e moral, 
embora pareçam acepções sinônimas, possuem características peculiares 
e que, embora as tornem vocábulos harmônicos, não as designam como 
sendo idênticas, já que há pontos de convergência entre ambos os termos, 
porém, há também aspectos que as individualizam.

Nessa linhagem de raciocínio, conclui-se, em termos práticos, que 
a ética, na verdade, é o conjunto de valores que propõe a reflexão e orienta 
o comportamento do indivíduo, a fim de garantir o estado de bem-estar 
social, ao passo que a moral consiste no próprio conjunto de regras 
regulamentadoras do comportamento do homem na sociedade, elencado 
a todos os aspectos culturais e históricos (TADÊUS, 2009, p.142).

3 A importância da ética no desenvolvimento do plano educativo

A importância da ética como norteadora das condutas sociais 
é evidente. E, diante da sua imprescindibilidade na consolidação 
de comportamentos moralmente aceitáveis, emergiram propostas 
pedagógicas de formação ética dos alunos, dentre elas, a inclusão nos 
currículos da temática Educação em Direitos Humanos, a partir de 
uma iniciativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Secretarias 
Municipais e Estaduais, tudo em consonância com órgãos mundiais.

A escola, enquanto espaço educativo e entidade socializadora, 
possui a função não só de transmitir conhecimentos, mas também de 
oportunizar a formação de uma sociedade crítica, em que os alunos não 
apenas absorvam os conteúdos, mas que contribuam para a constituição 
de uma sociedade mais digna, justa e ética (RENGEL; GUAZZELLI, 
2016).

Gerar impactos éticos na sociedade é uma tarefa complexa. Assim, 
um potencial modo de agir dentro da eticidade é possibilitar a inclusão 
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do assunto na seara educacional; o professor, pautado no conhecimento, 
adquirido, principalmente, via formação continuada, deve ensinar 
aos educandos maneiras de lidar melhor com as situações cotidianas. 
Os alunos devem entender que fazem parte de um contexto social e 
são considerados produtos de um meio, que conta com uma enorme 
diversidade de seres, e que necessita, constantemente, de indivíduos que 
saibam se relacionar. Outrossim, a inclusão de temáticas como a ética na 
educação escolar deve considerar que os alunos frequentam diferentes 
espaços sociais, e são naturalmente afetados pelos vastos valores que os 
permeiam. Dessa forma, tanto a

[...] ética quanto a moral são assuntos que devem ser trabalhados no 
ambiente escolar com o intuito de nortear o comportamento dos 
indivíduos na sociedade em que vivem. Por ser a escola a verdadeira 
formadora de cidadãos, cabe-lhe a tarefa de orientar o comportamento 
ético e moralista dos seus educandos. A partir do momento em que 
o indivíduo não adulterar documentos ou produtos para obter 
vantagens, tratar as pessoas com respeito, não falar palavrões etc., 
estaria cumprindo com as normas da ética e da moral adquiridas na 
instituição educacional.” (BASTOS, 2017, p. 3).

Considerando-se a ética como um conjunto de valores que 
norteiam o comportamento humano em relação aos demais indivíduos 
numa mesma comunidade (BASTOS, 2017), é imprescindível, para o 
desenvolvimento de uma sociedade menos desigual, a sua inclusão no 
plano educativo com o objetivo de contribuir para o bem estar social.

Uma educação pautada na ética é aquela que desenvolve reflexões 
que proporcionam a valorização dos conhecimentos dos educandos e 
harmonizem a convivência entre todos que ali se encontram inseridos, 
promovendo a tolerância e o respeito às diferenças, em um aspecto geral. 

Inobstante ser cristalina a importância da inclusão da ética como 
disciplina na grade curricular do aluno, ressalte-se aqui a sua relevância 
em um aspecto universal no plano educativo. Aspectos concernentes à 
ética devem ser observados tanto pelos educadores e funcionários quanto 
pelos familiares e pela própria sociedade, a fim de constituir indivíduos 
conhecedores das desigualdades sociais e que, conscientes da sua função 
na luta pela concretização dos direitos humanos, respaldem as suas ações 
observando o respeito racial, cultural, sexual e econômico, etc.

A responsabilidade de desenvolver um plano educativo que vise 
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não só a transferência de conhecimentos, mas também uma reflexão 
profunda acerca das garantias, direitos e deveres do aluno como cidadãos 
é de toda a sociedade. A escola figura como integrante essencial nessa 
luta pela difusão de saberes indispensáveis, haja vista que o ingresso 
das crianças a essas instituições, tem ocorrido, cada vez mais, de forma 
precoce. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, “O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios: vinculação entre educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais” (LDB, Art. 3º, XI). Assim, percebe-se que 
a escola tem como papel social a tarefa de, principalmente, promover 
processos educativos capazes de despertar o compromisso social dos 
indivíduos, com o intuito de promover mudanças e transformações no 
meio social (NOBRE, 2018).

No contexto educacional, é evidente a necessidade do 
desenvolvimento de um plano educativo que inclua temáticas como a 
ética. Nesse sentido, os profissionais da educação têm a missão de instruir 
os educandos, de forma a evidenciar a importância do caráter democrático 
da sociedade, levando em consideração a promoção da liberdade, do 
respeito e da tolerância com a diversidade que lhes rodeia. Até porque, 
“nenhuma realidade moral é completamente inata” (PIAGET, 1996, p. 
2).

Complementando essa assertiva, Comparato (2013) adverte que a 
discriminação não é criada pela natureza, mas, sim, pelo homem, estando 
presente nas estruturas da sociedade. Desse modo, é imprescindível que a 
luta pela igualdade seja oportunizada na escola, por meio de ensinamentos 
éticos, pois somente combatendo os preconceitos relativos às diferenças 
teremos uma transformação social. Isso ocorre, justamente, 

[...] porque as diferenças naturais e culturais entre os seres humanos 
são fontes de mais vida e maior enriquecimento humano, é preciso 
lutar contra as desigualdades sociais, porque elas são fatores de 
enfraquecimento e, no limite, de autodestruição da sociedade. 
(COMPARATO, 2013, p. 3)

 Necessário enfatizar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que garante legalmente os direitos fundamentais do menor, visando a 
sua integridade, também dispõe em seu artigo 58 que os valores culturais 
próprios do contexto social da criança e do adolescente devem ser 
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respeitados no processo educativo (ECA, art. 58).
Nesse sentido, percebe-se que a defesa da diversidade cultural 

possui relação direta com o desenvolvimento da ética no plano educativo. 
A inclusão de aspectos acerca da eticidade no planejamento docente 
é capaz de proporcionar aos alunos o combate ao preconceito e à 
discriminação, valorizando o diálogo e fazendo perpetuar o respeito às 
diferenças. É preciso que haja um envolvimento/engajamento da escola 
e de toda a sociedade, no que concerne à qualidade da formação dos 
indivíduos, de maneira não excludente e nem discriminatória, visando à 
consolidação da cidadania a partir dos valores éticos. 

Leciona Valls (1994) que existem problemas constantemente 
enfrentados no contexto escolar; margeiam desde conflitos de leis a 
sentimentos de culpa até aqueles relacionados às disciplinas diversas, 
sejam elas práticas ou teóricas, mas todos, por se tratarem de entraves 
específicos da ética, precisam essencialmente dela para ser solucionados. 

Por isso, a consolidação de valores éticos em uma sociedade deve 
se dar de forma intersubjetiva, desde o início do primeiro contato com 
outros indivíduos. A família e a escola exercem funções fundamentais 
na vida dos cidadãos, pois possibilitam esse contato primário/basilar. 
O exercício efetivo da ética no âmbito educacional contribuirá para a 
formação de indivíduos que entenderão a pluralidade de sua sociedade e, 
com isso, saberão melhor resolver os conflitos inerentes a ela da melhor 
forma.

Pelo exposto é possível perceber que a importância da escola vai 
muito além da transmissão de conhecimentos prontos que posteriormente 
serão reproduzidos. Nessa perspectiva, reiteramos em Freire (2005) 
que o anúncio de uma educação que desencadeie em uma libertação/
humanização não pode ser realizado através de “depósitos”, como a 
educação bancária faz. Assim se expressou o autor:

[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o 
ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
“conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira 
da educação “bancária”, mas um ato cognoscente. O antagonismo 
entre as duas concepções, uma, a “bancária” [grifos do autor], que 
serve à dominação; outra, a problematizadora, que serve à libertação, 
toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, 
mantém a contradição educador-educando, a segunda realiza a 



  61
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

superação (FREIRE, 2005, p. 78).

Portanto, a educação problematizadora e, quiçá, libertadora 
do sujeito, alicerçada, inclusive, em valores éticos, vai de encontro à 
consciência mecanizada, demandando ações e reflexões sobre o mundo 
realizadas com a práxis. O ambiente escolar deve recepcionar todos os 
alunos e estar preparado para identificar e lidar com as diferenças. Dessa 
forma, a escola cumprirá um dos seus principais papeis exposto, inclusive, 
na Carta Constitucional, que preconiza que um dos objetivos da educação 
de qualidade é o pleno desenvolvimento do indivíduo (CR/88, Art. 205). 
Bastos (2017, p. 8) sobre tal intuito, ressalta que 

[...] além da família, a escola é o espaço extremamente propício para 
a formação ética do cidadão, tendo em vista, que ela participa da 
formação dos seus educandos, explicitando regras e valores através 
dos professores, do material didático pedagógico, do comportamento 
e da hibridização de costumes e saberes dos alunos. A ética é, pois, 
um objeto de reflexão que contribui com o convívio da pluralidade 
em todos os setores públicos, inclusive nas instituições educacionais, 
principais formadoras da cidadania.

A Carta Magna, ao atribuir à educação uma tripla missão, 
consubstanciada no desenvolvimento pessoal, no preparo do indivíduo 
para o exercício da cidadania e para a qualificação no mercado do 
trabalho, tem como perspectiva inseparável a ética (CR/88, Art. 205). A 
ética é a uma forma profícua de concatenar todos esses objetivos, que são 
progressivos e complementares; através dela será instituído o alicerce para 
o desenvolvimento pessoal do indivíduo, o que aprimorará o exercício 
da cidadania, contribuindo de forma efetiva para a formação de um 
profissional que bem se relaciona no ambiente de trabalho.

Assim, um plano educacional que visa a cumprir a missão proposta 
pela Constituição da República, no que tange à educação, deve pautar-
se na ética como norteadora das ações humanas, já que esta possibilita a 
resolução de conflitos. 

Para que se efetive o desenvolvimento individual, sem olvidar que 
somos integrantes de um contexto e, portanto, responsáveis por todo o 
complexo social, é necessário que alguns valores estejam sempre implícitos 
em nossas ações, e que estes comunguem universalmente os cidadãos. 
Somente assim se dará o “pleno o exercício da cidadania”, instituído pela 
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Constituição da República, no já aludido art. 205. Ressalte-se que um 
indivíduo que sabe se relacionar de forma coletiva é o profissional mais 
apto para o mercado de trabalho, pois esse campo é indissociável dos 
valores éticos. 

Em suma, a ética deve ser constantemente ensinada e exercitada, 
desde o início das relações entre indivíduos, sejam elas familiares e/ou 
sociais, perpassando pela escola, pois a educação tem o privilégio de 
aprimorar valores provenientes da entidade familiar e, principalmente, 
preencher os espaços deixados por ela. Por todo o exposto, projeta-se que 
as relações entre educação, ética e responsabilidade social possuem um 
grande potencial frente ao desafio da formação de uma sociedade mais 
equânime e democrática, que repudia qualquer tipo de segregação. Assim, 
é indispensável que haja uma efetiva mobilização de todos os integrantes 
dos segmentos sociais, sobretudo, pais e professores, responsáveis diretos 
pela formação dos indivíduos, de modo a criar agentes transformadores 
que defendam a construção de uma nação detentora de comportamentos 
éticos, respaldados pela moral.

4 Considerações finais

Este capítulo teve por objetivo fazer provocações acerca da 
inclusão da ética no processo educativo, não apenas enquanto disciplina, 
mas de maneira geral, desde a elaboração do plano educativo até o modus 
operandi do professor em sala de aula, no que diz respeito à promoção da 
tolerância e do respeito às diferenças culturais. Soma-se a essa discussão 
a análise da ética na educação como direito garantido pela Constituição, 
que prevê o desenvolvimento pessoal do indivíduo, o seu preparo para o 
exercício da cidadania e a sua qualificação para o mercado de trabalho.

A abordagem da ética, nesse contexto geral, possibilita a criação 
de indivíduos críticos, que não enxergam nas diferenças alheias possíveis 
formas de discriminação, mas, sim, uma extensa riqueza cultural, que, 
inclusive, deve ser respeitada. Assim sendo, resta configurado que a 
educação insere-se como mediadora entre o educando e a sociedade.

Soma-se a esta discussão que a ética é um importante instrumento 
para a melhoria das relações sociais e para a consecução de comportamentos 
mais aceitáveis, sendo que essas construções tem como solo mais profícuo 
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o da educação. No contexto contemporâneo emergem discussões sobre 
a criação de medidas educativas que colaborem para o empreendimento 
de condutas antidiscriminatórias; a ética pode ser a direção para a 
defesa dessas diferenças, porque através dela viabiliza-se o caminho para 
desestruturar a discriminação social. 

Assim sendo, reiteramos que a introdução da ética no plano 
educacional permite que sejam auferidos benefícios, cujos efeitos não são 
restritos à sala de aula, mas expansivos a toda a sociedade. Tal inserção 
colaborará para que o indivíduo, sempre que se deparar com alguma 
problemática, avalie os seus posicionamentos com respaldo em questões 
éticas, objetivando estabelecer uma harmonia necessária entre seus diferentes, 
construindo, assim, uma sociedade mais justa, humana, igualitária e que 
assegure o respeito aos preceitos fundamentadores da cidadania.
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DIVERSIDADE SEXUAL NO CONTEXTO 
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1 Introdução 

Enquanto locus privilegiado e que sistematiza os conhecimentos 
e, por pressuposto, que valoriza os saberes e oportuniza a 

socialização entre os indivíduos, a escola deveria se constituir, também, 
num espaço garantidor de direitos, contribuindo, assim, para a formação 
cidadã daqueles nela inseridos. 

Ocorre, porém, que nem sempre isso se efetiva na prática, uma 
vez que em alguns espaços educacionais há profissionais que se mostram 
incapazes de lidar com as diferenças, principalmente quando essas 
estão relacionadas à sexualidade. Em vez de combaterem as práticas 
discriminatórias, são promotores de discursos e de atos que, em algumas 
circunstâncias, resultam em violências e violações de direitos. 
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Essas posturas, consequentemente, causam danos àqueles 
cujas identidade de gênero e orientação sexual se distanciam da 
heteronormatividade, conceito socialmente tido como normal e a 
única forma aceita por conservadores de as pessoas se expressarem e se 
orientarem sexualmente. Inseridos em espaços educacionais que reforçam 
ideias e condutas estereotipadas, os estudantes cujos comportamentos 
são classificados como desviantes se sentem reprimidos, oprimidos e 
desrespeitados em seus direitos, tendo também prejuízos quanto aos seus 
desenvolvimentos biopsicossociais. 

Percebe-se, assim, discordâncias do que preconiza a Constituição 
Federal de 1988, que, no intento de se ter um Estado Democrático de 
Direito, ancora-se na primazia da cidadania e da dignidade da pessoa 
humana. Distancia-se, também, da educação enquanto um direito 
social constitucional previsto no artigo 6º e fere-se princípios tão caros 
aos direitos do público infanto-juvenil contidos em instrumentos como 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que alvitra, no artigo 8º, ser 
“dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-
os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor” (BRASIL, 1990).

Discutir essas violências, violações de direitos e os entraves para 
a construção de uma sociedade mais justa e igualitária é a proposta deste 
capítulo. Intenta-se, com isso, problematizar as diversas formas e faces 
do preconceito e da discriminação sexual que permeiam certos espaços 
escolares, que deveriam, ao contrário, contribuírem para a fomentação de 
uma cultura de respeito e de valorização da diversidade. 

2 Diversidade sexual na escola: sobre as violências e as violações 

A respeito de algumas categorias concernentes à diversidade 
sexual, Jesus (2012, p. 24-26) define que

gênero se refere a formas de se identificar e ser identificada como 
homem ou como mulher. A orientação sexual se refere à atração 
afetivossexual por alguém de algum/ns gênero/s”. Já acerca da 
identidade de gênero, ela pontua se tratar do “gênero com o qual uma 
pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que 
lhe foi atribuído quando de seu nascimento. São, portanto, vivências 
e expressões subjetivas, que se distanciam da única forma imposta de 
experimentar a sexualidade: a da heterossexualidade



  67
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

A autora, ampliando a discussão, apresenta a sua visão sobre 
cissexismo, para quem trata-se de

Ideologia resultante do binarismo ou dimorfismo sexual, que se 
fundamenta na crença estereotipada de que características biológicas 
relacionadas a sexo são correspondentes a características psicossociais 
relacionadas a gênero. O cissexismo, ao nível institucional, redunda 
em prejuízos ao direito à auto-expressão de gênero das pessoas, criando 
mecanismos legais e culturais de subordinação das pessoas cisgênero e 
transgênero ao gênero que lhes foi atribuído ao nascimento (JESUS, 
2012, p. 28). 

A respeito da identidade de gênero e da orientação sexual, 
representações e significações da diversidade sexual que serão consideradas 
para a discussão desse trabalho, é válido pontuar que longo da história, 
em determinadas épocas, a homossexualidade teve (e ainda tem) várias 
definições: para a igreja, tida como pecado; em alguns países, considerada 
uma prática criminosa e, no campo da medicina, era entendida como 
uma doença.

Inclusive, acerca dessa última classificação, a homossexualidade 
era considerada pela Organização Mundial da Saúde como um 
transtorno mental entre os anos de 1948 e 1990, e após este último 
ano, a OMS declarou que a homossexualidade não constitui doença. 
Acrescentou também: nem distúrbio tampouco perversão. Por sua vez, a 
transexualidade só deixou de figurar também na categoria de transtornos 
mentais bem mais recente, em 2019, quando então passou a ser designada 
como incongruência sexual. 

Apesar desses reconhecimentos e mudanças de catalogação, 
em algumas das sociedades ocidentais, como no caso do Brasil, a 
heterossexualidade é revestida do status de normalidade, tida e reforçada 
como único padrão sexual aceitável e, portanto, legitimado. Isso é 
resultante de um processo histórico e social, permeado e atravessado por 
relações de poder que agem coercitivamente cerceando e normatizando 
comportamentos e costumes, regulando os corpos e distinguindo os 
indivíduos em normais (aqueles que são vistos como heterossexuais) e 
anormais (os homossexuais). 

Há, com isso, a reprodução e o reforço do preconceito e da 
discriminação. Acerca desse comportamento do corpo social, Butler 
(2003) considera que a heterossexualização compulsória se faz acompanhar 
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pela rejeição da homossexualidade e por enunciações e comportamentos 
expressa e inequivocamente homofóbicos. É a rejeição a tudo aquilo que 
diverge e se distancia do que é considerado normal. Não há espaço para 
o diferente.

Com isso, os que agem com a justificativa de estarem preservando 
os “bons” costumes cerceiam, policiam, controlam e até punem a 
sexualidade alheia. Abre-se, desse modo, espaços para práticas cada vez 
mais constantes de homofobia e transfobia, que, infelizmente, atingem 
diversas pessoas nos mais diferentes contextos. 

É o que ocorre e se observa, por exemplo, nos espaços escolares, que 
deveriam ser lugares acolhedores e profícuos para a execução de práticas 
relacionadas à diversidade. Entretanto, nesses lugares, alguns educadores, 
devido às suas concepções e posturas nada progressistas, contribuem para 
que a escola se junte às outras instâncias que (re) produzem o preconceito 
sexual. 

Em razão disso, temas como sexualidade, diversidade e relações 
de gênero ainda são regulados por preceitos morais, prejudicando 
assim discussões e propostas que valorizam as diferenças. Questões 
referentes à sexualidade, quando abordada, ficam limitadas a uma ótica 
sexista e heteronormativa, desconsiderando, portanto, outras vivências 
e experiências no campo das orientações sexuais e das identidades de 
gênero. 

Vale advertir que isso está na contramão do que preceituam 
alguns dos documentos oficiais da educação que consideram ser relevante 
problematizar a diversidade sexual e as relações de gênero no contexto 
escolar. Nessa esteira, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(BRASIL, 1996) preconiza, em alguns artigos, que 

Artigo 3º: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; IV 
- respeito à liberdade e apreço à tolerância;

[...]

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de 
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combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação 
sistemática (bullying), no âmbito das escolas

Em consonância, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs  
- tanto os do Ensino Fundamental quanto os do Médio - discutem a 
importância de possibilitar que hajam debates relacionados à diversidade 
sexual na educação. Isso poderá ser feito por meio dos temais tratados de 
transversais, trabalhados concomitantes ou paralelos aos outros conteúdos 
curriculares. 

Ignorar a subjetividade daqueles e daquelas cujas orientações 
sexuais e identidades de gênero divergem do que é imposto como padrão 
sexual é desconsiderar, sobretudo, a dignidade dessas pessoas. E isso 
é fato grave, pois permite-se que elas se tornem vitimas constantes de 
manifestações preconceituosas e de atos discriminatórios, sendo essas 
pessoas rotineiramente agredidas verbal e fisicamente. 

Desrespeitados, os/as estudantes gays, lésbicas, bissexuais, travestis 
e transexuais sofrem com as rejeições por parte dos colegas e isso pode 
se agravar mais ainda quando se trata da população transgênera, cuja 
identidade de gênero em muitas situações e lugares não é considerada e, 
em razão disso, alguns empecilhos são criados, que vão desde o desrespeito 
ao nome social até o uso do banheiro adequado à identidade de gênero 
reivindica por cada um/a. 

Dadas essas circunstâncias, não é de se estranhar que inseridos 
num ambiente tão hostil e inseguro, estudantes lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais sejam prejudicados em seus desempenhos escolares. 
Vários deles, não mais suportando tantos xingamentos, humilhações e 
toda sorte de agressões, evadem-se do espaço escolar. 

Lamentavelmente, o que se vê é que a educação formal brasileira 
tem sido refratária no que tange à inclusão da diversidade sexual em seu 
meio na medida que são evidentes o preconceito e a discriminação contra 
a população LGBT em face de um estereótipo social heterossexual muitas 
vezes inerentemente utilizados pelos educadores. (TORRES, 2013) 

De fato, há ainda obstáculos impeditivos para que, efetivamente, 
a diversidade sexual adentre o espaço escolar. E isso não é somente por 
parte da recusa de alguns profissionais da educação, que se mostram 
resistentes a discutir essa temática, reforçando os estigmas que culminam 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro101.pdf
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em atitudes preconceituosas e discriminatórias. Outras forças e grupos 
também agem na mesma direção, atuando para além dos muros escolares. 

No ano de 2011, por exemplo, a simples sugestão por parte 
do MEC de distribuir cadernos pedagógicos referentes à questão da 
homofobia nas escolas sofreu resistência, dada à força de uma visão 
conservadora e ainda impregnada pelas crenças e valores cristãos, mesmo 
sendo o estado laico. 

O desfecho desse situação é que os que se posicionaram contrário 
à distribuição do material, apelidado por eles “Kit Gay” argumentaram 
que o conteúdo estimularia “a promiscuidade e o homossexualismo”. 
Fizeram questão de usar o termo com o prefixo ismo, que remete à ideia 
de doença. Perante a tantas pressões, o material não chegou sequer a ser 
produzido. 

A partir desse exemplo, no contexto social brasileiro, no qual 
a escola se insere, é possível constatar que houve e ainda há entraves 
que buscam reduzir ou mesmo eliminar as discussões concernentes às 
diferenças sexuais. São tentativas – muitas vezes bem-sucedidas – de 
calar as vozes, estagnando, negando ou mesmo vilipendiando direitos 
conquistados a duras penas. 

3 Sobre o direito à educação e o princípio da dignidade da pessoa 
humana

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê, 
em seu artigo 6,º que a educação é um direito fundamental de natureza 
social, Também, em seus artigos 205 a 214, a Carta Magna normativa a 
maneira como a educação deve chegar a seus titulares. Ocorre, contudo, 
que esses direitos, em sua maioria não são efetivados. 

É obrigação do Estado fornecer o direito social à educação aos 
cidadãos, visando ao alcance de uma cidadania ativa e participativa. “[...] 
O sujeito deste direito é o indivíduo e o sujeito do dever é o Estado, sob 
cuja competência estiver esta etapa da escolaridade” (FLACH, 2009, p. 
511). O mesmo autor, em outra citação, esclarece que

Embora a Constituição Brasileira possa estar eivada de contradições, 
se suas prescrições forem vivenciadas concretamente pela totalidade 
da sociedade, poderão ser desenvolvidos indicativos que contribuam 
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para uma superação da realidade excludente, na qual a maioria da 
população se encontra (FLACH, 2009, p. 513).

 A educação objetiva a formação necessária para que o indivíduo 
atinja o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. O acesso à educação é uma 
das formas de se ter uma sociedade equilibrada. A obrigação constitucional 
ao direito a educação não vincula somente ao Estado, abrange também 
a família, a colaboração da sociedade através de ações sociais que possam 
criar condições para manter os alunos na escola. Assim,

[...] a educação não é uma propriedade individual, mas pertence 
por essência à comunidade. O caráter da comunidade imprime-se 
em cada um de seus membros e é no homem, muito mais do que 
nos animais, fonte de toda a ação e de todo comportamento. Em 
nenhuma parte o influxo da comunidade nos seus membros tem 
maior força que no esforço constante de educar, em conformidade 
com seu próprio sentir, cada nova geração. A estrutura de toda a 
sociedade assenta nas leis e normas escritas e não escritas que a unem 
e unem seus membros (JAEGER, 1989, p. 4).

Portanto, a proteção do direito à educação busca defender 
interesses supra individuais, visto que sua titularidade não recai apenas 
sobre indivíduos singularmente considerados, mas em grupos de pessoas 
indeterminadas ou de difícil determinação. Tem-se um direito que, mesmo 
podendo ser exercido individualmente, não pode ser compreendido de 
maneira abstrata em razão de sua dimensão coletiva.

Assim, as diversidades devem ser inseridas e efetivas no processo 
de educação, sob pena de desfalecer a cidadania desenhada pela 
Constituição, que traz neste instituto o sentido de designar os direitos 
relativos ao cidadão. Ou seja, os direitos do indivíduo integrante da 
sociedade para que este realmente participe do que é público e de todas 
implicações decorrentes de uma vida em sociedade (KIM, 2013, pág. 26)

Cabe ainda mencionar que o artigo 1º, inciso II, da CF reza 
que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a cidadania. Em uma 
interpretação extensiva desse dispositivo, na sua máxima potencialidade, 
temos que é uma obrigação do Estado Democrático de Direito reconhecer 
e garantir a proteção da cidadania sem que haja qualquer exclusão e 
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discriminação, promovendo ainda, a dignidade da pessoa humana, 
evitando privilégios e injustiças. (KIM, 2013, p. 26)

Nessa direção, a cidadania não mais deve ser vista apenas como 
um vínculo político entre o Estado e o indivíduo. Deve-se reconhecer que 
se trata de um conceito bem mais amplo, sendo que o Estado deve acolher 
os valores comuns de seus sujeitos, sempre atento às transformações e 
à intensa globalização, buscando, por meio disso, a defesa dos direitos 
humanos dentro do contexto atual da dignidade da pessoa humana. 
(SILVEIRA; CAMPELLO, 2013, p. 105)

A cidadania abrange valores que devem ser garantidos de forma 
indivisível pelo Estado, tornando possível seu exercício, sendo eles 
direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, sempre com a 
titularidade da coletividade, assim como os direitos de solidariedade tem 
como titular a humanidade. (LUNO, 2006, p. 232) Logo, deve haver 
o envolvimento dos concidadãos rezando pela igualdade no acesso de 
todos aos direitos e deveres estabelecidos, acolhendo todas as diferenças 
e criando mecanismos para que elas sejam estabelecidas nas políticas 
públicas, implicando uma relação de solidariedade.

É a cidadania, por primazia, a porta de acesso para o exercício 
dos Direitos Fundamentais, não podendo ser tais direitos só para uns em 
detrimento de outros, mas ainda, infelizmente, muitos grupos e indivíduos 
foram e continuam sendo excluídos da cidadania, além de situações 
que seu exercício é garantido apenas formalmente. (BASTOS, 2013, p. 
135) Assim, deve haver meios necessários para a efetiva participação do 
cidadão, de todos eles, sem exceção e distinção de qualquer natureza e, 
para isso, é preciso que as políticas públicas garantam que isso ocorra. 

Diante disso, o poder público, bem como todos os cidadãos, 
devem reconhecer as inúmeras diversidades que os cercam, entendendo 
que é direito de todos estarem inseridos num processo educacional que 
não dê margem ao preconceito e à discriminação; que seja educação 
inclusiva e igualitária, efetivando, assim, o exercício da cidadania. 
Garante-se, por meio disso, o princípio da dignidade da pessoa humana, 
que se encontra positivado no artigo 1º da Constituição Federativa da 
República do Brasil, em seu inciso III. 

Na contemporaneidade, a constituição passa a ser uma ordem 
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objetiva de valores que visa a atender aos anseios da sociedade a cada 
momento histórico, preservando as necessidades sociais, políticas 
e jurídicas de seu tempo. Valorização do ser humano é a ideia central 
de todo ordenamento jurídico, buscando o melhor para o indivíduo e 
toda a coletividade. O princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana, devido à sua generalidade, se concretiza em inúmeras hipóteses, 
independentemente do tempo de sua aplicação. 

A despeito do contexto educacional, não há como omitir a 
existência e força da matriz heterossexista atual, o que cria um ambiente 
preconceituoso e discriminatório, dificultando assim, a inclusão de uma 
diversidade sexual na escola (JUNQUEIRA, 2009, p. 77). Também, 
infelizmente, não se vislumbra no horizonte grandes esforços do poder 
público em orientar a população de como lidar com as diferenças 
nem como levar ao conhecimento das pessoas o dever de respeitar as 
diversidades, e, muito menos, se vê as devidas políticas de formação dos 
educadores para lidar com elas.

Assim, fica um tanto quanto contraditório o quadro atual dos 
ambientes escolares no que diz respeito à garantia de direitos, uma vez 
que muitos desses não atuam enquanto instrumentos de fomentação da 
cidadania, não demonstrando a importância dos exercícios de direitos 
e deveres. Revelam-se, em razão disso, espaços de intolerâncias e de 
preconceitos perante as diversidades.

A cidadania está diretamente ligada à ética, e assumir uma atitude 
ética é ter condições de avaliar nossas ideias preconcebidas, e para que 
isso aconteça, deve haver uma abertura para o diferente, bem com deve-
se permitir que o outro se expresse, crie e viva, respeitando que este 
considerado diferente é portador de direitos, entendendo a importância 
da alteridade (TORRES, 2013, p. 54). Assim, é importante salientar 
que os educadores precisam aprender novas formas e modelos de ensino 
que ajudem na construção de uma educação que desenvolva a cidadania 
incluindo as diversidades. 

4 Considerações finais 

 Aqueles que se dedicam à educação, cláusula pétrea, devem 
garantir acesso e permanência de todos os indivíduos na escola. Assim, 
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compreende-se, então, ser urgente e necessário que propiciem espaços 
e oportunidades para discussões relacionadas à diversidade sexual, 
abordando temas como identidade de gênero e orientação sexual que 
devem, inclusive, fazerem parte das rotinas escolares e das intervenções 
pedagógicas. É preciso, para tanto, reconhecer a pluralidade das 
identidades e respeitar as vivências relativas às diferenças. 

Emerge, também, que nesses espaços educacionais as práticas 
adotadas sejam pautadas e guiada pelos princípios dos direitos humanos 
e pela promoção da cidadania, buscando o desenvolvimento de ações 
que garantam a igualdade de direitos e a oportunidades para todos. 
Isso passa por ações concretas de enfrentamento das diversas formas de 
discriminação e preconceito que oprimem, deslegitimam as identidades e 
fomentam as desigualdades. 

A partir disso, a escola se constituirá, de fato, um espaço de 
construção e de valorização das diversas identidades, contribuindo, 
assim, para uma cultura de tolerância, para a redução das violências, 
para a eliminação das práticas excludentes, para a quebra de paradigma 
dos modelos hegemônicos e para a desconstrução dos estereótipos e dos 
estigmas massacrantes. É o que se espera de uma educação inclusiva e 
transformadora. 
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1 Considerações iniciais

O Brasil tem enfrentado desafios no seu papel frente à 
educação desde a sua independência enquanto nação. 

E tais barreiras colocaram o país num contexto de desenvolvimento 
desfavorável, seja econômico ou social. Desde o Império, a desigualdade 
social motivou tais percalços, como também a própria inexistência de 
ensino básico e gratuito a toda população fomentou o desenvolvimento 
de tais disparidades sociais.

A Constituição Federal de 1988 – 164 anos depois da 
Constituição Imperial – inaugurou o acesso à educação pátria de forma 
profícua, se valendo da instituição de diretrizes educacionais compatíveis 
com o Estado Democrático de Direito e uma transformação das normas 
programáticas constitucionais, que receberam um método para objetivar 
o exercício de direitos, algo que jamais recebeu alento pelo legislador 
constituinte de outrora. 

Nesse contexto, a educação teve seu papel reconhecido enquanto 
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fator fundamental para a construção de uma sociedade livre e igualitária. 
E este é um tema que proporciona reflexão e problematização, seja pelo 
expressivo arcabouço histórico que se apresenta para análise, seja pelos 
problemas advindos da omissão estatal. Diante disso, o presente artigo 
pretende se delimitar a uma reflexão sobre a efetivação do direito à 
educação no Brasil a partir de uma formação cidadã e que atenda aos 
pressupostos basilares do Estado Democrático de Direito.

Para tanto, o presente ensaio se vale de uma pesquisa documental 
indireta, que consiste na revisão da literatura especializada sobre o 
assunto, correlacionando fenômenos e fatos, bem como apresenta uma 
posição especializada da matéria. Por esse ângulo, far-se-á uma construção 
histórica dos textos constitucionais e medidas legais adotadas desde o 
Brasil Império, com o intuito de remontar uma linha temporal dos fatos 
e perceber os avanços contidos desde então. 

Por conseguinte, propõe-se uma narrativa acerca das normas 
programáticas e como estas estão diretamente ligadas à consecução do 
direito à educação enquanto direito público subjetivo, o que ilustra 
o tratamento estelar que a educação recebeu com a Constituição de 
1988. Por fim, pretende-se destacar o papel da efetivação do direito à 
educação na emancipação do indivíduo, concretizando assim os objetivos 
constitucionais que remontam à construção de um Estado Democrático 
de Direito.

2 Breve escorço histórico da educação nas Constituições brasileiras

O Brasil, nascido colônia, se viu impedido de usufruir da 
soberania nacional de 1500 até a sua independência, em 1822. Mesmo 
após esta, sofreu limitações que foram determinantes em sua construção 
como nação soberana por motivos de ordem interna e externa, assim 
como o regime escravocrata, associado ao estatuto da “civilização” dos 
índios, incidiu profundamente sobre a noção e a prática de direitos civis 
e políticos.

A abolição da escravatura não foi suficiente para mitigar os efeitos 
dessa disparidade social, já que os negros, índios, caboclos e migrantes 
sequer receberam o tratamento dado aos cidadãos de primeira grandeza. 
Como bem pontua Carlos Roberto Jamil Cury (2000, p. 05), “em vez da 
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relação, por vezes conflituosa, entre pares que se baseiam na igualdade 
jurídica, a relação foi muito mais a da hierarquia entre ‘superiores’ e 
‘inferiores’”.

O tratamento oferecido à educação pelo governo brasileiro sofreu 
limitações desde a sua inauguração na Constituição Imperial de 1824, 
no artigo 179, XXXII e XXXIII, que estabeleciam a instrução primária 
gratuita a todos os cidadãos, bem como os colégios e universidades, onde 
seriam ensinados os elementos das ciências, belas-artes e letras (BRASIL, 
1834). Contudo, o conceito de cidadão socialmente estabelecido à 
época era exclusivo, não cogitando a inclusão de índios e negros, que 
permaneciam escravizados.

Ainda que estabelecido na Constituição Imperial, o ensino 
público e gratuito só veio a ser regulamentado em 1827 – com a primeira 
lei nacional da educação – que se incumbiu de instituir as “primeiras 
letras”, que não se dariam em escolas, mas no seio das famílias (BRASIL, 
1827). As “primeiras letras” tratavam da leitura e escrita, sendo que o 
“homeschooling” era motivado pelas distâncias, dificuldades e o preconceito 
inerentes ao Brasil Império, o que chegou a ser incorporado por toda a 
legislação existente no país.

A Constituição da Primeira República (1891) se fez silente 
acerca do acesso à educação, numa clara radicalização liberal, deixando 
tal autonomia para os Estados, que também não estavam obrigados a 
regular o ensino público em suas próprias constituições, sendo apenas 
uma faculdade. E esse ideal liberal adotado pela Constituição de 1891 é 
indicado pela leitura dos Anais da Assembleia Constituinte de 1890/1891, 
em que vigorou o pensamento de que “o indivíduo, enquanto sujeito dos 
direitos civis, só se tornaria titular de direitos políticos se, motu próprio, 
buscasse escola pública estadual até mesmo para se alfabetizar e então 
usufruir do direito do voto” (CURY, 2000, p. 06).

Tais fatos nos dão uma maior noção do tratamento elitista que 
recebia educação brasileira, que não possuía ainda um status de direito e 
dever público. Tanto assim o é, que em 1932 foi publicado o “Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova” (ROMANELLI, 2012, p. 148), redigido 
por Fernando de Azevedo e assinado por 24 renomados educadores e 
intelectuais da época, que clamava, em síntese, por um sistema escolar 
público, gratuito, obrigatório e leigo para todos aqueles brasileiros com 
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mais de 18 anos de idade.
Somente na Constituição da Segunda República (BRASIL, 1934) 

que a educação recebeu tratamento constitucional, que não continha como 
fim a emancipação do indivíduo. Isso porque o momento econômico 
pós I Guerra Mundial evidenciou uma necessidade de aperfeiçoamento 
profissional dos trabalhadores, que precisavam ler, escrever e fazer contas 
matemáticas para corresponder às expectativas industriais da época. 
Tal filosofia de ensino permaneceu durante o Estado Novo, que ainda 
instituiu uma taxa escolar para aqueles que não pudessem comprovar 
situação de hipossuficiência (BRASIL, 1937).

Com a Constituição Federal de 1946 foi inaugurado o direito à 
educação fundamental, incluindo o que hoje é conhecido pelo ensino 
do 5º ao 9º ano. Mantendo o pensamento solidário da última carta 
constitucional, este patamar de ensino só era gratuito para aqueles que 
comprovassem a insuficiência de recursos, como também havia a obrigação 
de que empresas com mais de cem trabalhadores mantivessem o ensino 
primário gratuito para os seus servidores e filhos destes (BRASIL, 1946).

De 1946 até 1967 houve uma preocupação pela estruturação 
da educação, a fim de corresponder com os preceitos constitucionais 
recentemente estabelecidos. À vista disso, foram criados projetos 
que focaram na educação para adultos, com intuito de erradicar o 
analfabetismo; a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal do 
Ensino Superior (Capes); o Ministério da Educação e Cultura - MEC, 
este em 1953, embora ainda acumulasse outras responsabilidades para 
além da educação (FGV, 2020). Cabe dizer que todos estes programas só 
foram possíveis pela previsão inaugurada pela Constituição de 1946, que 
obrigava a aplicação anual de, no mínimo, 10% do orçamento federal e 
20% pelos estados e municípios.

Em sequência, um dos planos que merece destaque é o Programa 
Nacional de Alfabetização - PNA, baseado no método Paulo Freire 
(BRASIL, 1964), pretendendo uma alfabetização em massa da população 
brasileira, que foi coordenado pelo seu próprio idealizador. Pretendia 
inaugurar 60.870 círculos de cultura, alfabetizando 1.834.200 adultos 
e atendendo, assim, 8,9% da população analfabeta (da faixa de 15 a 45 
anos), que em setembro de 1963 era de 20,442 milhões de pessoas. Esses 
círculos seriam implantados em quatro etapas sucessivas (durando três 
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meses, cada) em todas as unidades da federação (FGV, 2020).
Contudo, como a história evidencia, o projeto mal chegou à 

fase de implantação quando o PNA foi extinto em 1964, pelo governo 
militar. Neste ínterim, as Constituições Federais se reservaram a mera 
repetição de direitos de suas predecessoras, num ambiente institucional 
que controlava à risca as ideologias no meio acadêmico.

Com a promulgação da Constituição de 1988 é que a educação 
tomou os moldes atuais, tratada como dever pelo Estado e um direito 
de todos. Numa mudança drástica face aos textos anteriores, adotou 
princípios como a igualdade de condições para o acesso à escola; a 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o conhecimento, 
a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a 
gratuidade do ensino público; planos de carreira para os profissionais da 
educação escolar e; a gestão democrática do ensino (BRASIL, 1988).

Baseando-se nestes princípios fundamentais, foi também a 
primeira Constituição Brasileira a assegurar o ensino obrigatório dos 
04 aos 17 anos de idade, bem como assumiu a responsabilidade de 
educar aqueles que não tiveram o devido acesso na idade própria. Trouxe 
ainda inclusão máxima em seu texto, levando em consideração o ensino 
em língua materna para as comunidades indígenas, facultou o ensino 
religioso e, como uma de suas principais reformas, transformou o direito 
ao ensino básico num direito público subjetivo. Expandiu também a 
quota reservada do orçamento federal para 18% e, quanto aos estados e 
municípios, para 25%.

Quase uma década depois, sob o dever constitucional de prover 
e executar as políticas governamentais relacionadas à educação, foram 
promulgadas as Leis nº 9.394 e 9.424, ambas em 1996, que estabelecem 
a responsabilidade de cada ente federativo no tocante às competências 
envolvendo os diferentes recursos, níveis e etapas do ensino público 
pátrio. A grosso modo, os municípios restaram responsáveis pelo ensino 
fundamental, os Estados pelo ensino médio e a União com o ensino 
superior (BRASIL, 1996).

De mais a mais, a Constituição de 1988 ampliou consideravelmente 
o acesso ao financiamento estudantil, bolsas de estudo, do ensino 
fundamental ao superior, e orientou um compromisso para uma formação 
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humanística e a universalização do atendimento escolar. Notavelmente, os 
avanços advindos de um ambiente democrático inovaram o pensamento 
constituinte, que direcionou esforços para uma maior efetivação do 
direito à educação.

3 Das normas programáticas à efetivação do direito subjetivo à 
educação

No campo da ciência do direito, a classificação de normas por 
espécie é um dos meios que o pesquisador se vale para estudar os seus 
objetivos e, principalmente, sua eficácia (SILVA, 2011, p. 23). Posto isto, 
todos os direitos estabelecidos no texto constitucional são dotados de 
certa efetividade – uns para mais, outros para menos –, ou seja, não são 
em sua totalidade automaticamente aplicáveis, necessitando de alguma 
regulamentação adicional para que lhe seja atribuída eficácia prática na 
vida do cidadão. E este último é o caso do direito à educação.

Importante relevar que foi somente a Constituição Federal 
de 1988 que trouxe certos meios para atribuir eficácia àqueles direitos 
subjetivos dotados de ineficácia tradicional, permitindo a provocação 
do Judiciário pelo cidadão que se visse impossibilitado de exercer o seu 
direito. E foi o jurista Pontes de Miranda, numa colaboração conjunta 
com o Senador Virgílio Távora, o responsável por idealizar tais métodos 
e, principalmente, conferir tratamento de direito público subjetivo4 
à educação (art. 205, CRFB/88), trazendo concretude ao direito e 
afastando quase todas as possibilidades do Estado de negar sua realização.

A instituição do direito à educação como um direito expresso e 
declarado em lei é hodierna e alude ao final do século XIX, com movimentos 
estratégicos dos países europeus, como a França, que consolidou sua 
legislação escolar básica no final do século XIX e a Alemanha, que declara 
formalmente a educação como direito constitucional apenas com a 
República de Weimar, já no início do século XX (CURY, 2000, p. 2).

Para além das constituições e ordenamentos de cada país, há, 
no âmbito da Organização das Nações Unidas – ONU, a Declaração 

4 “Direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de uma prerrogativa pode fazer 
cumprir um dever cuja efetivação apoia-se em um dispositivo legal que visa à satisfação 
de um bem indispensável à cidadania.” (CURY, 2000, p. 09).
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Universal dos Direitos Humanos de 1948 (ONU, 2005) e o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (BRASIL, 
1992), onde se verifica a construção de um compromisso internacional 
em favor da educação, que importa no reconhecimento mais alto que 
um direito pode ter. Como integrante da ONU, o Brasil também se 
compromissou com uma agenda para a educação que acabou gerando 
reflexos somente na Constituição de 1988.

Esse movimento, num contexto mundial, é produto de lutas 
sociais da classe trabalhadora, que tomou ciência do papel transformador 
da educação na construção da participação na vida econômica, política e 
social. Mesmo no Brasil, antes da declaração solene do direito à educação 
na Constituição de 1988, o já mencionado “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova” representou uma luta pela estruturação da educação 
nacional já em 1932 (ROMANELLI, 2012, p. 148). Isso porque a 
educação funciona como um canal de acesso aos bens sociais e à luta 
política, o que resulta na emancipação do indivíduo face à ignorância que 
há muito predominou a base da pirâmide social (CURY, 2000, p. 02).

Essa compreensão é essencial para entender que o principal 
objetivo do legislador ao reforçar as bases do ensino nacional vai de 
encontro às finalidades sociais características de um legítimo Estado 
Democrático de Direito, tendo como principal premissa a consideração 
do indivíduo como fim em si mesmo – atendendo ao personalismo 
ético constitucional –, o que pode ser muito bem compreendido à luz 
do imperativo prático kantiano (KANT, 2004, p. 59), que definiu a 
base moral do texto constitucional, tornando-se evidente nos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, elucidados no art. 3º da 
Constituição Federal.5

O enquadramento da educação como direito público subjetivo é 
de extrema valia para a formação cidadã, dirigente e atuante na sociedade. 
E além de um direito inafastável, é um dever do Estado prestá-lo em 
todas as suas concepções - pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para 

5 É a redação do art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil: “Art. 3º 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar 
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.”
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exercício da cidadania e qualificação para o trabalho – bem como garantir 
o ensino básico gratuito e obrigatório (art. 208, CRFB/88).

Nesse contexto, sendo um direito, deste nascem prerrogativas 
próprias do cidadão, pelas quais ele pode gozar de algo que realmente 
lhe pertence, o que representa, frise-se, um avanço enorme em relação ao 
passado dramático suportado pela população brasileira. Por conseguinte, 
como um dever do Estado, para este nascem obrigações tanto da parte de 
quem tem a responsabilidade de efetivá-las, como os poderes constituídos, 
quanto da colaboração vinda da parte de outros sujeitos implicados 
nessas obrigações. E caso assim não o faça, o cidadão tem à sua disposição 
mecanismos jurídicos para fazer valer o seu direito.

E todo esse processo se deu justamente pelo reconhecimento da 
educação como verdadeiro bem público, de caráter próprio, em razão 
dela ser, em si mesma, cidadã. Como emancipadora do indivíduo, 
implica num exercício legítimo e consciente da cidadania, seja no ato 
de votar, ao qualificar para o mercado de trabalho e até no seu papel 
essencial para o desenvolvimento da nação. Somada à imprescindibilidade 
da educação como emancipadora do indivíduo, encontram-se a 
gratuidade e a obrigatoriedade no seu fornecimento, constituindo assim 
responsabilidade inquestionável do Estado (HIDALGO, 2009, p. 15).

Não se pode olvidar que a Assembleia Constituinte de 1998 foi 
dominada por uma pressão pelo ensino mais técnico-profissional do que 
cidadão, não recebendo um tratamento melhor adequado pelo legislador, 
sendo inserida como norma programática, ou seja, como mera diretiva 
governamental. Não deixa, porém, de ser um compromisso estatal, mas 
perde eficácia enquanto não firmado um compromisso pelo administrador 
público de realiza-la. 

A educação enquanto principal requisito para uma emancipação 
integral do indivíduo demanda uma consciência nacional de soberania 
democrática. E essa lucidez é vital para evitar que certos acontecimentos 
danosos se repitam e representem um retrocesso, como as Grandes 
Guerras Mundiais e, no exemplo pátrio, o Golpe Militar de 1964. 
Destarte, a preservação da ordem democrática demanda um zelo especial 
pela educação. (ADORNO, 2010, p. 119).
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4 A busca pela efetivação de uma educação democratizante 

Ainda que o texto constitucional tenha em seu seio a mais 
pura expressão de um personalismo ético, a realidade nos leva à outra 
perspectiva. Recentemente, a Constituição Federal de 1988 comemorou 
três décadas de existência, protagonizando a quebra de uma ordem 
anterior que retratou um dos tempos mais sombrios da história nacional. 
A leitura da Constituição de 1988 leva a um mar de sentimentos positivos 
e, no topo destes, a esperança de superação de um passado que jamais 
voltará. 

Contudo, não basta a enunciação de direitos fundamentais 
ao povo e deveres impostos ao Estado, para que se alcance, no plano 
concreto, avanços na área da educação que sejam condizentes aos ditames 
do Estado Democrático de Direito.

Numa contagem de dados para ilustrar a situação, a síntese de 
indicadores sociais promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (2018) revelou que apenas 54,3% das escolas têm biblioteca, 
46,8% possuem sala de informática, 65% contam internet e, laboratórios 
de ciências, apenas em 11% das escolas. A falta de saneamento nas 
instituições de ensino fundamental ainda é um problema alarmante: 59% 
não contam com rede de esgoto.

Outro grande problema é o analfabetismo, que inclusive constitui 
objetivo de erradicação pelo país (art. 214, I, CRFB/88). A população 
brasileira apresenta uma elevada taxa nesse quesito, comparada até mesmo 
com seus vizinhos sul-americanos, como a Argentina, Equador e o Chile 
(CASTRO, 2008). Não se pode negar que tal índice tem caminhado 
para uma redução sistemática, com uma queda média de 0,47% ao ano. 
Todavia, o número de analfabetos pouco se alterou desde a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, girando sempre em torno de 14 milhões 
de indivíduos (IBGE, 2018).

Em âmbito global, o Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos – PISA, registrou a participação de 79 países em 2018. Como 
resultado, o Brasil se posicionou entre 58º e 60º em leitura, entre 66º e 68º 
em ciências e entre 72º e 74º em matemática. E um dos fatores relevantes 
que o estudo ainda revelou é que, caso fosse considerado apenas o ensino 
particular brasileiro, o país subiria para 5º no ranking mundial de leitura 
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(OCDE, 2019). São dados que por si só translucidam a realidade não 
só da educação, mas também do cidadão brasileiro médio que, desde 
sempre, encontra inúmeras barreiras no alcance do conhecimento.

A instituição da educação como direito subjetivo público retrata 
uma luta pelo restabelecimento do ensino público, que foi abandonado 
pelas Constituições desde o Estado Novo. Ainda que no texto se fazia 
sistematicamente presente, sequer figurava na realidade, evidenciando 
uma alternância de prioridades pelo governo brasileiro, principalmente 
enquanto coordenado por militares (CURY, 2000, p. 08). Isso porque 
a educação, conforme elucidado alhures, atua como instrumento 
transformador da realidade social e motor pilar da democratização, o que 
ia na contramão da política governamental daqueles tempos sombrios.

E foi justamente nessa ruptura com a ordem constitucional 
anterior que o Estado brasileiro ganhou novos contornos organizacionais, 
movido por essa onda contestatória e esperançosa que se estendeu no 
tempo e não desanimou, proclamando uma cidadania aberta a todos. Foi 
esse sentimento que levou a educação ao status de direito solenemente 
declarado na Constituição de 1988. Nessa senda, o esperado era 
justamente essa expressão estrutural da educação básica, que transmitisse 
os conhecimentos necessários para a vida, a ereção de novos hábitos e 
novos padrões pelos quais se haveria de instituir, de modo organizado e 
sistemático, uma vontade geral democrática até então inexistente no país 
(TEIXEIRA, 1996).

A democracia que se espera para o Brasil é aquela que dê provas 
de sua credibilidade de intervenção na questão social e cultural, afinal, 
esta é realização do preceito de soberania inserto na Constituição de 
1988, ao dizer que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição (art. 
1º, Parágrafo Único, CRFB/886). 

Para a consolidação de um regime democrático torna-se 
imprescindível uma educação emancipadora, que prepare o indivíduo 
para o exercício de uma cidadania que promova a solidariedade, a 
compreensão, a tolerância, o respeito à diversidade social e cultural, como 

6 Art. 1° (...) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 1988)
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também uma participação envolvente nos destinos do meio em que vive 
(CANDAU et al, 1999, p. 114).

Essa compreensão de que a cidadania abraça o próprio conceito 
de democracia permite enxergá-la para além de um posicionamento 
jurídico-legal perante o Estado, ou seja, ultrapassa a mera noção de 
um simples exercício de direitos e deveres. É vital a ultrapassagem da 
barreira do senso comum, eis que o cidadão pode (e deve) se posicionar 
criticamente (CANDAU et al, 1999, p. 112). E um pensamento analítico 
e racional só pode ser concebido através de uma educação para a ação 
político-social, incorporando assim, no indivíduo, uma preocupação 
ética em todas as dimensões de sua vida pessoal e social.

Atuando como verdadeiro guardião da Constituição, o Supremo 
Tribunal Federal tem trabalhado – a seu modo e nos limites de sua jurisdição 
– para a concretização do direito à educação. Seja para garantir a execução 
de ações afirmativas, como o sistema de cotas nas universidades; no acesso 
à universidade por bolsas de estudo, como o Programa Universidade para 
Todos – PROUNI; ou até para impedir uma derrocada ainda maior da 
educação brasileira, como o fez ao conter o avanço desregulamentar do 
homeschooling (BRASIL, 2020). Essa atuação tem suprido certas falhas 
legislativas e executivas no contexto da educação, concretizando assim o 
objetivo educacional prescrito pela Constituição de 1988.

E é nessa linha que a função social da educação adere a igualdade 
como pressuposto fundamental do direito à educação, sobretudo nas 
sociedades politicamente democráticas e socialmente desejosas de maior 
igualdade entre as classes sociais e entre os indivíduos que as compõem e 
as expressam. Essas são as exigências que o direito à educação traz, com o 
intuito de democratizar a sociedade e o Estado brasileiro.

5 Considerações finais

A reflexão proposta até aqui buscou estudar o tratamento conferido 
à educação ao longo da história do Brasil enquanto nação soberana e, 
diante disso, como políticas governamentais positivas direcionadas para 
a consecução dos objetivos constitucionais-educacionais colaboram com 
a construção do indivíduo enquanto cidadão, afetando diretamente a 
evolução do próprio país como uma sociedade desenvolvida.
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Sendo o ensino um serviço público, em razão do tratamento 
constitucional como um direito de todos e um dever do Estado, torna-
se obrigação deste atuar no campo das desigualdades para reduzi-las, e 
com maior razão, no caso brasileiro, no terreno das hierarquias sociais, 
esta como fator diretamente responsável pela redução das primeiras 
e eliminação das segundas, garantindo, assim, o exercício pleno da 
cidadania.

Superar um passado que se mostrou eivado de ignorância e 
desprezo exige uma postura mais rígida e atuante, não só dos governantes, 
como também do povo, de quem surge a soberania. E a provocação do 
cidadão ao exigir que o Estado supra as lacunas na oferta do ensino tem 
sido respondida com atuações sempre positivas do Supremo Tribunal 
Federal, que tem adotado uma jurisdição constitucional agressiva para 
suprir a omissão governamental em tais quesitos.

É necessário ressaltar que, mesmo para induzir a atuação do 
Estado em áreas deficitárias, é imprescindível uma formação completa 
do indivíduo enquanto cidadão, o que poderá se dar através de uma 
educação completa, emancipadora. O papel do Estado em fornecer o 
ensino público e gratuito deve ser muito mais do que promotor, mas 
como verdadeiro fomentador das atividades de ensino em todo o seu 
contexto.

A educação, como instrumento transformador da realidade 
social, perpassa não só por um ensino reflexivo para o discente, como 
também por uma especialização docente voltada para uma consciência 
democrática que deve ser disseminada em cada etapa do ensino, detendo 
o retorno de filosofias de ordem ditatorial e tendo como escopo uma 
formação emancipadora, tão propalada pela Constituição Cidadã (1988), 
que é, inclusive, o seu segundo nome.

Essa atuação estatal no sentido de garantir a execução das políticas 
constitucionais se pisa nos objetivos fundamentais da República, que 
guarda como um de seus preceitos “erradicar a pobreza, a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. E a consecução de tal 
objetivo projetará ainda o alcance de um objetivo magno ainda mais 
valioso e desejado: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
consentânea aos preceitos do Estado Democrático de Direito.
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1 Introdução 

As políticas públicas são caracterizadas como um conjunto de 
decisões e ações do governo que visa resolver os problemas 

da sociedade. Destaca-se a junção de três entes federativos: os Estados, os 
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Municípios e a União. Para o delineamento das políticas públicas também 
torna-se necessário a incidência da sociedade junto ao poder público 
solucionando as questões e também as necessidades da população. 

Nesse âmbito, as políticas públicas educacionais, ao longo de 
seu desenvolvimento, passaram por processos complexos, devido ao 
surgimento de novos traçados e novas dinâmicas, como por exemplo, 
a globalização na economia e os mandatos assumidos pelos Estados 
Nacionais. Desse modo, essas políticas públicas educacionais brasileiras 
são estabelecidas por um processo pedagógico, no qual buscam-se criar 
discussões de temáticas, visando uma educação de qualidade, que é 
amparada por uma legislação. 

Assim também, a disciplina de Educação Física (EFI) traz em seu 
arcabouço a conjuntura de políticas públicas educacionais. Conforme 
afirmam Barbosa e Barbosa (2010), as práticas voltadas à EFI eram 
marcadas pela forte interferência do Estado brasileiro. A disciplina era 
instrumento de controle sobre o corpo e era utilizada como elemento 
legitimador dos regimes ditatoriais.

No entanto, na década de 90, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, nº 9.394 de 1996, traz um novo sentido para a educação, 
interferindo também na disciplina de EFI. Os paradigmas antigos já não 
se encaixam mais e a educação física escolar ganha um novo valor. Não 
menos importante, a lei passa a reconhecer a Educação Especial como 
modalidade de ensino que permeia todos os níveis escolares. Com isso, 
nota-se o papel integrador na EFI, percebendo-se que a junção entre 
escola, professores, pais e alunos é indispensável para a consolidação do 
conhecimento. Assim, cria-se então, na EFI, um espaço de inclusão e de 
diversidade. 

 2 Uma breve reflexão sobre as políticas públicas

A partir do século XX, a promoção do bem estar social tornou-se, 
enfaticamente, um dos deveres fundamentais do Estado, a fim de que 
pudessem ser garantidos os direitos de cada cidadão. Isso posto, tendo 
em vista as inúmeras demandas sociais, houve a necessidade estatal de 
se atentar para o cotidiano dos cidadãos, bem como para os inúmeros 
problemas que os permeavam. Diante desse contexto, surgem as políticas 
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públicas, pioneiras nos EUA e potencializadas, posteriormente, em 
diversos outros países do mundo (TUDE, 2004). De acordo com Torrens 
(2013, p. 189),

Políticas públicas são princípios norteadores da ação do Poder 
Público, e são diretrizes, procedimentos e regras que determinam 
as relações entre o Estado e os atores sociais a que se destinam as 
aplicações de recursos públicos e os benefícios sociais, concretizados 
em programas, financiamentos e leis que traduzem a natureza e as 
prioridades de determinado regime político.

A partir dessas ideias, é possível perceber que sob o impulso das 
demandas sociais as políticas públicas são formuladas. Desse modo, 
por meio da ação estatal em prol dos entes nacionais, diversas ações e 
projetos sociais são implementados, a fim de que transformações sociais 
sejam efetivamente realizadas e atinjam a coletividade. Essas políticas 
buscam atender as mais profusas áreas, como saúde, educação, segurança, 
meio ambiente, cultura, lazer, assistência social e todas as outras áreas 
que pleiteiam a qualidade de vida em sua totalidade. Sob esses ideais, os 
governos – federal, estaduais e municipais – utilizam-se dessas políticas 
para atingirem a diligência em prol da população.

Conforme aponta Almeida (2016), “a política pública em todas 
as suas fases envolve atores com interesses diversos, por isso seu caráter 
político. Ela é influenciada por ideologias, interesses e necessidades de 
vários atores, sejam eles formais ou informais, governamentais ou não 
governamentais” (ALMEIDA, 2016, p. 218). Tendo em vista essas 
implicações, pode-se mencionar que as políticas públicas se constituem 
sob o respaldo dos múltiplos atores sociais que permeiam a sociedade e, 
consequentemente, sob os ideais que os envolvem.

A Constituição Federal (CF) de 1988, alicerçada na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da ONU (1948), assegura em seu título 
II, art. 5º, os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão. A partir 
do que é outorgado na CF e também em outros dispositivos legislativos, 
as políticas públicas são criadas, a fim de que sejam oferecidos à população 
o bem estar e uma vida íntegra. No entanto, conforme as necessidades 
sociais, outras políticas públicas podem ser desenvolvidas, ainda que essas 
demandas não sejam garantidas e respaldadas por lei.

A união dos três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – é 



96  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

responsável pelo planejamento, pela criação e pela execução das políticas 
públicas. Tanto o Poder Legislativo como o Executivo podem sugeri-las, 
sendo que o Legislativo é responsável por criar as leis a elas concernentes 
e o Executivo desempenha o papel de planejar e aplicar essas políticas. 
Ao Poder Judiciário é cabível o controle dessa política pública criada 
observando se elas são, de fato, condizentes com os objetivos elencados 
(MACÊDO, 2018). Para Teixeira (2002, p. 2),

Elaborar uma política pública significa definir quem decide o 
quê, quando, com que consequências e para quem. São definições 
relacionadas com a natureza do regime político em que se vive, 
como grau de organização da sociedade civil e com a cultura política 
vigente. [...] Para serem “públicas”, é preciso considerar a quem se 
destinam os resultados ou benefícios, e se o seu processo de elaboração 
é submetido ao debate público.

 Isso posto, considera-se que a necessidade de transformações 
sociais, de desenvolvimento humano, de práticas de cidadania, bem 
como a busca pela promoção da igualdade, são alguns dos elementos 
que impulsionam a criação e o desenvolvimento de políticas públicas. 
Entretanto, embora o cenário atual e remoto esteja pautado na 
hegemonia e no interesse de determinadas classes, as políticas públicas 
fazem parte do universo social. Contudo, é preciso que elas sejam ainda 
mais reconhecidas, exploradas e concretizadas. 

Considerando-se que as políticas públicas afetam a todos os 
cidadãos, de todas as idades e escolaridades, independente de sexo, 
raça, religião ou nível social, é essencial que elas sejam cautelosamente 
analisadas e vislumbradas por toda a sociedade civil (MACÊDO, 2018). 
A importância dessas políticas para o país, em seus mais variados aspectos, 
se remetem ao fato de que elas são o elo que liga os anseios e necessidades 
da população (principalmente dos setores marginalizados e vulneráveis) 
aos poderes estatais. Desse modo, é de extrema importância a participação 
social na busca pela garantia da cidadania e da efetivação dessas políticas, 
visto que é da sociedade civil que provêm as demandas norteadoras das 
políticas públicas. Assim sendo, ainda que os poderes do Estado sejam 
os responsáveis pela interpretação e execução dessas demandas, cabe aos 
indivíduos sociais fiscalizarem e se mobilizarem, a fim de que seus direitos 
sejam, de fato, resguardados. 
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3 O contexto educacional brasileiro e as políticas 

Adentrando no atual cenário educacional brasileiro, notamos a 
existência de legislação que garante o direito ao acesso à educação de 
qualidade, como consta na CF e na atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB de 1996. No entanto, é de conhecimento de todos 
que o ensino tem se mostrado insatisfatório, no que se refere ao seu 
atendimento, e também na melhoria de sua qualidade. As políticas 
públicas vêm ao encontro dessas necessidades, com o objetivo de dar 
respostas às demandas específicas da sociedade, em suas diversas áreas 
(TUDE, 2015).

O autor Oliveira (2010) nos diz que, se políticas públicas é 
tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, políticas públicas 
educacionais, é tudo que o governo faz ou deixa de fazer em educação. 
Sabemos que, ao longo dos anos e governos, o investimento na pasta da 
Educação tem sofrido grandes cortes. Mediante ao que os autores nos 
apresentam, traremos a seguir recortes sobre a atuação de cada governo, 
no que tange às políticas públicas educacionais, expondo ideias e projetos 
realizados desde o período do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
(1992-2002) até os feitos educacionais, realizado pelo então presidente 
Jair Messias Bolsonaro (2019-2022). 

Já no início do governo de Fernando Henrique Cardoso, podemos 
destacar as políticas públicas educacionais que foram alinhadas com as 
diretrizes de agentes financeiros, como o Banco Mundial. O presidente 
instituiu programas e políticas que alteraram-se em vários graus e níveis 
de ensino, apresentou o programa Acorda Brasil: Está na Hora da Escola, 
que objetivava distribuir verbas diretamente para as escolas, realizar 
melhorias nos livros didáticos e reformular os parâmetros curriculares 
nacionais, além de outras ações. A reforma educacional que foi presente 
neste mandato apresentou-se bem ampla nas ações, entretanto, não houve 
aumento dos recursos financeiros, para a manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

Avançando para o governo do Partido dos Trabalhadores 
(PT), em que assumiram a governança do País por quatro mandatos 
consecutivos, percebemos que nos primeiros dois mandatos, no governo 
de Luís Inácio Lula da Silva, as políticas públicas educacionais buscavam 
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resgatar a qualidade em todos os níveis de ensino, isso em seu primeiro 
mandato, em que seguia três diretrizes norteadoras, que contribuíram 
para uma educação mais igualitária. Já em seu segundo mandato, foi 
criado um plano de Estado pelo Ministério da Educação, o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), que contribuiu para a melhoria 
da qualidade da educação básica e nos investimentos para a educação 
profissional e superior. Passando para o governo Dilma, observou-se uma 
continuidade do governo de Lula, em que houveram investimentos em 
políticas assistencialistas e em programas sociais. Além disso, percebemos 
a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), que proporciona cursos de educação profissional e 
tecnológica às minorias e, também, às pessoas em vulnerabilidade 
social, por conta do desemprego. Ademais, outros programas foram 
desenvolvidos, a fim de fortalecer e consolidar os objetivos traçados para 
a educação. 

Após o impeachment, em 2016, de Dilma Rousseff, o vice-
presidente Michel Temer, assume a presidência. Um governo marcado 
por estremecer a garantia da educação, começando com a PEC nº 
55/2016, que congelou os investimentos públicos em educação e em 
outras áreas por vinte anos, além de anunciar a reforma no Ensino Médio, 
descentralizando o papel de uma educação crítica, emancipatória e de 
formação social. Por fim, instituiu-se na câmara dos deputados, o projeto 
Escola sem Partido, com a finalidade de combater professores e alunos 
que tinham ideologias distintas do governo. Diante dessas implicações 
e diante desses episódios, percebemos a perseguição aos professores em 
diferentes contextos.

Por fim, no governo de Bolsonaro, observamos um verdadeiro 
colapso na educação, com o não cumprimento das metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE), ações que comprometem o ensino, desde 
a creche até o ensino superior, além de ser perceptível a desvalorização 
dos conhecimentos científicos e a censura instaurada nas escolas. Projetos 
como Escola Sem Partido, Educação Domiciliar e Militarização das escolas 
públicas motivou ataques contra a autonomia nos ambientes educacionais, 
além de promover um grande ataque à democracia.

É notório a contribuição de cada governo para a ampliação das 
políticas públicas educacionais no Brasil, seja por meio de reformas de 
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ensino, de criação de leis ou de programas implementados. Segundo 
Taffarel e Neves (2019), podemos falar que a educação estatal, pública, 
inclusiva, laica, democrática, de qualidade e socialmente referenciada nos 
últimos governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, está 
sendo destruída. O desmonte educacional que ocorre, afeta a todos, 
principalmente a população em vulnerabilidade social, com escassez de 
recursos e informação. Isso posto, pode-se mencionar que necessitamos 
de políticas públicas educacionais capazes de sanar essas necessidades, que 
não ataquem a democracia e que promovam o despertar, a autonomia e a 
criticidade da população. 

3.1 A disciplina de Educação Física e suas políticas públicas que amparam 
a inclusão escolar

Se tratando de políticas públicas na EFI, sua análise pode ser 
incluída em um contexto mais amplo, adentrando nas políticas sociais 
que podem representar a ação do Estado de forma intervencionista 
nos processos sociais que, teoricamente, visa o equacionamento dos 
desequilíbrios gerados pelas diferenças sociais ou uma ação democrática 
de construção de formas mais justas para a condução desse processo 
(ETO e NEIRA, 2015).

A disciplina de EFI aparece, neste período, como um intuito 
de formação de corpos fortes, capazes de seguir as novas demandas 
produtivas do mercado, seguindo as necessidades do capitalismo. A EFI 
era direcionada às metodologias de ensino voltadas a aspectos biológicos 
excluindo qualquer abordagem humanística e expressiva. Os mesmos 
autores Eto e Neira (2015), apresentam, ainda, que na década de 70, 
surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692 de 1971 realizada 
por um governo marcado pelo militarismo e que visava o progresso 
brasileiro. O autor Bracht (1999) afirma que a disciplina de EFI não se 
modificou quanto aos objetivos sociais a serem atendidos, ela reforçou 
um predomínio do tecnicismo e também a esportivização. O objetivo 
principal era no futuro ter trabalhadores competitivos e dispostos, 
associando-se ao termo corpo-máquina. Desta forma, não observamos 
marcas de avanços nas políticas públicas e de um planejamento político 
de inclusão específico na área de EFI no decorrer destes períodos.
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No Brasil, a década de 80 trouxe discussões sobre as políticas 
públicas dentro do esporte e lazer ganhando ênfase no campo científico/
acadêmico da EFI. O tema ganhou força a partir da CF de 1988, quando 
o lazer passou a ser direito social e o esporte um setor estratégico, de 
direito individual, a ser incentivado pelo Estado, o que influenciou na 
disseminação da produção teórica sobre o assunto (SILVA, 2015). Na 
área de EFI, a Educação Física Adaptada passou a vigorar oficialmente 
nos cursos de graduação com a publicação da Resolução 03/87 do 
Conselho Federal de Educação. Diante da data da resolução, nota-se que 
muitos professores de EFI que hoje atuam nas escolas, não receberam 
em sua formação conteúdos e/ou assuntos pertinentes à Educação Física 
Adaptada ou a Inclusão (CIDADE, 2002).

Em meio às políticas públicas da EFI, com a publicação de 
documentos internacionais importantes em defesa da educação como 
um direito de todos, surge na década de 90, a inclusão de pessoas 
com deficiência no Sistema Regular, seguido de um processo histórico 
de exclusão e segregação desta população. Ferreira (2013) salienta que 
nesta mesma década surge, com o intuito de estimular a participação 
de pessoas com deficiência, as Olimpíadas Especiais, que em outubro 
do mesmo ano, após o credenciamento ao Special Olimpcs International, 
passou-se a chamar Special Olimpcs Brasil, um programa que atingiu 12 
Estados brasileiros, e que em 2002 perdeu um pouco da sua força. A 
criação de organizações como a Associação Brasileira de Desportos para 
Cegos, a Associação Brasileira de Desporto em Cadeiras de Rodas, a 
Associação Brasileira do Déficit de Atenção e a Associação de Desportos 
para Deficientes Intelectuais, oportunizaram a inclusão social e a inserção 
de pessoas com deficiências na sociedade e nos desportos. Assim, foi 
Sancionada em 16 de julho de 2001, a Lei N° 10.264, também conhecida 
como AGNELO/ PIVA. Oliveira (2019), afirma que até o momento 
atual, a lei é a principal responsável pelo financiamento do esporte 
paralímpico no país. Essa lei garantiu ao Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) uma parcela dos recursos das loterias, o que, nos últimos 18 anos, 
foi fundamental para o desenvolvimento, reconhecimento e evolução do 
esporte paralímpico no País. Almeida e Marchi Júnior (2011), também 
complementa corroborando que a lei também delimita onde os recursos 
serão investidos e quem será o responsável pela fiscalização, além da 

https://www.facebook.com/ABDATDAH/?__cft__%5b0%5d=AZVRGPbFtdanaHJJFeMxEjvVtWgim97cjJn_OB_5PKBMNS0D4BWx2a7mCmIaO9NsANiheuaKxtkOnguSBjiH8FThGBPF22754vaBety0p1eGqrO7h9efZ87CFMy4FDjQa7Hn9FnRCZw9GXzpEj_sWZqZIpzWnLAc1i8hSKK6U6Psucuf1GIQXtlh1_tQmsgrmzE&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ABDATDAH/?__cft__%5b0%5d=AZVRGPbFtdanaHJJFeMxEjvVtWgim97cjJn_OB_5PKBMNS0D4BWx2a7mCmIaO9NsANiheuaKxtkOnguSBjiH8FThGBPF22754vaBety0p1eGqrO7h9efZ87CFMy4FDjQa7Hn9FnRCZw9GXzpEj_sWZqZIpzWnLAc1i8hSKK6U6Psucuf1GIQXtlh1_tQmsgrmzE&__tn__=-UC%2CP-R
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regulamentação do repasse de verbas. Dos valores repassados, 10% devem 
ser investidos no esporte escolar, 5% no esporte universitário e o restante 
no rendimento. Desta forma, investimentos financeiros foram destinados 
para eventos esportivos de cunho inclusivo, esse fato é considerado um 
grande marco para o desporto e também na história paraolímpica no 
Brasil.

Neste sentido, a EFI e suas práticas contribuem eficazmente para 
o rompimento das barreiras do preconceito, promovendo a integração 
e oportunizando o acesso à educação, à saúde, ao esporte, ao lazer e à 
atividade física. Vale ressaltar também, que não há modelo perfeito de 
EFI aplicável no processo de inclusão, visto que o professor pode mesclar 
diferentes procedimentos para promover a aprendizagem dos seus alunos. 
O programa de inclusão e EFI, quando bem adaptado ao aluno com 
deficiência, possibilita-o a compreender as suas limitações e capacidades, 
auxiliando-o na busca de melhor adaptação (SALLES et. al., 2015).

Pensando em um processo inclusivo eficaz, os professores 
necessitam muito de apoio do governo, referente aos materiais didáticos, 
à oferta de cursos especializados e à estrutura adaptada do espaço físico. 
Além disso, a inclusão escolar necessita passar por reflexões e debates, 
com o intuito de promover este processo de maneira estruturada. Embora 
se reconheça que a escola seja um espaço privilegiado para convívio com 
a diferença, o processo inclusivo não acontece de forma tão rápida e 
automática, ele é um desafio a ser enfrentado em médio e longo prazo 
entre os envolvidos (SALLES et. al., 2015).

Por fim, observamos tamanha importância das políticas públicas 
para o discernimento da inclusão. A disciplina de EFI possui um papel 
significativo, na qual o professor necessita de conhecer os interesses, 
as necessidades e as possibilidades de cada aluno. Para a efetivação do 
conhecimento, ainda destacamos a necessidade de se ter escolas preparadas 
para receber os portadores de necessidades especiais. Sendo assim, é 
necessário um elo entre o governo, os municípios e as escolas, buscando 
criar estratégias e tendo como intuito principal o rompimento de barreiras 
e preconceitos, levando o aluno ao ápice do seu conhecimento.
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4 Conclusão

  As reflexões apresentadas demonstram que as políticas públicas 
são decisões tomadas pelo Estado e que deveriam ser determinadas a partir 
das necessidades que emanam do povo, mas que em sua maioria têm 
sido deliberadas conforme as ideologias políticas dos regimes vigentes. 
Essas ações do governo foram apresentadas no que se refere à Educação, 
especificamente neste capítulo, à Educação Inclusiva na Educação Física, 
esta, enquanto campo de conhecimento e instrumento de emancipação.

A partir da análise sobre a trajetória da criação e da efetivação de 
políticas públicas para a Educação no Brasil, fica evidente a fragilidade 
dessas ações no país. Essa inconstância se dá a partir da concepção do 
papel da Educação sob a ótica das diferentes perspectivas ideológicas 
e políticas, que hora a considera como um instrumento da reflexão e 
autonomia, hora como ferramenta de manipulação ideológica. Essa 
oscilação tem causado um enfraquecimento e atraso nas questões sócio 
educacionais.

É perceptível a falta de investimento em políticas públicas de 
um modo geral, que se agrava nas questões relacionadas à educação, não 
sendo priorizada como deveria na maioria das decisões governamentais. 
A Educação Física enquanto ferramenta educacional, em determinados 
momentos apresentou-se como importante aparelho ideológico do Estado, 
limitada aos seus aspectos biológicos. Passou por diversas mudanças a 
partir de sua inclusão como direito do cidadão, mas erroneamente, na 
grande maioria das vezes, reduzida aos aspectos técnicos que de forma 
isolada e descontextualizada, não contribuem para a transformação social.

A Inclusão, mesmo que neste contexto enfraquecido e 
negligenciado, apresentou alguns avanços, ainda que distantes do ideal, 
pois ela tem sido discutida a partir de uma participação insuficiente da 
sociedade e estipulada por meio de normativas desconexas e por vezes 
utópicas. As instituições educacionais, a fim de atender às exigências 
relacionadas ao processo de inclusão, apresentam soluções muito técnicas 
e menos humanitárias. 

O financiamento de políticas públicas efetivas para a inclusão é 
cada vez mais emergente. Para tanto, é preciso que estas sejam palpáveis, 
que assumam um significado no campo prático. A Educação Física, por 
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muito tempo pautada em concepções biológicas, por essência, tem sido 
excludente. Para que esses estigmas sejam derrubados e seja possível um 
diálogo do campo da Educação e da Educação Física com o processo 
inclusivo, que atenda às reais necessidades da população, faz-se necessário 
a criação e implementação de políticas públicas sólidas e duradouras, que 
não sejam utilizadas como objeto de manipulação e fiquem à mercê de 
diferentes correntes ideológicas.
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UNIVERSIDADE, ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO: APONTAMENTOS SOBRE SUA 

RELEVÂNCIA AO BACHARELANDO EM 
DIREITO

 Henrique Avelino1

Tayná Lucas Ferreira2

Introdução

Este capítulo não possui intenção de esgotar o assunto, 
mas pretende, de forma acadêmica e construtiva, nortear 

bacharelando de direito acerca da relevância das atividades ligadas à 
iniciação científica, pesquisa e extensão, em prol de seu crescimento e 
desenvolvimento, pessoal, acadêmico e profissional.

O curso de Direito da graduação é generalista e enfatiza as Ciências 
Humanas. O curso de Direito é um bacharelado de cinco anos de duração e 
está disponível na grande maioria das instituições de ensino superior públicas 
e privadas de todo o Brasil. 

É natural que se observe bem se a faculdade que está oferecendo 
o curso tem o reconhecimento e autorização do Ministério da Educação 
(MEC), pois só assim o diploma terá validade no mercado. 

Os três primeiros anos são essencialmente teóricos, com aulas 
de português, sociologia, teoria do estado e economia, além de matérias 
específicas do direito: civil, constitucional, penal, comercial e medicina 
legal. Nos trabalhos práticos, o aluno atua como juiz ou advogado em 
simulações de julgamentos. Em geral, a carreira e a especialização a ser 

1 Pós-Doutorando, Doutor, Mestre, Especialista, Graduado em Direito pela PUC/MG, 
Professor Universitário e Advogado. E-mail: henriqueavel@hotmail.com

2 Graduada em Direito pelo Centro Universitário Una e Pós-Graduanda em Direito 
Processual Civil. E-mail: tayna.lucasx3@gmail.com
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obtida numa pós-graduação começam a ser definidas no quinto ano, na 
escolha das disciplinas de formação específica. São obrigatórios o estágio 
e um TCC para obter o diploma. 

Há dois grandes caminhos: advocacia e a carreira jurídica. Cada 
uma oferece várias áreas de especialização e atuação. Para ser advogado 
é preciso passar em exame da OAB. Já o candidato a juiz, promotor ou 
delegado de polícia tem de prestar concurso público. Para se tornar juiz, 
é necessário ter ainda, em regra, dois anos de inscrição na OAB como 
advogado.

2 A importância da pesquisa ao bacharelando

Ao longo da graduação é muito importante que o graduando 
realize projetos de pesquisas e extensão. 

A pesquisa científica consiste em um processo de estudos voltados 
para apresentar resultados à sociedade. É um conjunto de atividades para 
o alcance de conhecimento aprofundado a determinado assunto. Para 
iniciar uma pesquisa cientifica é imprescindível que se apresente um 
projeto de pesquisa que englobe a problematização do tema, justificativa, 
hipótese, objetivos, procedimentos metodológicos, tipo de pesquisa e um 
cronograma. 

É importante a orientação de um professor especialista na área e 
que possa futuramente publicar o estudo em revistas jurídicas vinculadas a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
que por sua vez possui vinculação ao Ministério da Educação (MEC). 
A CAPES possui várias atribuições, dentre elas a de avaliar programas 
de pós-graduação e revistas que publicam periódicos científicos. As 
avaliações se referem a Qualis3, que realiza coleta de dados pela plataforma 
Sucupira e possui níveis de avaliação por meio de periódicos científicos. 
A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa 
por processo anual de atualização. São classificados em níveis A1 ao A2; 

3  O Qualis, Qualis-Periódicos ou Qualis/CAPES, é um sistema brasileiro de avaliação 
de periódicos, mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), que relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação 
da  produção  intelectual  dos  programas  de  pós-graduação  do  tipo  «stricto sensu” 
(mestrado e doutorado), quanto ao âmbito da circulação (local, nacional ou internacional) 
e à qualidade (A, B, C), por área de avaliação.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dicos_cient%C3%ADficos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_de_Aperfei%C3%A7oamento_de_Pessoal_de_N%C3%ADvel_Superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_de_Aperfei%C3%A7oamento_de_Pessoal_de_N%C3%ADvel_Superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stricto_sensu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
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B1 ao B5 e C.
O Direito constitui-se, ao mesmo tempo, como tradição, ou 

seja, continuidade e permanência, e como inovação, aperfeiçoamento e 
adaptação às novas circunstâncias da vida e da sociedade. 

Neste contexto, a pesquisa científica seguramente contribui para 
o Direito, entre outras coisas resgatando as lições do passado e pensando 
os desafios do presente e do futuro. 

Como ciência social e no âmbito de um mundo cada vez mais 
complexo e integrado, impõe-se crescentemente, na pesquisa jurídica, 
a necessidade também de uma perspectiva interdisciplinar para melhor 
qualificar o Direito enquanto modo civilizatório de regulação social. 

Tudo isto envolve reflexão, aprofundamento, metodologia, 
objetividade, elementos estes que são importantes na pesquisa científica. 

A pesquisa científica é o principal modo de análise crítica e de 
proposta de novas soluções para os problemas jurídicos, e desse modo ela 
é a “mola-mestra” da própria evolução do Direito enquanto conjunto de 
textos normativos e como ciência dessas normas.

A iniciação científica tem decisivamente colaborado nas últimas 
décadas no Brasil para a qualificação do aprendizado do Direito. Em 
benefício não só dos estudantes diretamente envolvidos, mas também 
dos cursos de graduação como um todo.

Para o estudante que pretenda dar continuidade a seus estudos 
no plano da pós-graduação ou que almeje uma carreira acadêmica, 
indispensável a atividade de iniciação científica, não só enriquecendo seu 
currículo com vistas ao processo seletivo nos cursos de pós-graduação, 
como também melhor o habilitando à reflexão jurídica. 

A pesquisa contribui para aprofundar seus conhecimentos sobre 
as matérias objeto o estudo, permite desenvolver a noção de métodos 
de investigação científico-jurídicos e de desenvolver espírito crítico. Os 
benefícios da iniciação científica estendem-se da mesma forma à atuação 
profissional dos futuros “operadores do direito” de maneira geral. 

A pesquisa permite o bom exercício profissional na área jurídica, 
a qual depende cada vez mais da capacidade do profissional manusear as 
ferramentas jurídicas com conhecimento, profundidade e competência. 
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A pesquisa mostra-se portanto como sendo uma atividade voltada 
aos alunos de graduação, objetivando o incluí-los no ambiente de pesquisa 
e produção científica, para que se possa despertar vocações para futuros 
pesquisadores e incentivar aqueles que se destacam em seu desempenho 
acadêmico. 

Constitui-se de orientação de pesquisa dos orientandos, durante 
um determinado período, culminando este trabalho com a apresentação 
pública dos resultados em evento de natureza acadêmico-científica, em 
simpósios, conferências, seminários, congressos, etc.

Pela pesquisa científica, o bacharelando em Direito certamente 
compreenderá o significado dos valores ínsitos da ciência. Terá a 
oportunidade de observar o quanto estes valores podem ajudá-lo na 
sua formação como profissional, também como indivíduo, ser humano 
e cidadão, pois provocará a reflexão e o debate, abrangendo-se o seu 
campo de expectativas e, inclusive, o daqueles que o estão assistindo, 
proporcionando a troca de informações, tão necessária e bem-vinda, 
em prol de seu crescimento e desenvolvimento, pessoal, acadêmico e 
profissional.

3 Anotações sobre os tipos de pesquisa que podem ser utilizados pelo 
estudante de Direito

A pesquisa é um processo bilateral de aprendizagem que envolve 
tanto o indivíduo que a realiza quanto a sociedade que dela participa 
como destinatária de seus resultados. Em outras palavras, a pesquisa pode 
ser definida como um conjunto de atividades orientadas e planejadas para 
o alcance do conhecimento, como já analisamos anteriormente. 

Toda a pesquisa científica leva em consideração um número 
variado de critérios distintivos segundo o seu enfoque. De forma mais 
generalizada, optamos por limitar essas infindáveis classificações a apenas 
três, a pesquisa quanto aos: objetivos, procedimentos e objeto.

As pesquisas exploratórias têm como escopo a familiarização 
do investigador com o problema, caracterizando-se como um estudo 
preliminar com vistas a facilitar a delimitação do tema de trabalho; 
tornar o objetivo mais explícito; constituir hipóteses; descobrir novos 
enfoques, etc. Esse tipo de pesquisa servirá como pressuposto para 
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que a monografia possa ser concebida com maior precisão. Por meio 
das pesquisas exploratórias, avalia-se a possibilidade de escolher as 
técnicas mais adequadas e decidir sobre as questões que mais necessitam 
de atenção e investigação detalhada, tomando-se ciência prévia das 
potenciais dificuldades que venham a surgir ao longo do desenvolvimento 
do trabalho. As técnicas tipicamente utilizadas para essa modalidade de 
pesquisa são estudos de caso, observações ou análises históricas, pois 
seus resultados fornecem geralmente dados qualitativos ou quantitativos 
preciosos, permitindo ao pesquisador avaliar se as teorias e conceitos 
existentes podem ser aplicados a um determinado problema ou se novas 
teorias e conceitos devem ser desenvolvidos. 

Segundo Selltiz (1967, p. 63), na maioria dos casos, as pesquisas 
exploratórias envolvem: levantamento bibliográfico; entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e 
análise de exemplos que venham a estimular a compreensão. A pesquisa 
exploratória apoia-se basicamente em três princípios bastante difundidos, 
a saber: 1) a aprendizagem melhor se realiza quando parte do conhecido; 
2) deve-se buscar sempre ampliar o conhecimento; e 3) esperar respostas 
racionais pressupõe formulação de perguntas também racionais. 

As pesquisas descritivas, por sua vez, têm como alvo observar, 
registrar, analisar e correlacionar fenômenos ou fatos, sem interferir no 
ambiente analisado, o que significa que os fenômenos são estudados sem 
que sejam manipulados pelo pesquisador. Juntamente com as pesquisas 
exploratórias, as descritivas são as mais usadas na área das Ciências 
Humanas e Sociais. Como analisam Cervo e Bervian (2003, p. 67), 
essas pesquisas podem assumir várias configurações: estudos descritivos; 
pesquisa de opinião; pesquisa de motivação; estudo de caso; e pesquisa 
documental. Observa Andrade (2003, p. 124) que as pesquisas descritivas 
são habitualmente solicitadas por sociedades empresariais, institutos 
pedagógicos e partidos políticos, com o fito de detectar um determinado 
padrão na coleta de dados. É notório que o universo classificatório 
das pesquisas é muito tênue, razão pela qual as pesquisas descritivas 
aproximam-se muito das exploratórias quando assumem uma forma mais 
simples. No entanto, em outros casos, se aproximam das explicativas, 
quando ultrapassam a identificação das relações das variáveis, procurando 
estabelecer a natureza dessas relações (GIL, 2002, p. 42). 
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Em síntese, as pesquisas descritivas, em suas diversas variações, 
trabalham sobre dados ou fatos colhidos da própria realidade.

As pesquisas explicativas assumem um caráter mais complexo 
em relação às demais, porque além de observar, registrar, analisar e 
correlacionar fenômenos, procura aprofundar-se no conhecimento da 
realidade, identificando fatores determinantes para explicar os porquês 
das coisas. Em contrapartida, está mais sujeita a cometer erros. 

De acordo com Gil (2002, p. 42), pode-se dizer que o 
conhecimento científico está assentado nos resultados oferecidos pelos 
estudos explicativos, o que não significa, porém, que as pesquisas 
exploratórias e descritivas tenham menos valor, porque quase sempre 
constituem uma etapa prévia indispensável para a obtenção de explicações 
científicas mais consistentes. 

A maioria das pesquisas explicativas utiliza-se do método 
experimental, aquele em que as variáveis são manipuladas de maneira 
preestabelecida e seus efeitos suficientemente controlados e conhecidos 
pelo pesquisador para observação do estudo, possibilitando a 
demonstração dos dados coletados.

4 A relevância da extensão ao futuro operador do Direito

Inicialmente, pode-se definir extensão universitária como sendo 
as múltiplas ações planejadas e executadas pelas Instituições de Ensino 
Superior, valendo-se de seus recursos materiais e humanos, a fim de 
proporcionar à sociedade serviços, para além da educação formal e 
atividades de pesquisa que desenvolvem. 

Vale dizer, que pela leitura do caput do artigo 207 da CRFB/1988, 
“as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa 
e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 

A lei nº 9.394/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da 
educação nacional (conhecida como LDB), por sua vez, fixou a promoção 
da extensão como uma das finalidades de educação superior. A extensão 
que incorporou, no entanto, não abarcou todas as dimensões da extensão, 
apenas a extensão difusão, unidirecional, de divulgação: 
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Art. 43. A educação superior tem por finalidade: [...] VII - promover 
a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição.

A Lei nº 10.172/2001, que estabeleceu o Plano Nacional de 
Educação para o período de 2001 a 2010, ao estabelecer os objetivos e 
metas para a educação superior, foi mais longe, pois além de ultrapassar 
a visão de mera divulgação pela concepção de educação continuada que 
resgata socialmente aos beneficiados, oficializou a extensão de mão dupla 
– universidade na comunidade e comunidade na universidade, bem 
como inseriu a extensão no processo pedagógico das instituições públicas:

21. Garantir, nas instituições de educação superior, a oferta de cursos 
de extensão, para atender as necessidades da educação continuada 
de adultos, com ou sem formação superior, na perspectiva de 
integrar o necessário esforço nacional de resgate da dívida social e 
educacional. 22. Garantir a criação de conselhos com a participação 
da comunidade e de entidades da sociedade civil organizada, para 
acompanhamento e controle social das atividades universitárias, 
com o objetivo de assegurar o retorno à sociedade dos resultados das 
pesquisas, do ensino e da extensão. 23. Implantar o Programa de 
Desenvolvimento da Extensão Universitária em todas as Instituições 
Federais de Ensino Superior no quadriênio 2001-2004 e assegurar 
que, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a graduação 
no ensino superior no País será reservado para a atuação dos alunos 
em ações extensionistas.

Inclusive, o reconhecimento Constitucional e a disciplina legal 
dada a essa atividade acadêmica, bem como a organização do Fórum do 
Pró-reitores de Extensão, no fim da década de 1980, possibilitaram ao 
meio acadêmico a construção de um conceito para a extensão universitária, 
o qual foi expresso no I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão.

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove 
a interação transformadora entre Universidade e outros setores da 
sociedade.

Este tipo de atividade acadêmica traz consigo a possibilidade da 
integração da teoria à prática, constitui-se no elo entre o que é pesquisado 
e ensinado na academia e a realidade da comunidade na qual se insere o 
respectivo meio universitário. Revela-se, portanto, sobremaneira, muito 
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importante, para a formação e que estejam atentos às necessidades e 
anseios de seu povo, em consonância com sua função social, contribuindo-
se inclusive para o respeito a interesses sociais e econômicos de terceiros. 
A extensão universitária é caracterizada pelas relações que envolvem 
docentes e discentes com indivíduos externos ao currículo acadêmico, 
em meio ao desenvolvimento de atividades educacionais.

A extensão pressupõe um planejamento cuja base teórica está 
vinculada aos ensinamentos técnicos próprios da sala de aula. Por isso 
é necessário que ensino, pesquisa e extensão caminhem juntos durante 
o curso universitário, para que efetivamente a universidade produza 
conhecimento acessível aos mais diversos segmentos da sociedade.

A extensão universitária desempenha importante papel, a partir 
da difusão de conhecimentos e conquistas das Universidades. Possibilita 
a melhoria da vida da comunidade e progresso intelectual tanto para os 
membros do ambiente acadêmico que prestam as atividades extensionistas, 
como também para a própria sociedade à qual se dirigem tais ações.

Nas extensão universitária é essencial a habilidade da crítica, 
dispensando-se a autoridade do argumento, a qual acabou fazendo-se, em 
muitos casos, modo único de conhecimento, tão fundamentalista como 
qualquer religião. 

Ao estudante de direito, é imprescindível o desenvolvimento do 
senso crítico e também da autocrítica para a investigação social, e isso é 
proporcionado com o seu progresso na da extensão universitária.

É adequado que se estabeleça um diálogo entre aqueles que serão 
os futuros bacharéis em direito e a comunidade, para que os problemas da 
sociedade sejam devidamente apurados e compreendidos, pois eles serão 
pano de fundo da vivência profissional dos bacharéis.

[...] cabe, prioritariamente, à extensão, buscar alternativas que 
possibilitem o diálogo com a sociedade. Esse diálogo, entretanto, 
não deve se dar de forma hierárquica, opressora e assistencialista, 
mantendo a comunidade como mera receptora das “verdades 
científicas” produzidas na academia. Nos encontros realizados com 
a comunidade, devemos considerar que as partes envolvidas estão 
em pé de igualdade, o ambiente deve ser de trocas realizadas com 
informalidade, buscando uma aproximação dos universitários com a 
realidade social. (COLAÇO, 2006, p. 240).

Especificamente em relação ao curso de Direito, a extensão 
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universitária mostra-se como um caminho viável de promoção da 
cidadania pelas ações de assistência jurídica, que associam a teoria à 
prática, contribuindo-se para o acesso da comunidade às prestações 
jurisdicionais.

 A extensão possibilita a promoção da justiça, principalmente 
àqueles que se veem distantes da proteção de seus direitos, especialmente, 
pelos óbices econômicos. 

A pesquisa e extensão são os pilares da universidade, junto do 
ensino, devendo estar par a par e não um predominando o outro.

O estudante deve ter efetivo diálogo com a sociedade durante 
a formação do bacharel em Direito, a ser fomentada pela extensão 
universitária, e merece mantê-la durante todo o exercício de sua vida 
profissional. Afinal, são rotineiros os conflitos sociais, em maior ou menor 
grau, a serem solucionados pelo Poder Judiciário.

Assim, o contato com as tensões sociais sempre ocorrerá. No 
Direito, é essencial preocupar-se com outro e enxergar as pretensões do 
outro, o que pode ser viabilizado por meio da extensão acadêmica.

Roberto Lyra Filho explica que o direito não pode se confundir 
com a lei (LYRA FILHO, 1982). Portanto, o Direito precisa ser assimilado 
nas ruas, no dia a dia, na vivência e realidade fática da sociedade, além do 
ambiente essencialmente acadêmico.

A extensão universitária contribui para que as instituições de 
ensino exerçam sua responsabilidade social, ensejando-se articulação entre 
os diversos setores da instituição e os projetos éticos e de desenvolvimento 
social equitativo e sustentável. 

Sabe-se que a atuação socialmente responsável é também objetivo 
das instituições de ensino. Logo, a extensão universitária surge como meio 
apto a propiciar que a responsabilidade social universitária seja efetivada.

Uma das metas de uma atuação socialmente responsável da 
universidade é a educação do estudante como agente de desenvolvimento, 
contribuindo para a formação de um novo perfil de estudante universitário, 
qual seja: um aluno preocupado com as injustiças existentes em seu redor, 
informado, capaz de escutar e trocar ideias, promotor da democracia e 
consciente de seu papel de cidadão. (VALLEYS, 2006, p. 52). 

A atuação universitária socialmente responsável, aliada a projetos 
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de extensão bem estruturados, permite ao aluno compreender a dimensão 
das lutas sociais, conhecimento indispensável à formação do bacharel em 
Direito. 

Por meio da extensão é que o Direito, metodologicamente 
pertencente às ciências humanas, torna-se faticamente pertencente a essa. 

Assim sendo, “por ser uma ciência social aplicada, fica mais 
acessível ao campo do direito entender que sua formulação teórica é feita 
a partir de e tendo em vista a realidade social, pois se destina a ela e dela 
é oriunda” (LYRA FILHO, 2009, p. 22).

É adequado que estudantes de direito despertem para a realização 
de um ensino que supere aquela a dogmática tecnicista, a reprodução 
acrítica de uma cultura jurídica dominante, que é a característica da 
imensa maioria das faculdades de direito em nosso país. 

[...] nós achamos que os advogados e outros doutores só tem dois 
caminhos nas suas profissões: um deles é emprestar seu conhecimento 
para os movimentos populares e não ficar separado deles; pelo 
contrário, estar firmemente junto nas lutas pelas transformações da 
sociedade: o outro caminho é ficar “na sua”, isto é, mesmo tendo 
simpatia pelo povo, “cuidar de sua vida” numa posição individualista. 
Essa posição é conservadora: ajuda as forças que não querem mudanças 
na sociedade, forças que pretendem conservar tudo como está. Um 
advogado que nunca viu os operários na fábrica, nunca foi ao campo 
saber como o lavrador dá duro de sol a sol, nunca subiu o morro e 
conheceu a situação dos favelados, não consegue imaginar o que as 
pessoas simples pensam sobre o Direito e a Justiça. Só fica sabendo 
aquilo que os professores ensinam na escola, aquilo que o juiz acha lá 
no tribunal, aquilo que os colegas discutem nos escritórios. Mas, nem 
o professor, nem o juiz e nem a maioria dos colegas conheceu uma 
fábrica por dentro, foi a roça, ou subiu à favela. Por isso o Direito e a 
Justiça podem parecer uma coisa para o pessoal que vive no mundo 
das salas de audiência, dos cartórios, dos corredores do fórum; e 
parecer outra coisa para o povo, que nem conhece aquele mundo. 
(FARIA, 1992, p.128-129).

Mendonça e Silva (2002) afirmam que poucos são os que tem 
acesso direto aos conhecimentos gerados na universidade pública e que a 
extensão universitária é imprescindível para a democratização do acesso a 
esses conhecimentos, assim como para o redimensionamento da função 
social da própria universidade, principalmente se for pública.

Sousa (2000) afirma que a extensão é o instrumento necessário 



  115
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

para que o produto Universidade – a pesquisa e o ensino – esteja articulado 
entre si e possa ser levado o mais próximo possível das aplicações úteis na 
sociedade e, ainda, que a Universidade deve estar presente na formação 
do cidadão, dentro e fora de seus muros.

Os estudantes que têm contato com algum projeto de extensão 
são estimulados a serem difusores das ideias elaboradas, levando-as ao 
convívio da família, grupo de amigos, e sociedade em geral.

Assim, a extensão universitária, em relação ao estudante de 
direito, possibilita a formação do profissional cidadão mediante um 
espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a 
superação das desigualdades sociais existentes.

Portando, nota-se que os benefícios da extensão são vários, dentre 
eles: conhecimento da realidade da comunidade em que a universidade 
está inserida; prestação de serviços e assistência à comunidade,

Ademais, há o fornecimento de subsídios para o aprimoramento 
curricular e criação de novos cursos, com fornecimento de subsídios para 
o aprimoramento da estrutura e diretrizes da própria universidade na 
busca da qualidade, mediante facilitação da integração ensino / pesquisa 
/ extensão, o que possibilita a integração da universidade e comunidade 
e, consequentemente, possibilita a comunidade universitária a conhecer 
a problemática nacional e atuar na busca de soluções plausíveis e fáticas.

5 Conclusão

Não se almejou esgotar o assunto. Bscou-se, de forma acadêmica 
e eessencialmente construtiva, nortear o bacharelando de direito acerca 
da relevância das atividades ligadas à iniciação científica, pesquisa e 
extensão, em prol de seu próprio crescimento e desenvolvimento, pessoal, 
acadêmico e profissional. É importante que ensino, pesquisa e extensão 
caminhem juntos durante o curso universitário para que efetivamente a 
universidade produza conhecimento acessível aos mais diversos segmentos 
da sociedade.

Assim, as práticas de extensão, como elementos integrantes de 
um projeto pedagógico único, tem de estar intrinsecamente associadas 
às práticas de ensino e às práticas de pesquisa. A extensão é, portanto, 
a parte do processo educativo que articula o ensino e a pesquisa. A 
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extensão é campo fértil para a pesquisa exatamente por sua aproximação 
com a realidade fática. É instrumento capaz de formar estudantes de 
direito conscientes, competentes e comprometidos com a resolução dos 
problemas sociais que assolam o seu tempo. 

A extensão universitária é o instrumento mais adequado para a 
formação de alunos com essas qualidades, já que os insere no contexto 
social, dá-lhes consciência de seu papel como agente de desenvolvimento 
e capazes de enxergar as necessidades do outro. 

Pela extensão universitária, possibilita-se a promoção da justiça, 
principalmente àqueles que se veem distantes da proteção de seus 
direitos, especialmente, pelos óbices econômicos. Ademais, a extensão 
universitária ainda permite que as Instituições de Ensino Superior (IES) 
realizem sua função social, democratizando o ensino.

Referências

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do 
trabalho científico. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.

BRASIL. Decreto lei nº 5.452 de 1 de maio de 1943. Alterada pela lei 
nº 13.467 de 13 de julho 2017. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 27 maio 2020.

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm. Acesso em: 26/05/2020. 

CABRAL, Nara Grivot. Saberes em Extensão Universitária: 
contradições, tensões, desafios e desassossegos. (Tese de Doutorado). 
Porto Alegre, UFRS, 2012. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/
bitstream/handle/10183/49409/000836465.pdf?sequence=1. Acesso em 
09.06.2020.

CARBONARI, Maria Elisa Ehrhardt; PEREIRA, Adriana Camargo. A 
Extensão Universitária no Brasil, do assistencialismo à sustentabilidade. 
Revista de Educação da Anhanguera Educacional, v. 10, n. 10, 
2007. Disponível em: http://sare.anhanguera.com/index.php/reduc/
article/view/207/205. Acesso em http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/10183/49409/000836465.pdf?sequence=1. Acesso em: 12 jun. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49409/000836465.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49409/000836465.pdf?sequence=1


  117
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

2020.

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia científica. 5. 
ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

COLAÇO, Thais Luzia. Humanização do ensino do direito e extensão 
universitária. Revista Seqüência, Santa Catarina, n. 52, 2006.

FARIA, José Eduardo. Justiça e conflito: os juízes em face dos novos 
movimentos sociais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DA EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Avaliação Nacional 
da Extensão Universitária. (Coleção Extensão Universitária; vol. 
3). Brasília: MEC/SESu; Paraná: UFPR; Ilhéus (BA): UESC, 2001. 
Disponível em: http://www.renex.org.br/documentos/Colecao-
Extensao-Universitaria/03- Avaliacao-Nacional-da-Extensao/Avaliacao-
Extensao.pdf. Acesso em 9 jun. 2020.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DA EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Indissociabilidade 
Ensino-Pesquisa-Extensão e a Flexibilização Curricular: uma visão 
da Extensão. Documento do Fórum de Pró-Reitores da Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras (Coleção Extensão Universitária; 
vol. 4). Brasília: MEC/SESu; Porto Alegre: UFRGS, 2006. Disponível 
em: http://www.renex.org.br/documentos/Colecao-Extensao-
Universitaria/04-IndissociabilidadeEnsino-Pesquisa-Extensao/
Indissociabilidade-e-Flexibilizacao.pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DA EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Institucionalização 
da Extensão nas Universidades Públicas Brasileiras: estudo 
comparativo 1993/2004. (Coleção Extensão Universitária; vol. 5). 
2. ed. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB; Belo Horizonte: 
Coopmed, 2007. Disponível em: http://www.renex.org.br/documentos/
Colecao-Extensao-Universitaria/05-InstitucionalizacaoExtensao/
Institucionalizacao-Extensao.pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DA EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Extensão 
Universitária: Organização e Sistematização. (Coleção Extensão 



118  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

Universitária; vol. 6). Belo Horizonte: Coopmed, 2007. Disponível 
em: http://www.renex.org.br/documentos/Colecao-Extensao-
Universitaria/06-Organizacao-eSistematizacao/Organizacao-e-
Sistematizacao.pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DA EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de 
Extensão Universitária. Manaus: 2012. Disponível em: http://www.
renex.org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.
pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional 
de Extensão Universitária. (Coleção Extensão Universitária; vol. 1 – 
1998). Disponível em: http://www.renex.org.br/documentos/Colecao-
Extensao-Universitaria/01-Plano-NacionalExtensao/Plano-nacional-de-
extensao-universitaria-editado.pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

Fundação CAPES. História e missão. Disponível em https://www.
capes.gov.br/historia-e-missao. Acesso em: 27/05/2020.

Fundação CAPES. Portal de periódicos reúne o melhor da 
produção científica mundial. Disponível em: https://www.capes.
gov.br/36-noticias/10315-portal-de-periodicos-reune-o-melhor-da-
producao-cientifica-mundial. Acesso em: 27 maio 2020.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002.

LAGES, Lara et alii. Plano de comunicação para projetos de 
Extensão Universitária: o caso Peregrinos da Paz. Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/norte2010/expocom/
EX22-0141-1.pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

LYRA FILHO, Roberto. Normas jurídicas e outras normas sociais. 
Direito e Avesso, Boletim da Nova Escola Jurídica Brasileira, ano I, 
n. 1, Brasília: Nair, 1982.

MELO NETO, José Francisco de. Extensão Universitária: bases 
ontológicas. Disponível em: http://www.prac.ufpb.br/copac/extelar/
producao_academica/artigos/pa_a_ext_ont.pdf. Acesso em 01/03/2013.



  119
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

MENDONÇA, S. G. L.; SILVA, P. S. Extensão Universitária: Uma 
nova relação com a administração pública. Extensão Universitária: ação 
comunitária em universidades brasileiras. São Paulo, v. 3, p. 29-44, 
2002.

SELLTIZ, Claire et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São 
Paulo: Herder, 1967.

SOUSA, Ana Luiza Lima. A história da extensão universitária. 
Campinas: Alínea, 2000. 138 p.

VALLAEYS, François. Que significa responsabilidade social 
universitária? Revista da Associação Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior, Brasília, p. 35-58, jun. 2006.





UMA VIAGEM PELO UNIVERSO HISTÓRICO: 
PERSPECTIVAS INCLUSIVAS DOS SUJEITOS 

COM DEFICIÊNCIA

Juarez Luiz Abrão1

Marcelo Henrique Dos Santos2

1 Introdução

Diversos movimentos socioeconômicos e culturais resultaram 
em determinadas atitudes, conceitos e preconceitos para 

com as pessoas que apresentavam alguma deficiência, produzindo um 
percurso marcado por batalhas e pelo direito à cidadania (CARMO, 
1989; FERREIRA, 2015; PANCOTO, 2016).

 Na Antiguidade, Teixeira (2010) descreve que as tarefas 
organizacionais que estabeleciam o elo “homem x realidade” se 
identificavam pela pecuária, artesanato e agricultura. Este tripé 
econômico valorizava somente os indivíduos ativos, desconsiderando 
as pessoas incapacitadas, vistas como subumanas. Carmo (1989) deixa 
claro que havia dois tipos de comportamentos para com elas. O primeiro 
comportamento era a atitude de acolhida, consideração e respeito. Já o 
segundo, de repúdio, desprezo e judiação.

 Carmo (1989) relata que em épocas remotas, o coletivo 
sobrepunha sobre o individual.

Vejam que o elemento determinante da vida ou morte da pessoa com 
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Escolar pela FERLAGOS/RJ. Pós-graduado em Treinamento Desportivo de Base UNIS/
MG. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras - UFLA/MG. E-mail: 
marhenriquesantos@yahoo.com.br
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deficiência, na tribo, nessa época, era o primado do coletivo sobre 
o individual, isto é, para essas tribos qualquer pessoa (individual) 
que colocasse em risco a segurança e perpetuação da tribo (coletivo) 
era eliminada. Essa visão pode parecer, para muitos, condenável. 
Porém, se analisarmos com bastante cuidado essa atitude tribal, 
vamos perceber que seus valores e princípios estavam coerentes 
com suas ações. Atualmente, no primado do individualismo, em 
nível do discurso, não abandonamos nem matamos nossos velhos e 
deficientes. Porém, na prática, os idosos são entregues aos asilos e por 
lá ficam até a morte, sem amparo da família, e os deficientes sofrem, 
de forma velada, todo tipo de discriminação e abandono (CARMO, 
1989, p. 32).

A afirmação acima, apesar de ser direcionada a uma época tribal, 
torna-se bem recente. Ao focar os olhares nos idosos, vê-se um alto 
crescimento populacional, pois a população mundial vem envelhecendo. 
E, ao mesmo tempo, o número de pessoas com deficiência só tem 
aumentado em todo o mundo, quer seja por circunstâncias congênitas 
como adquiridas. 

O Censo Escolar de 2018, divulgado pelo Instituto de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apontou um crescimento 
de 33,2%, entre os anos de 2014 a 2018, nas matrículas de alunos que 
possuíam algum tipo de deficiência. De 2017 para 2018, o número 
cresceu aproximadamente 10,8%, totalizando 1,2 milhões de alunos com 
deficiência, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento 
(INEP, 2018).

 A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011) tem apontado 
um aumento nas últimas décadas, em comparação com os dados 
publicados no ano de 2005 e em 2011. Segundo a entidade, cerca de um 
bilhão de pessoas é ou possui alguma deficiência em todo o mundo.

2 Trajetória de lutas e conquistas históricas

Os povos primitivos em sua grande maioria apresentavam 
características nômades, subsistiam principalmente da pesca e da 
caça e viviam em ambientes bem hostis. Devido a este estilo de vida, 
a permanência no grupo de pessoas com deficiência e dos idosos era 
improvável, pois as pessoas com locomoção reduzida colocavam todo o 
grupo em risco, devido às adversidades da época. 
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Relata a história que o povo hebreu, por ser uma sociedade 
teocrática3, entendia que uma pessoa com deficiência era fruto da 
punição de Deus. Já no antigo Israel, eles não poderiam assumir o 
ministério sacerdotal, mesmo sendo da descendência de Arão, da tribo 
de Levi, conforme cita o livro de Levítico4. Segundo Ferreira (2015) 
e Pancotto (2016), este vínculo entre pecado e deformação corporal 
estava estreitamente ligado às crenças dos povos hebreus num contexto 
totalmente social, que Moisés descreve no livro de Levítico, capítulo 21, 
dando alguns conselhos a respeito dos “impuros”.

[...] Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem 
houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. 
Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará: como 
homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, 
ou homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado, 
ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigens, ou que 
tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, 
o sacerdote, em quem houver algum defeito se chegará para oferecer 
as ofertas queimadas do Senhor; ele tem defeito; não se chegará para 
oferecer o pão do seu Deus (A BÍBLIA, 2010).

As escrituras narram que Moisés possuía um sério distúrbio na 
fala, incumbindo a seu irmão Arão o papel de discursar em público, tanto 
para as autoridades como para o povo hebreu. Mas esta circunstância não 
o impediu de cumprir o chamado de Deus e libertar o povo hebreu da 
escravidão.

Caminhando pela história, chega-se à Grécia antiga. O filósofo 
grego Aristóteles, em articulação com a ética, afirmou que o homem 
perfeito deveria desempenhar funções no contexto urbano, caracterizando 
o proceder-se virtuoso no relacionar com as outras pessoas na vida social. 
Seguindo esta concepção ideológica e ética, Freitas (2007) afirma que 
“quanto a saber quais os filhos que se devem abandonar ou educar, deve 
haver uma lei que proíba alimentar toda criança disforme” (p. 43). 

Os achados gregos deixam evidente a preocupação pelo corpo 
perfeito, consagrando a famosa frase do poeta Juvenal Mens sana in corpore 
sano (mente sã num corpo são). Os homens gregos buscavam se preparar 

3 É o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às 
normas de algumas religiões.

4 É o terceiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
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fisicamente por dois propósitos. O primeiro seria ligado ao esporte, no 
intuito de um desempenho que os levassem à vitória, na busca pelo 
lugar mais alto no pódio. O outro propósito de um corpo perfeito seria 
ligado às guerras, já que, bem condicionados fisicamente, a chance de 
sobrevivência em uma batalha seria maior. Em ambos os casos, notamos 
um ideal a ser conquistado: o reconhecimento da sociedade; algo que um 
corpo defeituoso jamais os levaria a alcançar.

Constata-se que as condutas e preferências de uma nação, segundo 
a concepção grega, são resultados do ponto de vista de três alicerces: 
homem, mundo e sociedade. Foi uma época de linhas primorosas nas 
artes, arquitetura e na demanda da atuação do indivíduo na política.

Não obstante, segundo Freitas (2007), foi uma época marcada 
pelos escravocratas5, validando considerar, como se necessário fosse, que 
“o valor das pessoas está em sua função social e na cisão entre o trabalho 
intelectual e o trabalho manual” (p.43). A sociedade grega considerava 
que não havia lugar para deficientes. O descaso e desamparo para com 
eles eram espontâneos.

Ferreira (2015) e Pancotto (2016) afirmam que em Roma os pais 
das crianças nascidas com deficiência tinham um amparo legal para matá-
las. A Lei era denominada de “Lei das XII Tábuas”. A mesma norma foi 
estabelecida em Esparta, onde os recém-nascidos eram arremessados do 
Taigeto6, precipício de mais de 2.400 metros de altitude.

Os romanos do período imperial e os atenienses já iniciavam uma 
discussão sobre qual procedimento iriam adotar para com os deficientes: 
readaptativo ou assistencialista. Ambas as nações, influenciadas por 
Aristóteles, cuidavam de seus enfermos e deficientes, mantendo-os 
através de um fundo parecido com a Previdência Social, no qual todos 
colaboravam para amparo aos heróis de guerra e seus familiares. 

Contrários aos hebreus, os hindus julgavam os deficientes como 
criaturas de sensibilidade interna mais apurada, devido à falta da visão, 
fazendo com que os deficientes participassem das atividades religiosas 
e fossem tratados como pessoas iguais às outras. Bem semelhante, as 

5 Sistema social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro 
designado por escravo, imposta por meio da força.

6 Monte Taígeto é uma cordilheira e também um dos nomes do seu ponto mais alto.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira
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tribos do Sudão e do Congo, apesar de se considerarem feiticeiros, não 
entendiam que a deficiência era fruto de forças ocultas (CARMO, 2014).

Já na Idade Média, as deficiências eram associadas a duas formas: 
uma delas seria a poderes demoníacos e a outra como seres divinos, 
desenvolvendo em uma parcela da população raiva e ódio, transformados 
em torturas, sanções e prisões. Carmo (2014) afirma que dificilmente 
um deficiente ficaria vivo neste período da história. O desconhecimento 
das enfermidades e suas causas, aliada à total desinformação, levava a 
sociedade medieval a relacionar as deformidades a poderes espirituais.

Com o advento da igreja e do Cristianismo, dá-se novos ares aos 
deficientes, passando a ser tratados de forma mais humana. Pancotto 
(2016) afirma, que os deficientes começaram a ser considerados pessoas 
com espírito e, consequentemente, tiveram suas vidas preservadas. Deste 
modo, a família e a igreja se responsabilizaram pelo zelo, pois havia uma 
enorme correlação entre os desarmônicos e a religião que perdurava por 
vários séculos.

Em alguns relatos da história, observam-se claramente situações 
distintas para com os deficientes, sendo elas de amor e de ódio! Algumas 
tribos no sudeste da África acreditavam, através de suas crendices, que 
os deficientes eram seres dotados de espiritualidades; assim, não os 
maltratavam, diferentemente de outras tribos, como a dos Esquimós, 
localizada em território canadense, em meados dos séculos XVII e 
XVIII, que abandonavam os deficientes em locais estratégicos para 
serem devorados por ursos polares. Tribos bolivianas matavam os recém-
nascidos com alguma deficiência ou enterravam vivos, para não se 
tornarem deficientes adultos (CARMO, 1989).

Os momentos da história vividos nestes períodos tenebrosos, 
devido às circunstâncias da deficiência ou até mesmo pela idade avançada, 
era algo maquinal. Expô-los a cenários atribulados e desiguais frente 
à natureza ou eliminar esses seres irregulares se tornou uma válvula de 
escape ao longo da civilização.

Carmo (2014) ilustra que a Itália contribuiu valorosamente, como 
grande impulsionadora dos direitos e deveres das pessoas com deficiência, 
em decorrência da chegada do Renascimento, no início do século XIV até 
o fim do século XVI. Foram os primeiros passos para um caminhar de 
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superações que perdura até hoje.
 Com o advento da Idade Moderna, houve um avanço no zelo 

para com as pessoas com deficiência. Pancotto (2016) afirma que o 
desenvolvimento da medicina, a fundação de hospitais e o surgimento 
de aparelhos possibilitaram que a vida das pessoas deficientes passasse 
a ser vista com mais respeito, entendendo que eles também mereciam 
cuidados e atenção. O autor cita uma emergente evolução na questão da 
deficiência, a partir dos séculos XVII e XVIII, nos campos educacionais e 
médicos. Por exemplo, a elaboração do Código Braille7 por Louis Braille, 
oportunizando o deficiente visual a se integrar ao mundo da linguagem 
escrita.

 Outro grande pilar deste período foram os relevantes estudos 
e experiências exitosas, diretamente ligadas à natureza. Proporcionando 
progressos na área da reabilitação física, simbolizando uma busca ao 
reconhecimento ligado à significação do homem com o natural.

Porém, como diz a canção de Cerino e Passold8 “nem tudo 
são flores”. Após muitas lutas e conquistas, ainda havia correntes que 
persistiam em continuar com a visão de antipatia, aversão e crueldade 
para com os deficientes.

É o caso da Alemanha e outros países da Europa, conforme Freitas 
(2007) relata que, bem antes da Segunda Guerra Mundial, correntes 
técnicas eram a favor do extermínio dos deficientes. As principais causas 
seriam devido aos fatores econômicos, gerados pelos gastos com os 
incapazes. 

 Países como a Inglaterra, França e a Itália foram precursoras em 
ações assistencialistas. Publicaram leis, criaram impostos direcionados a 
pessoas necessitadas e implantaram hospitais, com a finalidade de suprir 
carências em prol do bem-estar dos atendidos. Carmo (2014) cita que, 
naquela época, alguns renomados profissionais de destaque mundial 
possuíam deficiências, quer seja adquirida ou congênita. Citamos Luís 
de Camões (poeta português), Galileu Galilei (astrônomo) e Johames 
Kepler (astrônomo), deficientes visuais, além de Ludwing Von Beethoven 

7 É um sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. É 
tradicionalmente escrito em papel relevo.

8 Autores da música Nem tudo são flores.
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(músico), que, em seus últimos anos de vida, perdeu a audição, porém 
não parou de compor suas obras. 

Mesmo com significativos trabalhos desenvolvidos por esses 
deficientes, os relatos informam que a situação dos menos favorecidos 
continuou a mesma, ou seja, discriminados e marginalizados. Carmo 
(2014) conclui que as entidades assistencialistas da época sobreviviam de 
doações e caridades. Acrescenta-se a este panorama a situação das pessoas 
com deficiência serem consideradas inúteis. 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, diversos países 
da Europa se encontravam em condições economicamente frágeis. 
Necessitavam de trabalhadores homens para atividades de subsistência e 
sobrevivência. Via-se nos ex-combatentes, reconhecidos pelos sacrifícios 
de luta, apesar de se encontrarem ineficientes devido ao pós-guerra, 
uma representatividade positiva, pois possuíam valor integralizado 
e cultural diversificado, homens aptos e capazes de colaborar com sua 
nação. A junção de todos esses acontecimentos possibilitou o prelúdio de 
modificações a favor destes indivíduos, até então excluídos, tornando-se 
um marco no início do reconhecimento do direito ao trabalho na Europa 
(FREITAS, 2007).

Nas atividades que determinam o papel do homem em sociedade 
e o seu contexto social, averígua-se que a educação escolar e o trabalho 
são modelos que direcionam a atuação social. A educação, como meio 
para uma ação intelectual, e o trabalho, como uma conduta econômica, 
delineada por obtenção de patrimônios, resultam no apoderamento da 
informação e na composição de um caráter crítico, determinando os 
locais de locação e influência do indivíduo (RIBEIRO, 2009).

3 Conquistas no cenário brasileiro

 O Brasil não foge à regra de todo o restante do mundo quanto 
ao trato para com as pessoas com deficiência. Nestes mais de quinhentos 
anos, a trajetória vem sendo demarcada por discriminações, lutas e 
barreiras por toda a sociedade. 

Porém, a partir da década de 1950, é possível observar no país 
um modelo associativo das pessoas cegas, surgindo, a princípio, no Rio 
de Janeiro e tendo como função primordial as questões econômicas de 
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diversas classes, como vendedores, ambulantes, artesãos, entre outros 
segmentos. E tinham como visão deste associativismo a luta por espaço 
dentro dos contextos sociais.

Um exemplo de modelo de associação para cegos pode ser 
encontrado no ano de 1893, quando um grupo de ex-alunos e professores 
do Instituto Benjamim Constant criou o Grêmio Beneficente Dezessete 
de Setembro, com a visão de promover educação para cegos, discutir a 
respeito de fatores ligados a discriminação e apoiar alunos no mercado 
de trabalho.

Paralelo ao associativismo, surge e se consolida o estatuto da 
representação nacional, que tem como foco organizar em todo o país 
o movimento de pessoas com deficiência, a fim de criar elos de diálogo 
entre as entidades locais, governamentais e instituições civis. Segundo 
Lana (2010), afirma que a primeira instituição foi o Conselho Brasileiro 
para o Bem-Estar dos Cegos.

Não só as pessoas cegas se uniram em associações. O mesmo 
ocorreu com os deficientes físicos, que começaram a se mobilizar, com o 
intuito de sobrevivência e a prática de esportes adaptados. No entanto, 
estes não tinham objetivos políticos bem definidos, mas foram os espaços 
onde sujeitos com as mesmas deficiências passaram a se reunir para 
discutir sobre questões próprias.

Quanto às questões voltadas à prática do esporte adaptado 
para deficientes físicos, começam a surgir os primeiros clubes, 
aproximadamente, no ano de 1958, como foi o caso do Clube da 
Paraplégicos de São Paulo e o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro, 
fundados por atletas que vivenciaram o basquete em cadeira de rodas 
durante o tratamento da lesão medular nos Estados Unidos.

A redemocratização do Brasil, na década de 1970, culmina com 
o aparecimento de organizações para deficientes físicos, com objetivos já 
bem definidos na sociedade, no ganho por espaço no mercado de trabalho 
e por busca de direitos e deveres igualitários.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a 
chegada de novos movimentos sociais, dentro os quais se encontravam 
presentes os destinados às pessoas com deficiência, ocorre uma quebra do 
anonimato, por parte de algumas entidades, que passam a se organizar 
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melhor em busca de melhorias em diversos cenários nacionais e até 
mesmo internacionais.

Portanto, pode-se perceber que, embora a questão da deficiência 
no cenário brasileiro precisa ser discutida, compreendida, vivenciada e, 
acima de tudo, colocada em prática, alguns avanços ocorreram ao longo 
da história. A princípio não apaga todas as desigualdades sofridas por estes 
indivíduos, porém abre novos espaços para aprendizados e possibilidades 
de repensar os mais variados contextos sociais, históricos, culturais e 
econômicos.

4 Considerações finais

Este capítulo teve por objetivo relatar os mais variados contextos 
históricos da pessoa com deficiência, como é o caso da Antiguidade 
que acreditavam que os deficientes eram seres subumanos. Já os povos 
primitivos com suas características nômades, rejeitavam os velhos e 
deficientes devido à dificuldade de deslocamento. O povo hebreu entendia 
que a deficiência era o fruto da punição divina, e os gregos focavam na 
perfeição física.

Nessa direção podemos perceber que muitos foram os momentos 
históricos, nos quais as pessoas com alguma deficiência ou incapacidade, 
eram tratadas de forma excludente, sem respeito ou valorização 
das diversidades. Negado-as os direitos e deveres sociais, políticos, 
econômicos, educacionais, inviabilizando de certa forma suas capacidades 
e habilidades individuais e coletivas.

Desse modo a Idade Média começa a trazer avanços e melhorias 
dos recursos da medicina, criação do Código Braille, desenvolvimento 
de políticas públicas para a arrecadação de impostos. Além de ações 
assistencialistas elaboradas em diversos países.

Nossa discussão favorecerá o conhecimento da trajetória histórica 
da pessoa com deficiência, oportunizando possibilidades futuras de 
melhores aprofundamentos sobre o tema, abrindo espaço para reflexões 
que ainda necessitam ser realizadas, bem como, ações voltadas para 
políticas públicas inclusivas, a fim de oferecer as estes sujeitos questões 
que ainda são negligenciadas.
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS E O DESAFIO 
DO ENSINO NOS CURSOS DE LICENCIATURAS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Adelene de Souza1

1 Introdução

Ser professor em uma Instituição de Ensino Superior - IES, 
assim como em todos os níveis de ensino; requer dedicação, 

empenho, persistência, contínuo processo de formação, pensamento 
crítico, conhecimento aprofundado na área em que irá exercer a 
docência, organização, planejamento. (MARCELO, 2009; MOITA, 
2013; VOLKMAN, PEREIRA, LUCCAS; 2019)

Para que o professor do ensino superior, contribua de forma 
positiva no processo de formação do graduando e trabalhe as propostas 
elencadas no currículo; deve elaborar o planejamento da disciplina e das 
aulas que são engrenagens que se unem ao planejamento do curso, e ao 
Projeto Político Pedagógico da Instituição como um todo.

Seguindo as orientações do Ministério da Educação e Cultura - 
MEC; cada Instituição de Ensino Superior – IES, deve criar o currículo 
dos cursos de acordo com legislação vigente. Os cursos de licenciatura 
estão pautados nos documentos oficiais e também nas orientações dadas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs; por isto a definição clara 
das disciplinas que compõem o curso é de fundamental importância para 
que se consiga atingir os objetivos e metas propostos pela IES, pelo MEC 
e principalmente para a “formação” do futuro professor. 

Desta forma, como em um relógio onde cada engrenagem é 
importante, assim também, cada minuto da aula, cada professor, aluno, 
funcionário, coordenador, diretor, reitor; são peças únicas e fundamentais 

1 Mestranda em Educação pelo PPGE/UFLA. E-mail: adelenebr@hotmail.com
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para que a IES cumpra seus objetivos de formar cidadãos críticos, 
capacitados para atuarem no mercado de trabalho, de forma competente; 
profissionais qualificados sem perder a “humanidade”.

Proporcionar ao graduando, futuro professor vivenciar as várias 
realidades, os desafios que fazem parte do profissional docente é entender 
as universidades e faculdades formadoras de professores como um lugar 
onde se aprende a ser professor; através do conhecimento estruturado, 
científico para o ensino, mas também onde acontece o diálogo estreito 
entre teoria e prática; entre a universidade, a escola e políticas públicas 
educacionais (CANÁRIO, 2012; NÓVOA, 2017).

Para Nóvoa (2017), há a necessidade de as instituições 
proporcionarem aos graduandos, futuros professores, maior conhecimento 
sobre a profissão, para que esses percebam se tem condição e disposição 
pessoal para exercê-la, ou seja, aprender a ser professor, ainda no curso 
de formação de professores. Compreender, desenvolver as habilidades 
necessárias ao professor e experienciar, ou seja, ter a oportunidade prática 
para o exercício da docência. Assim, o estudante compreenderá que ser 
professor exige desenvolvimento científico e cultural, ética profissional, 
comprometimento com a educação dos estudantes, formação humana 
para responder às incertezas e imprevisibilidades que cercam as situações 
da sala de aula. Essas ações só serão possíveis através de uma reflexão 
profissional individual, em análise sistemática de sua prática, de seu 
cotidiano que promova um percurso formativo de aprendizado, diálogo, 
troca de experiências entre seus pares, reflexão e principalmente, ação, no 
sentido de compreender e transformar o que não está bom, melhorando 
o trabalho docente. Com entendimento de que a profissão docente é algo 
maior, que não se limita a sala de aula, ao espaço da escola, mas vai além 
dos muros, alcança, atinge e é atingida pelo social, pela comunidade, na 
qual está inserida e faz parte. Por isso a importância da formação inicial. 

Ao se construir o Projeto Político Pedagógico este deve ser 
coerente com as metas da Instituição, onde o currículo das disciplinas 
atenda às necessidades de formação dos graduandos visando a construção 
do conhecimento, desenvolvimento de habilidades e aprendizado do 
aluno, futuro profissional da docência.

Neste sentido, oferecer ao professor em formação, seja na 
graduação, seja na pós-graduação, meios para que esse experiencie o ato 
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da docência e todas as suas implicações é de fundamental importância 
como contribuição para a formação desse professor, de forma a relacionar 
a teoria e prática. 

2 Formação de professores para o atendimento ao aluno surdo

O Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, 
apresenta dados estatísticos de crescente aumento no número de matrículas 
de alunos com deficiência nas escolas regulares. Esta realidade faz com 
que o professor se volte para o atendimento ao aluno com deficiência por 
isso, “a formação de professores é um aspecto que merece ênfase quando 
se aborda a inclusão. Muitos dos futuros professores sentem-se inseguros e 
ansiosos diante da possibilidade de receber uma criança com necessidades 
especiais na sala de aula.” (OLIVEIRA et al., 2012).

Para esse atendimento é possível que o professor tenha que adaptar 
as técnicas e ferramentas de ensino que irá utilizar no decorrer de suas 
aulas à necessidade educacional do estudante utilizando metodologias de 
ensino adequadas às necessidades individuais do aluno com deficiência; 
buscando proporcionar condições igualitárias de aprendizado. 

Para que o aluno com deficiência ingresse e permaneça com 
igualdade de oportunidade em relação aos demais colegas é necessário, 
dentre outros aspectos estruturais da escola, que o professor utilize 
metodologias de ensino adequadas às necessidades do aluno, elimine 
barreiras de formação tradicional e atenda a todos os alunos com deficiência 
que fazem parte da comunidade escolar. (CAVALCANTE, SOARES, 
SANTOS, 2013; GRAFF, 2013; MARTINS, 2012; NASCIMENTO, 
SILVA, 2010)

Um dos primeiros marcos para a garantia da inclusão da pessoa 
com deficiência, foi a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 
na Tailândia, em 1990. Documentos e acordos para que a pessoa com 
deficiência tivesse acesso à educação foram constituídos, tais como, 
Declaração de Salamanca em 1994; Constituição Federal de 1998; Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/EN 9394, de 1996; 
Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, 2008; 
entre outros. 

Através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB/EN 
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9394/1996; Lei 10436 de 2002, conhecida como “Lei da Libras”; e 
Decreto 5626 de 2005 que regulamenta essa lei; a pessoa surda, obteve 
garantia de acesso e permanência na escola, preferencialmente no ensino 
regular. 

Assim, acessibilidade, inclusão, permanência e ensino igualitário 
são garantidos ao aluno surdo. O referido Decreto também estabelece 
normas referentes a formação do professor para atuar especificamente 
com esses alunos. Entretanto, mesmo com o respaldo legal de formação 
para atuar com alunos com deficiência, muitos professores ainda se 
encontram despreparados para recebê-los em classe regular de ensino. 
(AZEVEDO, TEIXEIRA, 2017; CAVALCANTE, SOARES, SANTOS, 
2013; GRAFF, 2013; SANTOS, 2001; SKLIAR, 2010). 

Tendo em vista a importância da formação inicial para o futuro 
professor, e principalmente neste cenário de inclusão do aluno surdo, 
faz-se necessário discutir sobre a elaboração do currículo na disciplina de 
Língua Brasileira de Sinais – Libras; nos cursos de formação de professores. 
Quais elementos essenciais farão parte do currículo desta disciplina? E 
qual a carga horária ideal para se compreender a teoria e prática? 

2.1 Das questões que cercam a formação de professores e a disciplina de Libras 
nos cursos de licenciatura

No Brasil através da Lei 10436/2002 e do Decreto 5626/2005; 
a língua brasileira de sinais – Libras e o aluno surdo, são colocados em 
evidência nas escolas regulares, garantindo a esse o direito ao intérprete 
de Libras, em sala de aula; o qual irá fazer a tradução e estabelecer a 
comunicação entre professor/aluno. O intérprete é o canal de mediação 
na comunicação entre surdos e ouvintes, mas a responsabilidade de 
ensino continua sendo do professor regente. (MEC, 2004).  Por isso, a 
importância da formação inicial, na preparação para o ensino, oferecida 
nos cursos de formação de professores. 

A partir da “Lei da Libras”, lei nº 10.436 de 2002; a língua brasileira 
de sinais – Libras, foi reconhecida nacionalmente como língua oficial da 
comunidade surda. O Decreto 5626 de 2005; que regulamentou essa lei, 
rege que a Libras deve ser disciplina curricular obrigatória nos cursos de 
formação de professores e nos cursos de fonoaudiologia; estabelecendo 
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prazo máximo de 10 anos, a partir da publicação do decreto, para a 
implementação total nos cursos citados. (BRASIL, 2005)

Especificamente em relação aos cursos de formação de professores 
a Lei 10436/2002 estabelece em seu artigo 4º que,

O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos 
cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 
Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais – Libras, como parte integrante dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs, conforme legislação vigente. 
(BRASIL, 2002).

Já o Decreto 5626/2005, no capítulo II, artigo 3º orienta que,

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 
nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições 
de ensino públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos 
sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo 1º -Todos os cursos de licenciatura nas diferentes áreas 
do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são 
considerados cursos de formação de professores e profissionais da 
educação para o exercício do magistério. 

Parágrafo 2º - A Libras constituir-se-á em disciplina curricular 
optativa nos demais cursos de educação superior e na educação 
profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 

O fato de em um curso de formação de professores haver a 
disciplina que trata de assuntos relacionados ao aluno surdo é um 
ponto positivo dentro da educação inclusiva. Entretanto, percebe-se 
que a legislação não regulamenta de forma mais incisiva sobre a carga 
horária da disciplina nos cursos de licenciatura; não menciona aspectos 
referentes a conteúdos básicos do currículo e em relação a natureza 
teórica e prática da disciplina. Devido a isso, cada instituição de ensino 
estabelece seu conteúdo e divisão de carga horária. (GUARINELLO et al, 
2012; LEMOS, CHAVES, 2012; MARTINS, NASCIMENTO, 2015; 
NASCIMENTO, SOFIATO, 2016;)

A Libras, é uma língua que opera na modalidade visual-gestual, 
enquanto a língua portuguesa, falada, é de modalidade oral-auditiva. O 
ensino de qualquer língua requer um tempo maior para o aprendizado 
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e mesmo que de forma instrumental ou básica, como é o caso das 
disciplinas de línguas nos cursos superiores; a não regulamentação do 
currículo básico da disciplina de Libras leva ao  questionamento sobre 
o efetivo tempo para se “ensinar” uma língua, principalmente em outra 
modalidade, como a visual-gestual ou viso-espacial. Além do tempo para 
o ensino da língua, gramática e sinais que a compõem, outros pontos 
importantes e de necessário conhecimento para o futuro professor são em 
relação a surdez, as características da pessoa surda, suas especificidades, 
sua cultura e identidade. Além disso, qual o tempo adequado para o 
desenvolvimento da parte teórica e da parte prática? 

Martins e Nascimento (2015) destacam que o modo como a 
disciplina de Libras é conduzido, nos cursos de formação de professores 
pode revelar um currículo mínimo, favorecendo um discurso de inclusão 
raso e superficial. Corroborando com essa discussão, Guarinello et al 
(2012), destacam que a falta de referenciais acerca de tais aspectos além 
de implicarem numa formação distinta entre os graduandos,

resulta na indefinição de critérios mínimos a serem seguidos para 
garantir o acesso aos acadêmicos aos conhecimentos teórico-práticos 
fundamentais para uma formação de qualidade acerca da Libras. Há 
de se questionar, até que ponto as cargas horárias de 30, 36, 72, 108, 
120 horas [...] são suficientes para que os acadêmicos possam operar 
com uma língua que possui uma estrutura linguística diferente da 
língua portuguesa (GUARINELLO et al, 2012).

Percebe-se então que a não definição da carga horária dessa 
disciplina em cursos de graduação, faz com que cada instituição 
estabeleça seu próprio plano de curso e de ensino, tomando como base 
apenas a obrigatoriedade da disciplina, feita através da Lei e Decreto já 
mencionados.

Diante da possibilidade crescente do professor ter um aluno surdo 
em classe regular de ensino, é necessário que dentro da disciplina de Libras, 
além do ensino da língua, haja a discussão de assuntos relacionados a 
educação de surdos; tais como história da educação de surdos, surdez, 
identidade e cultura surda, para que o graduando, futuro professor tome 
conhecimento das especificidades do sujeito surdo. Por isso, a ampliação 
da carga horária da disciplina nos cursos de formação de professores é de 
extrema importância para que o graduando se aproprie de conhecimentos 
teóricos e práticos necessários ao bom atendimento escolar do aluno surdo. 
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(GUARINELLO et al, 2012; LEMOS, CHAVES, 2012; LOPES, 2013; 
MARTINS, NASCIMENTO, 2015; NASCIMENTO, SOFIATO, 
2016;)

3 Relato de experiência

O relato de experiência segundo Fernandes (2015), pode se 
tratar de um caso, que o autor ao relatar descreve uma experiência na 
qual houve intervenção direta da pessoa que está escrevendo sobre os 
fatos. Desta forma, o relato de experiencia está presente em publicações 
acadêmicas e científicas, se apresentando como descrição e análise de 
uma prática, vivenciada ou desenvolvida por seu autor.  Onde a análise 
ocorre com o tratamento das discussões e reflexão sobre o tema com forte 
embasamento teórico, feita de forma clara e coerente; onde a discussão 
decorre da teoria e da análise na prática, fazendo com que a reflexão 
sobre a prática ressignifique a teoria, assim, como a reflexão sobre a teoria 
ressignifique a prática. (FERNANDES, 2015). 

Meu interesse pela área de educação de surdos, se dá pelo fato de 
atuar há alguns anos como intérprete de Libras em escolas estaduais de 
Minas Gerais e vivenciar cotidianamente, as angústias e questionamentos 
dos professores diante do desafio do ensino para o aluno surdo. Também 
enquanto professora da disciplina de Libras na graduação no curso de 
educação física de uma faculdade e na graduação como docente voluntária 
em uma universidade e, em cursos de extensão.  

Com vistas a formação inicial do professor, para o atendimento 
aos alunos surdos, os cursos de formação de professores, licenciaturas e 
fonoaudiologia, por lei, devem oferecer a disciplina de Libras em sua 
grade curricular. O Decreto 5626/2005 estabeleceu, prazo de dez anos 
para implementação da disciplina em seus cursos, a partir da data de sua 
publicação, ou seja, as Instituições de Ensino Superior, que ofertam os 
cursos citados acima, teriam até o ano de 2015 para atender a Lei e ao 
Decreto. 

No período de 2012 a 2015, trabalhei como professora da 
disciplina de Libras, com carga horária de 34h, em uma Instituição de 
Ensino Superior da rede particular, no curso de Licenciatura em Educação 
Física. As aulas aconteciam no 5º período do curso, uma vez por semana, 



140  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

com duração de cem minutos (02 aulas corridas de 50 minutos). No 
ano de 2019, exerci a docência voluntária, na disciplina de Libras, com 
carga horária de 34h, em quatro turmas com alunos de vários cursos da 
Universidade, onde para uns a disciplina era obrigatória e optativa para 
alunos dos demais cursos. 

Também ministrei cursos básicos de Libras, com carga horária 
total de 180h, por uma Associação de pais e amigos dos surdos e cegos, 
no período de 2010 a 2013. E curso básico de Libras com carga horária 
de 340h, no ano de 2017, como curso de extensão promovido pelo 
SENAC/MG. 

Para ministrar o curso ou a disciplina de Libras, é essencial que o 
professor tenha a certificação exigida e estipulada pelo Decreto 5626/05, 
documento base e referência sobre a formação do professor e do instrutor 
de Libras; além de possuir conhecimento e compreensão sobre a cultura e 
identidade surda para que possa promover discussões e ser o mediador do 
conhecimento entre a disciplina e os graduandos/cursistas.

O uso da língua de sinais, permite ao surdo, formar uma 
comunidade linguística minoritária, que apresenta traços culturais 
próprios. Através do uso e compartilhamento da língua, valores, crenças, 
modo próprio de ver o mundo, os sujeitos surdos constroem sua 
identidade Surda. Por isso é de fundamental importância que o professor 
regente tome consciência dessas especificidades para desenvolver um 
trabalho de ensino voltado para o aluno surdo em classe de aula regular. 
(FRASCA, 2017, RAMOS, 2017)

Ter a oportunidade de discutir e aprender sobre assuntos 
relacionados a surdez, cultura e identidade surda e sobre a língua de seus 
possíveis alunos, na formação inicial, em cursos de graduação é de grande 
valia para o futuro professor, pois lhe proporcionará formação inicial 
básica para trabalhar com o aluno surdo.

Conforme os autores citados neste referencial, pude perceber 
na prática que a carga horária nos cursos de graduação, não permitiu 
desenvolver uma discussão teórica mais aprofundada sobre aspectos 
referentes ao surdo e a surdez, bem como em relação a identidade e cultura 
surda. Tampouco aprofundar conhecimentos próprios da língua, como a 
sinalização e estruturas gramaticais da Libras; uma vez que, para atender 
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a carga horária tive que focar no ensino de sinais básicos relacionados à 
área da Educação e o repasse de conceitos e conhecimentos básicos sobre 
o sujeito surdo.

Em comparação aos outros cursos de Libras, que ministrei em 
outras instituições percebi que para melhor aprendizado por parte do 
aluno sobre as especificidades do sujeito surdo e da língua há necessidade 
de maior carga horária, pois aspectos teóricos e práticos puderam ser 
melhor desenvolvidos e apreendidos pelos cursistas; uma vez que maior 
tempo para discussão, sensibilização, debates, variadas aulas práticas e 
oportunidade de contato com pessoas surdas foram proporcionadas já 
que a carga horária nos permitia esse tempo e com isso houve aprendizado 
mais significativo por parte dos cursistas.

Por isso, repensar sobre o currículo da disciplina nos cursos de 
formação de professores é de suma importância para que o graduando 
consiga desenvolver habilidades básicas no conhecimento e sinalização 
da Língua Brasileira de Sinais, além de conhecer mais profundamente 
sobre as características do aluno surdo; seus medos, anseios, modo de 
ver e entender o mundo. Por isto a carga horária teórica e prática da 
disciplina deve possibilitar a aquisição desses conhecimentos por parte do 
graduando, futuro professor.

4 Considerações finais

Por atuar na educação especial há mais de dez anos, como 
intérprete de Libras, e ter ministrado a disciplina em cursos de graduação, 
pensar na formação inicial do graduando, futuro professor que poderá ter 
um aluno surdo em sala de aula, é de fundamental importância para um 
bom atendimento ao aluno surdo, em classe regular.

Sabe-se que o marco inicial para a garantia da inclusão da pessoa 
com deficiência, foi a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 
na Tailândia, em 1990, que propôs no artigo 3º, “Universalizar o Acesso 
à Educação e Promover a Equidade” (ONU, 1990).

A partir deste, outros documentos que mencionam a educação 
de pessoas com deficiência foram elaborados como a Declaração de 
Salamanca em 1994; Constituição Federal de 1998; Diretrizes Nacionais 
para Educação Especial na Educação Básica; Plano Nacional de Educação 
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Especial na Perspectiva Inclusiva, 2008; Plano Nacional de Educação, 
PNE, 2014; entre outros.

Especificamente tratando-se da educação de surdos; com a 
Lei 10436/2002 e Decreto 5626/2005; a língua brasileira de sinais, 
Libras, passa a ser reconhecida oficialmente como meio de expressão e 
comunicação da comunidade surda e o decreto que a regulamenta traça 
várias determinações para que a efetiva inclusão da pessoa surda aconteça 
tanto na sociedade como nos variados níveis da escolarização.

Com a aplicação do referido Decreto na escola, o aluno surdo 
passa a ter direito ao intérprete de Libras como facilitador da comunicação 
entre surdo e ouvintes dentro do ambiente escolar e aquisição do 
português enquanto segunda língua. Há a instituição da obrigatoriedade 
da disciplina de Libras; nos cursos de formação de professores; dentre 
outras providências. 

Com a garantia de inclusão nas escolas regulares, cada vez mais, 
aumenta-se o número de alunos surdos neste tipo de escolarização; por 
isso, oferecer ao futuro professor conhecimentos sobre as especificidades 
desse aluno é imprescindível na formação inicial do professor.

Como o Decreto 5626/2005 não regulamenta a carga horária da 
disciplina, nem sugere o conteúdo a ser ministrado; percebe-se que cada 
Instituição de Ensino Superior estabelece carga horária e plano de curso 
diferenciado. Muitas instituições oferecem a disciplina com carga horária 
total de 36h/aula – 40h/aula (GUARINELLO et al, 2012); onde fica 
o questionamento: Como é possível que em 36/40 h/a, se ministre o 
ensino da língua; de conceitos importantes sobre surdez, história de luta 
da comunidade surda para que tivessem hoje seus direitos reconhecidos; 
exercícios práticos de sinalização e oralização, contato com pessoas surdas, 
entre outras ações que complementam e enriquecem a compreensão e 
desenvolvimento da língua e de aspectos referentes a cultura e identidade 
surda?

Diante do exposto,  é necessário que o currículo dos cursos de 
formação de professores sejam repensados e que haja maior espaço, com 
ampliação da carga horária para que a disciplina de Língua Brasileira de 
Sinais/Libras seja ministrada de forma a atender ao conhecimento efetivo 
de todas as especificidades do aluno surdo por parte do futuro professor; 
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bem como tempo de realização adequado para desenvolvimento eficiente 
da parte prática de sinalização para compreensão básica da língua.
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1 Considerações iniciais

Integrando-se à proposta pedagógica das instituições de ensino, 
a Educação Especial é uma modalidade de educação escolar que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da educação escolar e, é 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação (BRASIL, 1988; 1996). Na proposta da “Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (ibidem, 
2008), são atribuídas responsabilidades às instituições de ensino para 
que se constituam em ambientes inclusivos e acessíveis, se adequando às 
necessidades específicas de aprendizagem de todos os estudantes, inclusive, 
daqueles que não fazem parte da Educação Especial. Porém, mesmo 
estando as pessoas surdas alinhadas ao discurso da Educação Especial, em 
sua maioria, elas não se veem como deficientes (auditiva). 

Nesse sentido, há duas maneiras de lançar o olhar para a pessoa 
surda/surdez, a saber: a clínica ou a étnico-linguística (SANTANA 2007; 
GESSER, 2009; ASSIS SILVA, 2012). Na concepção clínica, a pessoa 
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com surdez é vista como deficiente, lhe falto algo; a base é oferecida 
pelas ciências biológicas, que dispõe dos avanços tecnológicos (implante 
coclear e prótese auditiva) “para oferecer ao surdo a possibilidade de 
ouvir e falar” (SANTANA, 2007, p. 22). Dessa perspectiva clínica, 
advém a filosofia do Oralismo, pois não estando dentro dos padrões 
estabelecidos de normalidade, os surdos necessitam se adaptar ao mundo 
ouvinte, que é visto como normal e, aprenderem a Língua Portuguesa – 
prioritariamente, modalidade oral (GESSER, 2009). A outra perspectiva, 
a étnico-linguística, não considera as pessoas surdas deficientes, 
tampouco, considera a surdez uma perda, mas, compreende as pessoas 
surdas como diferentes, pertencentes à um grupo cultural socialmente 
constituído e, o principal artefato de interação com o mundo e apreensão 
do conhecimento, acontece com a utilização de uma língua sinalizada 
(ASSIS SILVA, 2012). A partir dessa abordagem étnico-linguística, surge 
a filosofia do Bilinguismo destacando que a primeira língua dos surdos, 
é/são a(s) língua(s) de sinais e, a língua oral-auditiva do país é segunda 
língua, em sua modalidade escrita (VIEIRA, 2014; QUADROS, 2015).

Sem a pretensão de discutir sobre linguagem, língua, identidade 
e cultura surda, é importante mencionar que, a linguagem é uma forma 
genérica de expressão dos seres humanos, possui um poder criador, 
nos dá possibilidades de ordenar o mundo, de categorizá-lo (FIORIN, 
2015); a língua é um sistema linguístico particular, mas compartilhada 
socialmente (ANTUNES, 2009), de modo que, através da língua 
estabelecemos identidade(s) (MOURA, 2018) e, a língua “condiciona 
a cultura” (ROUANET, 2003, p. 52). A cultura surda, por sua vez, é 
concebida como um conjunto de valores, crenças, costumes distintos, 
fundamentada na linguagem visual e na(s) língua(s) de sinais (SACKS, 
2010; STROBEL, 2016). Entre os estudiosos da área de educação de 
surdos e aquisição de Línguas de sinais, parece haver consenso, que essas 
línguas são importantes para os surdos, por conta de sustentarem as funções 
psicológicas superiores, relações inter e intrapessoais e, possibilitar que 
possam expressar seus pensamentos em Língua de Sinais como forma de 
re-construírem a identidade surda e demarcarem a sua diferença cultural 
(GESSER, 2009; QUADROS, 2015; CASTRO; MARQUES, 2017). 

No Brasil, através da Lei nº 10.436/2002, a Língua Brasileira 
de Sinais-Libras foi reconhecida oficialmente como meio legal de 
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comunicação e expressão, com sistema linguístico de natureza visual-
motora e sua própria estrutura gramatical; entretanto, a Libras não 
substitui a modalidade escrita da Língua Portuguesa (BRASIL, 2002). 
O Decreto Federal nº 5.626/2005, que regulamentou a “Lei da Libras”, 
considera pessoa surda “aquela que compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 
principalmente pelo uso da Libras” (ibidem, 2005). Com essa definição, 
é possível perceber que as pessoas surdas não são vistas meramente pelo 
ângulo biológico, mas, a ênfase está no ser Surdo4. Assim, o contexto 
educacional dos surdos brasileiros, caracteriza-se por duas abordagens 
distintas: educação inclusiva e educação bilíngue. 

Conforme consta no Decreto nº 5.626/2005, durante a educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental é previsto escolas ou classes 
bilíngues para estudantes surdos – abertas aos ouvintes – e, a partir dos 
anos finais do ensino fundamental, em escolas e classes bilíngues ou 
classes comuns da rede regular em escolas inclusivas (BRASIL, 2005). 
O Plano Nacional de Educação-PNE e a Lei Brasileira de Inclusão-LBI 
(ibidem, 2014, 2015), endossam a previsão de ofertar educação bilíngue 
para estudantes surdos na educação básica. No entanto, diferentemente 
do Decreto supracitado, que prevê a educação de surdos em escolas ou 
classes bilíngues nos primeiros anos de escolarização e a inserção de 
estudantes surdos em escolas inclusivas a partir dos anos finais do ensino 
fundamental, na LBI e no PNE, a educação bilíngue de surdos é prevista 
para acontecer “em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas” 
(ibidem, grifo nosso). 

Por isso, torna-se importante identificar as necessidades das pessoas 
surdas e analisar as contradições, desafios e possibilidades no processo 
de educação inclusiva e educação bilíngue desse grupo. Neste trabalho, 
sucintamente, iremos comentar alguns estudos que elegeram a educação 
inclusiva e a educação bilíngue para surdos, pois, aparentemente, a 
configuração discursiva de “saber-poder” que concebe as pessoas surdas 
com particularidade étnico-linguística “não implica, em hipótese alguma, 

4 O termo Surdo “com S maiúsculo” indica a distinção entre a surdez auditiva que é escrita 
com “s” minúsculo. O termo Surdo, representa uma entidade linguística e cultural que 
demonstra respeito e reconhecimento da identidade cultural das pessoas surdas, seus 
valores linguísticos e sociais, e de todo o processo histórico e cultural que os envolve 
(SACKS, 2010; JUNIOR, 2015).
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o fim de outras configurações discursivas que também produzem a 
surdez” (ASSIS SILVA, 2012, p. 38), inclusive, no discurso educacional. 
O texto está organizado, além desta introdução e considerações finais, em 
duas partes. Na primeira, há um resgate da história recente da educação 
inclusiva de surdos e, na segunda, uma reflexão sobre a educação bilíngue 
de surdos. 

2 Educação inclusiva para surdos: uma conquista questionável

No contexto da educação inclusiva, os estudantes surdos, são 
aqueles que necessitam de recursos didáticos-pedagógicos que valorizem 
a visualidade e possibilitem a superação de dificuldades de aprendizagem, 
especialmente da língua, pois as “barreiras comunicacionais e atitudinais, 
podem obstruir sua plena participação e aprendizagem” (BRASIL, 2019). 
Na educação inclusiva de surdos, além dos professores das diferentes 
disciplinas cientes da singularidade linguística dos estudantes surdos, 
os sistemas de ensino devem disponibilizar Tradutor-Intérprete de 
Libras5 para atuação nos processos seletivos, nas salas de aula, atividades 
didáticos-pedagógicas, no apoio à acessibilidade e demais atividades das 
instituições de ensino; e professores para o ensino de Libras e ensino de 
Língua Portuguesa como segunda língua no Atendimento Educacional 
Especializado-AEE6 (BRASIL, 2005).

5 No Brasil, o primeiro curso à nível de graduação para formar tradutores-intérpretes de 
Libras-Língua Portuguesa foi criado no ano de 2008, na Universidade Federal de Santa 
Catarina. No ano de 2010, a profissão foi regulamentada pela Lei nº 12.319/2010. Existe 
a crença de que a presença de tradutores-intérpretes, por si só, é suficiente para inclusão e 
acessibilidade de surdos em condições satisfatórias. No entanto, por vezes, os surdos têm 
à disposição profissionais com formação e capacitação aquém do contexto/atividade que 
atuam. De igual modo, tradutores-intérpretes atuam em diversas condições e contextos, 
sem a disponibilidade de recursos e materiais para realizarem com qualidade suas funções 
(MARTINS et al., 2016).

6 O AEE é a mediação pedagógica que visa possibilitar o acesso ao currículo escolar pelo 
atendimento a necessidades educacionais específicas dos estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação, público da 
educação especial, devendo a sua oferta constar no projeto pedagógico da escola, em 
todas as etapas e modalidades da educação básica. O AEE se desenvolve em horário 
distinto da escolarização nas Salas de Recursos Multifuncionais e, tem como função 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participação dos estudantes. No caso de estudantes surdos usuários 
de Libras, o AEE é organizado para o ensino de Libras em Libras, para a aquisição das 
estruturas gramaticais e dos aspectos linguísticos que caracterizam essa língua. E, o ensino 
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Entretanto, quando o PNE e a LBI (BRASIL, 2014, 2015), 
preveem a educação bilíngue de estudantes surdos em escolas inclusivas, 
isso torna a educação de surdos um desafio ainda maior, pois a educação 
inclusiva e a educação bilíngue são distintas na operacionalização. Desse 
modo, a política educacional para surdos no Brasil se torna “um processo 
cheio de controvérsias, com implicações adversas para os estudantes 
surdos” (LIMA, 2015, p. 328). Os pesquisadores argumentam que, a 
perspectiva bilíngue na educação inclusiva de surdos não tem apresentado 
bons resultados. Entre as problematizações que surgem na educação 
inclusiva de surdos, destacamos as seguintes: i) aos estudantes surdos, ou 
melhor, à surdez, é atribuída a causa de mau desempenho escolar; ii) os 
professores de surdos, inclusive no AEE, não se demonstram preparados 
para educar surdos; e, iii) o Projeto Político Pedagógico e Curricular em 
instituições inclusivas, enfatizam a Língua Portuguesa e não valorizam a 
diferença cultural e linguística dos estudantes surdos.

Em relação à primeira problematização, de que o estudante surdo 
possui dificuldades na escolarização por conta da surdez, essencialmente, 
impera a concepção clínica. Os estudantes surdos são vistos como 
inferiores, passíveis de correção e, a todo custo, devem aprender a Língua 
Portuguesa, de modo que, “a oralização ainda é valorizada e vinculada ao 
propósito de alfabetizar” (VIEIRA, 2014, p. 107). A oralização, tem o 
objetivo de que o surdo verbalize a língua oral-auditiva, e isso configura 
“sinônimo de negação da língua dos surdos” (GESSER, 2009, p. 50). Os 
professores tratam os estudantes surdos como se fossem ouvintes, negando 
a condição cultural e linguística daqueles. As atividades e avaliações para 
estudantes surdos e ouvintes são concebidas da mesma forma e, se os 
estudantes surdos usuários de Libras apresentam dificuldades em assimilar 
conceitos determinados por um Currículo e Projeto Político Pedagógico 
em Português, são vistos como incapazes ou inadaptados (LIMA; 2015; 
CRUZ; PRADO, 2019). Diante do exposto, é possível inferir que, 

de Língua Portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita, voltado à observação 
e análise da estrutura da língua, do sistema linguístico, do funcionamento e das 
variações, tanto nos processos de leitura como na produção de textos (BRASIL, 2019). 
Preferencialmente em turno distinto ao da escolarização, o AEE para surdos também 
pode ofertar a modalidade oral da Língua Portuguesa, por meio de ações integradas entre 
as áreas da saúde e da educação, resguardado o direito de opção da família ou do próprio 
estudante por essa modalidade (ibidem, 2005).
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no contexto da educação inclusiva, os estudantes surdos concebem a 
aprendizagem como tarefa árdua, tediosa e que não faz sentido algum 
para eles e, dessa forma, “os surdos representam como um “fracasso” a 
educação que recebem. Poucos chegam ao ensino médio, pouquíssimos à 
Universidade” (RANGEL; STUMPF, 2015, p. 88). 

A segunda problematização, refere-se ao conhecido discurso 
que os professores – por justificativas diversas – não se consideram 
“preparados” para lidar com a inclusão, seja de estudantes surdos ou não 
(CARVALHO, 2018). Em relação aos surdos, a principal dificuldade 
dos professores está relacionada à falta, pouco ou conhecimento nenhum 
em Libras, para estabelecerem uma comunicação direta com o estudante 
surdo usuário dessa língua. Nesses termos, os professores desenvolvem o 
processo de ensino para estudantes surdos com estratégias e metodologias 
pautadas exclusivamente na Língua Portuguesa (VIEIRA; 2014; CRUZ; 
PRADO, 2019). E, apesar dos estudantes surdos afirmarem que é melhor 
ter professores que usam a Libras ao invés do Tradutor-Intérprete em sala 
de aula (BARBOZA et. al., 2015; RODRIGUES, 2015), por conta de 
não serem usuários de Libras, os professores lançam mão do próprio fazer 
didático-pedagógico, atribuindo aos tradutores-intérpretes a função de 
professores dos estudantes surdos e, assim, surdos e tradutores-intérpretes 
vivenciam “uma ilha na sala de aula” (COSTA-RENDERS, 2016, p. 129). 
Inclusive, ao investigar o AEE em Salas de Recursos Multifuncionais-
SRM, que, para os estudantes surdos usuários de Libras, em tese, deve 
ser ofertado em Libras, Vieira (2014, p. 107) observou que, precisamente 
no espaço onde a Libras mais deveria circular para dar embasamento às 
atividades realizadas na sala regular, “ela não se constitui como língua de 
instrução, não é território linguístico comum entre professor e aluno, 
e mesmo quando instrumentalizada, é “aproveitada” de forma restrita”. 
Não obstante, há professores/instrutores de Libras que “dominam muito 
mal essa língua” (RANGEL; STUMPF, 2015, p. 89).

A terceira problematização, envolve o Projeto Político Pedagógico-
PPP e Curricular das instituições de ensino inclusivas que contam com 
estudantes surdos. Não há espaço aqui para muitos detalhes, mas, o PPP 
é um “objeto de política educacional que visa à construção da autonomia 
e à implantação de relações democráticas nas escolas” (MARQUES, 
2003, p. 586). Alinhado ao PPP, o Currículo escolar pode ser entendido 
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como criação cotidiana daqueles que fazem as instituições educacionais 
e, uma de suas funções é “favorecer a construção do conhecimento 
culturalmente selecionado, por uma política educacional, para ser 
trabalhado, sistematicamente, no processo de escolarização” (FELÍCIO; 
SOUTO, 2013, p. 22). Ambos documentos, devem ser (re)elaborados 
de acordo com cada realidade escolar nos aspectos cultural, social, 
político, econômico e pedagógico. Contudo, em escolas inclusivas com 
estudantes surdos, tanto o PPP quanto o Currículo dessas instituições, 
são elaborados por e para ouvintes, com ênfase na Língua Portuguesa 
(CRUZ; PRADO, 2019). A escola e, consequentemente, os professores, 
são alheios a cultura surda e, por isso, sugerem ser a Libras menos 
importante que a Língua Portuguesa para o processo educacional de 
estudantes surdos (RANGEL; STUMPF, 2015). As instituições de ensino 
elaboram propostas pedagógicas e curriculares dissociadas de “um projeto 
de bilinguismo que englobe a totalidade do estudante surdo em seu meio 
psicossociocultural” (FERNANDES, 2003, p. 54) e, reduzem a educação 
bilíngue de surdos à presença de professores e/ou tradutores-intérpretes 
de Libras; aliás, mesmo com a obrigatoriedade imposta pela legislação, a 
presença desses profissionais nas escolas inclusivas é “bem menos comum 
do que o imaginado” (VIEIRA, 2014, p. 43).

Além dessas problematizações que envolvem a educação inclusiva 
de surdos aqui suscitadas, é importante destacar que a maioria dos surdos 
nascem em famílias de ouvintes que desconhecem a Libras, a cultura 
surda (QUADROS, 2015) e, quando chegam à escola, os estudantes 
surdos não conseguem acompanhar a exposição do professor em sala de 
aula mediada pelo Tradutor-Intérprete de Libras, uma vez que, “a falta de 
conhecimento e/ou domínio da língua de sinais interfere diretamente nos 
processos educacionais” (MARTINS et al., 2016, p. 113). Assim, o que se 
constata, é a invasão da lógica ouvinte, impondo a Língua Portuguesa no 
processo de educação inclusiva de surdos, ou melhor, nessa exclusão no 
processo de escolarização de estudantes surdos. Quanto a isso, Rodrigues 
(2015, p. 118), referenda que:

Os modelos de escolarização impostos aos surdos, na maioria das 
vezes, os desconsideram em sua especificidade. Some-se a isso, a atual 
aplicação de propostas inclusivas, ditas bilíngues, que mantêm de 
forma velada a ideia de que o surdo precisa ser reabilitado e de que a 
Língua de Sinais é apenas mais um recurso de acessibilidade.
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A partir da leitura do trecho, compreendemos que, a perspectiva 
bilíngue na educação inclusiva está tornando o processo educativo dos 
estudantes surdos uma prática incompleta, cujas soluções, alternativas 
e encaminhamentos não estão dando conta de educar esse grupo. A 
educação inclusiva de surdos é uma conquista questionável, porque os 
interesses e experiências pessoais dos surdos usuários de Libras podem não 
coincidir com as práticas e processos de escolas inclusivas. A perspectiva 
da educação inclusiva para surdos é, pois, uma dose que está causando 
efeitos colaterais.

3 Educação bilíngue para surdos: não é privilégio (é necessidade)

O Decreto nº 5.626/2005, prevê que a educação de surdos deve 
ser organizada através de escolas e classes bilíngues durante a educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental e, a partir dos anos finais 
do ensino fundamental, por meio da organização de escolas e classes 
bilíngues ou classes comuns da rede regular – escolas inclusivas (BRASIL, 
2005). No PNE e na LBI, a oferta da educação bilíngue para surdos 
pode ocorrer desde a educação infantil, em escolas e classes bilíngues e 
nas escolas inclusivas (ibidem, 2014, 2015). São denominadas escolas e 
classes bilíngues, aquelas onde a “Libras e a modalidade escrita da Língua 
Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento 
de todo o processo educativo” (ibidem), respectivamente, primeira e 
segunda língua; a última, na modalidade escrita (LACERDA; GÓES, 
2000; VIEIRA, 2014; QUADROS, 2015). 

A educação bilíngue de surdos é algo bastante complexo e não se 
resume apenas à presença de duas línguas no espaço escolar. Envolvendo 
várias questões de ordem linguística, social, política e cultural (LODI; 
2013; LACERDA, 2015; QUADROS, 2015), a educação bilíngue 
elabora “uma política pedagógica e curricular que celebra os temas 
“identidade” e “diferença”, enfatizando o aspecto cultural da diferença 
surda” (RANGEL; STUMPF, 2015, p. 91). Ao contrário da educação 
inclusiva, cujo processo educativo é organizado para estudantes ouvintes 
– com rara participação de pessoas surdas nas decisões sobre sua educação 
–, a educação bilíngue para estudantes surdos, a partir das reivindicações 
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da comunidade surda, busca encontrar mecanismos para que os estudantes 
surdos “possam desenvolver identidades bilíngues e/ou surdas, dentro do 
espaço escolar que se diz democrático” (KELMAN, 2015, p. 59). Para 
Lacerda e Góes (2000, p. 53-54):

A Educação Bilíngue reconhece que a criança surda terá um 
desenvolvimento cognitivo-linguístico equivalente ao da criança 
ouvinte, mantendo uma relação harmoniosa também com as 
crianças ouvintes, tendo acesso às duas línguas: a Língua de Sinais 
e a Língua Portuguesa, preferencialmente na modalidade escrita, 
face à característica pela forma em apreender o mundo de forma 
visual-espacial. A Educação Bilíngue é entendida como um direito 
linguístico da pessoa surda a ter acesso aos conhecimentos sociais 
e culturais por meio de sua língua de domínio, a Língua de Sinais, 
e aprender a língua majoritária de seu país como segunda língua, 
tornando-se bilíngue.

Na educação bilíngue, os professores com domínio de Libras 
possuem uma comunicação eficaz com estudantes surdos, são conhecedores 
da cultura surda e, portanto, desenvolvem metodologias de ensino e 
avaliação adequadas com respeito às capacidades/habilidades visuais dos 
estudantes surdos (BARBOZA et al., 2015; RODRIGUES, 2015). Nessa 
perspectiva, além de interagirem diretamente com os professores e demais 
estudantes, os surdos podem ter iniciativas para a sua própria formação, 
se sentirem parte do processo educativo. De acordo com Teixeira (2016), 
Oliveira e Walter (2018), a educação bilíngue é o caminho mais viável 
para que os surdos possam se tornar cidadão independentes, autônomos 
e conscientes de seus deveres e direitos, pois essa proposta valoriza os 
aspectos culturais, sociais, metodológicos, pedagógicos e curriculares, 
condizentes com a particularidade étnico-linguística dos estudantes 
surdos, buscando contemplar o direito linguístico desses estudantes de 
acesso aos conhecimentos sociais e culturais em uma língua que lhes é 
natural.

Ainda assim, apesar dos estudiosos da língua(gem) e educação de 
surdos enfatizarem que a utilização da Libras como língua de instrução 
é importante para a sustentação das funções psicológicas superiores e de 
relações inter e intrapessoais, muitos surdos chegam às escolas sem uma 
língua consolidada para sustentar a constituição de conhecimentos e, dessa 
forma, o acesso tardio à Libras é hoje uma das principais preocupações 
na luta contra o “fracasso” educacional e social das pessoas surdas (LODI, 



156  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

2013; QUADROS, 2015; RANGEL; STUMPF, 2015). Geralmente, os 
surdos aprendem Libras na escola com professores, tradutores-intérpretes 
de Libras, na convivência e interação com outros surdos. Por esse motivo, 
o contexto escolar bilíngue para estudantes surdos não pode ser visto 
como um privilégio, pois ele “se torna o primeiro ambiente favorecedor 
de convivência de indivíduos surdos com seus pares” (CRUZ; PRADO, 
2020, p. 186). Desse modo, fica evidente a necessidade da educação 
bilíngue para surdos, pois ela fornece subsídios para que esses estudantes 
se conscientizem e se apropriem do ser Surdo e de seu processo de 
aprendizagem.

Nessa direção, em prol da implementação da educação bilíngue 
de surdos, existem iniciativas por parte Governo Federal, acompanhadas 
por instituições privadas, fomentando a formação inicial de professores 
de Libras, como, por exemplo, a criação de dois cursos superiores de 
graduação: Letras-Libras e Pedagogia Bilíngue: Libras-Português; em 
comum, tais cursos possuem uma perspectiva de formação profissional 
bilíngue. Em relação à pós-graduação lato sensu de/em Libras ou Educação 
de Surdos, no site do e-mec (https://emec.mec.gov.br), percebe-se que a 
maioria dos cursos advém de instituições privadas e que, recentemente, 
houve mais um avanço para a formação de professores de Libras e de 
surdos, com a criação do Mestrado em Educação Bilíngue, ofertado pelo 
Instituto Nacional de Educação de Surdos-INES. 

Todavia, ainda é escassa a quantidade de cursos de formação inicial 
e continuada para formar e capacitar os professores que irão trabalhar na 
educação bilíngue de surdos (ALBRES, 2016). Frente a essa demanda 
de tradutores-intérpretes, professores das diversas disciplinas usuários de 
Libras, professores de Língua Portuguesa para surdos e, particularmente, 
de professores de Libras, as escolas e classes bilíngues ainda são incipientes 
no Brasil e, por isso, “está muito distante o discurso de que a Língua 
de Sinais deve funcionar como língua de instrução” (VIEIRA, 2014, 
p. 110). Assim, os estudantes surdos acabam tendo como única opção 
frequentar escolas inclusivas, onde o Currículo e o PPP dessas instituições 
desconsideram as particularidades cultural e linguística dos estudantes 
surdos; raramente, são ambientes onde professores, amigos, gestores e 
demais funcionários conhecem a Libras.

 De certo, a escola, os professores, não podem ser vistos como 
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os únicos responsáveis pelo processo educativo dos estudantes surdos 
ou não-surdos, pois o processo educativo envolve diversas instituições, 
profissionais, os estudantes não-surdos, os próprios surdos, a sociedade 
em geral e também a família. A família, por sua vez, assume um 
importante papel para dar continuidade ao trabalho feito na escola. De 
nada adiantará a criança surda ser exposta à Libras na escola se, em casa, 
não há continuidade do que foi iniciado na escola. É importante que os 
familiares de surdos – sobretudo, se forem ouvintes – se façam presentes 
na escola, participando de cursos de Libras, reuniões, planejamentos 
e demais atividades escolares. Essa parceria entre a família e a escola, 
contribuirá para que sejam celebradas conjuntamente, as conquistas e 
dificuldades do estudante surdo (CORRÊA, 2017).

Ademais, o processo educativo de estudantes surdos na perspectiva 
bilíngue não é indiferente à Língua Portuguesa; no entanto, essa língua é 
trabalhada como segunda língua, na modalidade escrita. A compreensão 
desse limite e diálogo entre Libras e Língua Portuguesa, considera que 
durante o processo de alfabetização e letramento, diferentemente dos 
estudantes ouvintes que, essencialmente, utilizam a língua-oral auditiva, 
os surdos “entram em contato com a leitura e a escrita por processos 
visuais de significação” (OLIVEIRA; WALTER, 2018, p. 165). Nesse 
contexto, a Libras é uma necessidade e um fator constitutivo que embasa 
a constituição de identidade(s) e também sustenta o processo educativo de 
estudantes surdos, pois a Libras permite que eles possam desenvolver suas 
capacidades cognitivas, habilidades linguística e, inclusive, aprenderem 
Língua Portuguesa.

Nesse ínterim, reconhecemos que seria precipitado dizer que 
todos os surdos, com suas diferentes histórias, narrativas e compreensão 
de mundo, sejam usuários de Libras e se identificam com a identidade 
e cultura surda; ou ainda, sendo usuários de Libras, que os estudantes 
surdos necessitem somente dessa língua para suprir suas necessidades de 
escolarização. Certamente, as escolas bilíngues ou inclusivas devem estar 
atentas às necessidades de cada estudante surdo ou não-surdo, usuário de 
Libras ou não. Compreendemos, portanto, que a educação bilíngue não 
poder ser vista como solução para todos os estudantes surdos, embora, 
paradoxalmente, demonstre ser a mais viável – a dose na medida certa. 



158  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

4 Considerações finais

Não foi pretensão deste trabalho postular verdades ou encontrar 
culpados para o “fracasso” de escolarização dos estudantes surdos. 
Entretanto, de acordo com o que foi exposto, na prática, a educação 
inclusiva de surdos não está se apresentando como um caminho viável 
para que eles alcancem bons resultados em sua escolarização. Os surdos 
que manifestam sua cultura principalmente pelo uso da Libras, veem com 
desconfiança o modelo de escola, isto é, de educação inclusiva que lhes é 
disponibilizada, ainda que, o discurso oficial seja o desenvolvimento da 
perspectiva bilíngue em escolas inclusivas. 

Pela obviedade que lhe é transparente, não seria o caso de citar o 
resultado da educação bilíngue para surdos. Mas, é importante destacar 
que sob a ótica étnico-linguística, a filosofia do bilinguismo reconhece 
que as pessoas surdas são seres de relações sociais, com necessidade de 
língua(gem) e, no contexto escolar, a perspectiva bilíngue é a oportunidade 
dos estudantes surdos fazerem parte do processo educativo e construírem 
suas narrativas de aprendizagem. Dessa maneira, para tornar a educação 
de surdos sustentável na educação inclusiva ou em escolas e classes 
bilíngues, entre vária reinvindicações que poderiam surgir, acreditamos 
que é necessário: i) o Poder Público aumentar a oferta de cursos de 
formação de professores para o ensino de Libras e de Língua Portuguesa 
para surdos, de tradutores-intérpretes, e de formação continuada para 
professores e demais profissionais envolvidos na educação de surdos; 
ii) que a Libras circule no espaço escolar entre professores, gestores, 
funcionários, estudantes ouvintes – e no contexto familiar; e, iii) que 
o Projeto Político Pedagógico e Curricular das instituições de ensino 
valorizem as especificidades cultural e linguística dos estudantes surdos. 

À guisa de conclusão, observamos que melhoras substantivas 
na educação de surdos dependem de mais investimento, não apenas 
financeiro, mas, também, de investimento que corroborem para mudanças 
atitudinais em relação às características individuais, socioculturais e 
linguística dos estudantes surdos. É preciso avançar para uma ação mais 
propositiva na formulação, decisão, execução e avaliação de políticas 
públicas educacionais relacionadas aos surdos. O veneno na educação 
de surdos? Teorizar sobre a educação de surdos sem a participação das 
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pessoas surdas. O remédio? Pensar projetos educativos para as pessoas 
surdas com as pessoas surdas.
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O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
METACOGNITIVAS E AS COMPETÊNCIAS 
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1 Introdução

A leitura pode ser definida como a decodificação do Sistema 
de Escrita Alfabética, ou seja, ler seria decifrar o que está 

escrito. Porém, é preciso muito mais do que decodificar o SEA para fazer 
uma leitura e ser considerada uma pessoa letrada. Soares (2004) discorre a 
respeito da diferença existente entre pessoas alfabetizadas e letradas, uma 
vez que para se considerar alfabetizado, basta apenas saber codificar os sons, 
chamados fonemas, em letras e decodificar as letras em fonemas. Uma 
pessoa letrada não só codifica e decodifica os fonemas e as letras, como faz 
uso da leitura e da escrita nos diversos contextos sociais (SOARES, 2004). 
Segundo Botini e Farago (2014), a leitura possui três níveis básicos, que 
trazem riqueza ao ato de ler através da sua correlação, sendo eles a leitura 
sensorial, leitura emocional e leitura racional. A leitura sensorial, como 
o próprio nome já diz, trata sobre os sentidos que são utilizados quando 
estamos lendo: a visão, o tato, o olfato, a audição e o paladar; esse tipo 
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de leitura começa na infância e nos acompanha ao longo de todo o nosso 
desenvolvimento. Através da leitura sensorial somos capazes de ler não 
apenas textos escritos de forma convencional, mas imagens, semblantes, 
comidas. A leitura emocional tem o poder de despertar alguma emoção 
ou sentimento no leitor, uma vez que lida diretamente com isso, ou seja, 
o leitor se envolve de tal maneira na história que está lendo que, pode se 
sentir um personagem dentro da mesma (BOTINI; FARAGO, 2014). 
Portanto, a leitura emocional é tida, muitas vezes, como uma leitura para 
distração e diversão, como ler algo que você realmente goste e não porque 
precisa fazer alguma coisa sobre o que está lendo. A leitura racional é 
caracterizada por ser reflexiva e dinâmica, em que o leitor estabelece um 
diálogo entre o autor e o contexto, questionando seus conhecimentos 
e construindo outros através da leitura (BOTINI; FARAGO, 2014). 
Abordamos a leitura com o caráter racional, sem deixar de lado a leitura 
sensorial e emocional, uma vez que compreendemos a mesma como 
uma junção dos três níveis, em que só ocorre, de fato, uma compreensão 
leitora quando se lê de forma sensorial, emocional e racional.

 Para Solé (1998), a leitura é um processo de interação entre o 
texto e o leitor, mas, para que essa interação aconteça, é necessário um 
leitor participante, capaz de processar e examinar o texto e um objetivo 
de leitura, que define o que se está buscando e que influencia fortemente 
na interpretação de cada leitor. Abordando uma perspectiva interativa, 
Solé (1998) define leitura como:

[...] o processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita. 
Nesta compreensão intervêm tanto o texto, sua forma e conteúdo, 
como o leitor, suas expectativas e conhecimentos prévios. Para ler 
necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades 
de descodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e 
experiências prévias; precisamos nos envolver em um processo 
de previsão e inferência contínua, que se apoia na informação 
proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, e em um 
processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as previsões e 
inferências antes mencionadas. (SOLÉ, 1998, p. 23).

 Então, a leitura é fundamental para o ser humano, uma vez que 
proporciona ao leitor uma autonomia de pensamento e manifestação de 
opiniões, fazendo com que o indivíduo cultive a sua capacidade mental e 
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aumente sua habilidade cognitiva. 

2 Estratégias de leitura e habilidades metacognitivas

É preciso haver uma sistematização de como a leitura deve ser feita, 
utilizando-se de estratégias para que ocorra o processo de compreensão 
leitora, pois, caso não ocorra o uso de estratégias, o leitor estará 
fazendo a leitura sem uma finalidade específica. Solé (1998) apresenta 
que é de primordial importância o uso de estratégias antes, durante e 
após a leitura, pois para fazer qualquer tipo de leitura, é necessário o 
uso de determinadas estratégias cognitivas ou metacognitivas. A autora 
pontua sobre a metacognição como a “[...] capacidade de conhecer o 
próprio conhecimento, de pensar sobre nossa atuação, de planejá-la” 
(1998, p. 69). Segundo Rodrigues e outros (2014, p. 183), “por meio 
da metacognição, o leitor é capaz de planejar, monitorar e regular o seu 
próprio pensamento antes, durante e após a leitura” Então, o conceito de 
metacognição relaciona-se, de acordo com Dantas e Rodrigues (2013, p. 
227), com o automonitoramento do processo de aprendizagem, uma vez 
que é a capacidade de saber o que se sabe e reconhecer o que ainda não 
se sabe, “é a capacidade do ser humano de monitorar e autorregular os 
processos cognitivos”.

Na década de 1970, Flavell foi quem definiu a capacidade de 
pensar acerca do próprio pensamento como metacognição e, a partir dessa 
definição, originaram-se várias pesquisas.  No modelo metacognitivo de 
Flavell, a proposta apresenta a seguinte divisão:

Figura 1: Esquema baseado na divisão proposta por Flavell (1979; JOU; SPERB, 2006)
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Observa-se a partir da figura que os conhecimentos necessários 
à metacognição são resultados da inter-relação de quatro fenômenos: 
conhecimento metacognitivo, experiências metacognitivas, objetivos (ou 
tarefas) cognitivos e ações (ou estratégias) cognitivas (FLAVELL, 1979).

Como conhecimento metacognitivo entende-se o “[...] 
conhecimento ou crença sobre quais fatores ou variáveis agem e 
interagem de forma a afetar o processo e o resultado de atividades 
cognitivas5” (FLAVELL, 1979, p. 907, tradução das autoras), sendo esse 
conhecimento dividido em três variáveis: variáveis de pessoa, de tarefa e 
de estratégias. As variáveis de pessoa se referem às crenças do indivíduo 
sobre suas próprias capacidades cognitivas – intraindividuais –, sobre 
as capacidades de alguém próximo a ele – interindividuais – e sobre a 
cognição humana de modo geral – universais. Já as variáveis de tarefa se 
relacionam com a capacidade de identificar as diversas formas com que 
uma informação pode ser apresentada (se é nova ou familiar, se está bem 
organizada ou não etc.) e, a partir disso, se organizar para, então, realizar 
uma atividade partindo dessa informação. As variáveis de estratégia, por 
sua vez, estão associadas às formas de se chegar ao resultado de uma 
atividade – estratégias cognitivas – e ao sucesso ou não desse resultado 
– estratégias metacognitivas. De modo geral, as estratégias cognitivas são 
utilizadas para fazer progresso cognitivo e as estratégias metacognitivas 
para monitorá-lo. Ambas podem ser ensinadas e aprendidas (FLAVELL, 
1979; JOU; SPERB, 2006). Flavell afirma ainda que

[...] a maior parte do conhecimento metacognitivo envolve a 
interação ou combinação entre dois ou três desses três tipos de 
variáveis. Para ilustrar uma combinação envolvendo todas as três, 
você pode acreditar que você (diferente de seu irmão) deve usar a 
Estratégia A (em vez da Estratégia B) na Tarefa X (em comparação 
com a tarefa Y)6 (FLAVELL, 1979, p. 907, tradução das autoras).

Quanto às experiências metacognitivas, segundo Flavell (1979) 
estas podem ocorrer antes, durante ou depois de uma atividade cognitiva 

5 [...] knowledge or beliefs about what factors or variables act and interact in what ways to 
affect the course and outcome of cognitive enterprises.

6 [...] most metacognitive knowledge actually concerns interactions or combinations 
among two or three of these three types of variables. To illustrate a combination involving 
all three, you might believe that you (unlike your brother) should use Strategy A (rather 
than Strategy B) in Task X (as contrasted with Task Y). 
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e estão ligadas, por exemplo, ao sentimento de não compreensão 
frente ao texto lido ou à sensação de estar se aproximando de concluir 
um objetivo previamente definido. O autor ainda defende que essas 
experiências acontecem em atividades que inspiram um cuidado maior e 
um pensamento mais consciente. Além disso, estas poderiam ter grande 
influência no conhecimento metacognitivo – adicionando, deletando 
ou revisando o mesmo – bem como nos objetivos e ações cognitivas, 
podendo levar o sujeito a criar, revisar ou abandonar objetivos. Segundo 
Flavell7 (apud JOU; SPERB, 2006, p. 179), 

várias pesquisas indicam que crianças pequenas podem ter tais 
experiências, mas não sabem interpretá-las. Com o desenvolvimento, 
as crianças tomam consciência do que estas experiências significam e 
quais seriam suas implicações para o comportamento.

Por último, sobre os objetivos cognitivos e as ações cognitivas, Jou 
e Sperb (2006) afirmam que os primeiros fazem referência às metas que 
se pretende atingir em uma atividade cognitiva e as últimas referem-se ao 
que é colocado em prática para atingir essas metas. 

Com base em Flavell (1979), é possível criar um exemplo 
relacionado ao contexto escolar no qual podemos citar uma situação em 
que a maioria destes aspectos metacognitivos são colocados em prática: 
imagine que você tem de fazer uma prova de matemática em que precisa 
conseguir uma determinada quantidade de pontos (objetivo) e sente que 
não está tão preparado quanto deveria (experiência metacognitiva). O 
conteúdo a ser estudado ainda é novo para você (variáveis da tarefa) e 
você sabe que tem uma dificuldade maior com este conteúdo do que 
com outros (crença intraindividual), mas sabe, também, que consegue 
absorver melhor as informações quando lê os textos em voz alta 
(estratégia cognitiva), portanto, é isso que você faz (ação cognitiva). 
Após ter estudado, você decide verificar se a sua ação foi suficiente e faz 
questionamentos a si mesmo sobre o conteúdo da prova, avaliando se o 
resultado foi satisfatório (estratégia metacognitiva). 

A partir do que foi exposto, é possível ter uma dimensão da 
quantidade e complexidade dos processos envolvidos na capacidade 

7 Flavell, J. Speculations about the nature and development of metacognition. In: Weinert, 
F.; Kluwe, R. (Ed.). Metacognition, motivation, and understanding. Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum, 1987, p. 21-29. 
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metacognitiva, bem como ter uma percepção mais ampla de seu potencial 
no desenvolvimento educacional dos indivíduos. 

Para Boruchovitch (2007), todo aluno pode se desenvolver desde 
que, junto aos conteúdos ensinados pelo professor, sejam ensinadas 
estratégias que ajudam em sua capacidade de aprendizagem, ou seja, 
estratégias metacognitivas, pois, uma vez desenvolvidas, o aluno será 
apto a distinguir conteúdos que verdadeiramente apreendeu, daqueles 
em que há dificuldades, podendo se esforçar mais nestes. Comparado 
a um aluno que faz uso de estratégias, o que não utiliza de estratégias 
para a sua própria aprendizagem encontra dificuldades no decorrer do 
desenvolvimento e acaba não se destacando (BORUCHOVITCH, 
2007). Assim, o aluno deve aprender a fazer uso das estratégias de leitura 
em um ambiente educacional, onde possa compreender quais utilizar, 
como, quando, onde e por que fazer uso (JOLY, 2006). As práticas, a 
motivação e a metacognição merecem atenção, e não apenas porque 
são preditores potenciais da realização e do crescimento da leitura, mas 
também porque ao serem consideradas metas ou resultados importantes 
da educação, conduzem potencialmente à aprendizagem ao longo da vida. 
(BRASIL, 2019). Há fortes evidências de que o engajamento na leitura e 
a metacognição (conscientização de estratégias) podem ser aprimoradas 
por meio de práticas de ensino e apoio em sala de aula (BROZO, 
SIMPSON, 2007; GUTHRIE, WIGFIELD, YOU, 2012; GUTHRIE, 
HO, KLAUDA, 2013; REEVE, 2012 apud BRASIL, 2019).

3 As práticas de ensino da leitura e a compreensão leitora

Um dos indicadores que podem ser levados em consideração para 
avaliar o nível de leitura dos estudantes brasileiros, são os resultados do 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). São três as 
áreas cognitivas avaliadas – Leitura, Matemática e Ciências –, bem como 
a contextualização dos resultados através de questionários aplicados aos 
estudantes, diretores de escolas, professores e pais. O programa avalia a 
proficiência dos estudantes em domínios inovadores como a Competência 
Global e o Letramento Financeiro, sendo que o Brasil, na última avaliação, 
participou apenas deste último domínio. (BRASIL, 2019).

Assim, o PISA avalia se os alunos conseguem reproduzir 
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conhecimentos e, até que ponto conseguem extrapolar o que aprenderam 
e se aplicam esses conhecimentos em situações não familiares, tanto no 
contexto escolar como fora deste. (BRASIL, 2019). Os resultados obtidos 
a partir da edição mais recente da prova apontam que, nas habilidades 
de leitura, os dados do Brasil apresentam 413 pontos como a média 
nacional, pontos abaixo da média da OCDE que é de 487, dentre os 
países que participam da avaliação da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE (BRASIL, 2019). Os resultados 
indicam que 50 % dos estudantes estão no nível 2 da escala de proficiência 
o que significa que os estudantes avaliados identificam a ideia principal de 
um texto de tamanho razoável e refletem acerca do objetivo e estrutura do 
texto quando apresentam instruções explícitas. Apenas 2% dos estudantes 
atingiram o nível 5 e 6 de proficiência em leitura demonstrando serem 
capazes de compreender textos longos e de saberem lidar com conceitos 
abstratos ou estranhos à intuição, bem como distinguem fato de opinião 
a partir de pistas implícitas no texto. (BRASIL, 2019).

Nesse contexto, Rojo (2010) afirma que estes resultados 
negativos se referem não ao nível de alfabetização dos alunos e, sim, à 
não capacidade de compreensão e interpretação dos mesmos. Um fato 
que confirma esta alegação é o de que as questões da área de leitura no 
PISA se baseiam em três aspectos para avaliar o nível de letramento dos 
estudantes: “localizar e recuperar informação; integrar e interpretar; 
refletir e analisar” (OCDE, 2016, p. 97). Desse ponto de vista, o ensino 
da leitura e da escrita nas escolas deve estar direcionado ao trabalho em 
conjunto de alfabetização e letramento, visando à formação de alunos 
que sejam capazes de ler fluentemente, escrever de forma coerente mas 
que, além disso, apresentem também habilidades de compreensão leitora 
e  de pensamento crítico em relação aos textos, realizando conexões 
com outros contextos, extrapolando o que está explícito, dessa forma, 
desenvolvendo autonomia e proficiência leitora. 

Da mesma forma, é imprescindível esclarecer que a simples 
capacidade de traduzir letras em sons de forma adequada não é suficiente 
para que o aluno dê conta de realizar as atividades que envolvem leitura. A 
condição de alunos alfabetizados, porém não letrados, “embora frequente 
dentro da própria escola, é particularmente dolorosa e indesejável, 
porque acarreta dificuldades para o aprendizado dos diferentes conteúdos 
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curriculares, ou mesmo inviabiliza esse aprendizado” (VAL, 2006, p. 19). 
Segundo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017), ao final do 2º ano do Ensino Fundamental o aluno deve saber 
ler convencionalmente. No entanto, é preciso formar, além de alunos 
alfabetizados, alunos letrados, que saibam fazer uso dos diversos tipos 
de textos em todas as situações vivenciadas e que possam desenvolver 
habilidades na leitura.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define as 
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo da educação básica, assegurando seus direitos de aprendizagem. 
Destacamos aqui a necessidade de os estudantes vivenciarem experiências 
que os oportunizem uma participação ativa na sociedade, nas diversas 
práticas sociais, seja por meio da oralidade, pela escrita ou outras formas 
de linguagem (BRASIL, 2017). No eixo leitura/escrita, o documento cita 
estratégias e procedimentos para leitura, uma prática necessária para a 
formação de indivíduos autônomos. A inserção das estratégias de leitura 
do texto, seja ele de baixo ou alto nível de complexidade, auxilia o aluno 
na compreensão e o faz incorporar as estratégias, para que as utilize em 
todas as circunstâncias necessárias, com os mais diversos gêneros textuais.

Em razão da complexidade que as escolas dispõem de ensinar a ler e 
a escrever, os alunos acham embaraçoso ler e compreender textos sugeridos 
para leitura e, ainda, estabelecer um entendimento de forma clara, escrita 
e sucinta. O ensino da compreensão leitora nos anos iniciais do ensino 
fundamental é relevante, tendo em vista que é um desafio, tanto para as 
políticas públicas, quanto para as escolas, nas práticas da sala de aula.

Nesse contexto, Faria (2011) aponta que os alunos considerados 
maus leitores recebem um ensino mais focado na decodificação, onde é 
exigida uma leitura em voz alta, de forma clara e coesa; contudo, acabam 
ficando em defasagem no quesito compreensão leitora, uma vez que o 
professor, na maioria das vezes, está preocupado em como o aluno está 
lendo e não no que está aprendendo com aquela leitura. Coelho e Correa 
(2010) também abordam a questão dos leitores menos habilidosos 
afirmando que estes se diferenciam dos leitores habilidosos justamente 
na questão da metacognição, visto que os leitores habilidosos são capazes 
de perceber quando compreenderam ou não o que foi lido, já os menos 
habilidosos não conseguem fazer esta distinção. 
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Outro fator agravante aos leitores menos habilidosos é que estes 
são menos propensos a levantar questionamentos e fazer inferências sobre 
o texto, não que sejam incapazes de fazê-lo, mas necessitam de maior 
tempo quando comparados aos leitores habilidosos (FARIA; MOURÃO 
JÚNIOR, 2013). É nessa perspectiva que se inserem as estratégias de 
leitura que têm papel importante na busca pela compreensão leitora através 
da otimização do processo de leitura. Os procedimentos metacognitivos 
auxiliam a resolução de problemas de compreensão em que o leitor 
compreende um texto com maior eficácia, pois tais procedimentos 
possibilitam o planejamento, a monitoração e a regulação dos próprios 
processos cognitivos envolvidos nas tarefas cognitivas. (JOLY, 2006).

Então, as habilidades de compreensão leitora englobam a visão 
geral do texto e a análise de sua estrutura, além de procedimentos 
dedutivos e monitoramento da compreensão:

Fatores como eficiência na decodificação, domínio do vocabulário, 
capacidade de fazer inferências e fatores sociais, bem como a 
memória operacional, conduzem o leitor ao sentido da mensagem 
escrita. Dessa forma, apesar de o reconhecimento de palavras 
e as habilidades de compreensão estarem relacionados, eles são 
sustentados por habilidades distintas, que predizem a variação no 
desempenho de tarefas de compreensão, envolvendo a capacidade de 
integrar as informações do texto, o conhecimento de sua estrutura, o 
monitoramento metacognitivo e a memória de trabalho (CUNHA; 
SILVA; CAPELLINI, 2012, p. 800).

 Os cientistas chamam de memória de trabalho o componente 
do intelecto, sinônimo de consciência, que mantém aquilo sobre o qual 
você está pensando; é onde a informação é combinada e manipulada, 
sendo o conhecimento prévio que permite o agrupamento das 
informações proporcionando mais espaço na memória de trabalho, o 
que torna mais fácil a relação entre as ideias e, portanto, a compreensão. 
(WILLINGHAM, 2011; FARIA; MOURÃO JÚNIOR, 2013). Nesse 
processo, o conhecimento prévio é fundamental, porque auxilia o leitor 
a compreender ideias isoladas do texto bem como realizar conexões entre 
duas ou mais ideias, proporciona ser um bom leitor e um bom pensador. 
Por isso é preciso considerar o conhecimento prévio que os estudantes 
possuem para realizar uma tarefa que requer compreensão, bem como se 
o conhecimento é superficial ou aprofundado.
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O monitoramento do próprio processo de compreensão também 
necessita de ser aprendido.  Através do automonitoramento, habilidade 
metacognitiva, o leitor é capaz de refletir sobre seu próprio entendimento, 
o que é essencial para integrar a informação processada no ato de ler. O 
monitoramento é realizado através da regulação do estudo de textos escritos 
e está relacionado com o tempo gasto pelo leitor para o entendimento 
do assunto. (FARIA; MOURÃO JÚNIOR, 2013). Então, à medida 
que o leitor encontra problemas no texto, ele monitora e controla esses 
problemas com o objetivo de compreender o texto, e não de decifrá-lo. 
Parece que a habilidade do leitor em monitorar seu aprendizado interfere 
em suas ações decisórias sobre qual assunto aprofundar ou quanto mais 
é necessário aprofundar. As falhas de conhecimento envolvem, por 
exemplo, o conhecimento empobrecido sobre o significado de palavras 
ou de domínios específicos, e as variáveis de processamento englobam a 
capacidade de realizar inferências e de monitorar a compreensão (CAIN; 
OAKHILL; BRYANT, 2004). No entanto, são processos que precisam 
ser pontuados para os estudantes e quanto mais cedo as estratégias 
forem sendo assinaladas para os alunos mais tempo eles terão para irem 
assimilando a importância de conduzir as leituras com mais eficácia. 

4 Considerações finais

As estratégias de leitura devem ser ensinadas, porém, é necessária 
a verificação dessas práticas nas escolas. É importante averiguar se na 
graduação têm sido estudados conteúdos que promovam aos futuros 
educadores a compreensão do processo de ensino de estratégias de leitura 
e o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, estimulando-os a 
não só ensinar, mas fazer uso na formação acadêmica.

Porém, mesmo que haja professores que ensinem como utilizar 
estratégias de leitura para uma melhor compreensão leitora, é preciso 
haver um monitoramento deste processo, pois a prática não se encerra 
em si mesma, mas deve sempre ser aprimorada. O ensino de estratégias 
de leitura e compreensão leitora auxilia na formação de sujeitos críticos 
e autônomos, que sejam capazes de interpretar não só o que leem, mas o 
mundo a sua volta, através de inferências sobre a realidade vivenciada. Este 
é o principal objetivo da escola, formar cidadãos críticos e participativos, 
e o ensino sistematizado das estratégias de leitura e compreensão leitora 
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auxilia nesta formação, por isso é de fundamental importância que se 
trabalhe em sala a leitura, não só no seu aspecto decodificativo, mas 
interpretativo e compreensivo, para que, realmente, os alunos aprendam 
através da mesma.

Além de auxiliar na formação de cidadãos críticos, o ensino de 
estratégias de leitura possibilita uma melhor compreensão dos conteúdos 
curriculares, como ciências, história, geografia e até matemática; pois 
se o aluno não é capaz de compreender um texto explicativo sobre a 
matéria ou o enunciado de um problema, terá dificuldades em aprender e 
solucionar o problema. Um ensino embasado nos conceitos do letramento 
e da metacognição é instrumento indispensável na formação de alunos 
que compreendam efetivamente, se relacionem com o texto de forma 
ativa, produzindo hipóteses e inferências, aprendendo a partir do que 
leem e fazendo uso desse aprendizado em seu cotidiano. A partir disso, 
a produção de estudos que investiguem os fatores descritos, juntamente 
com projetos de intervenção diretamente com os professores e estudantes 
pode ser de grande relevância para a transformação do cenário atual. 
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1 Considerações iniciais 

Uma imagem, pintada, esculpida, fotografada, 
construída e emoldurada é também um palco, 

um local para representação. 
(MANGUEL, 2001, p. 291).

Partimos do pressuposto de que a imagem é uma rica forma 
de representação, que se refere não somente a um significado 

criado intencionalmente, mas uma junção de diversas acepções e 
sentidos. Para Joly (2007), uma imagem é composta por diferentes signos 
(linguísticos, icônicos, plásticos) que juntos concorrem para a construção 
de uma significação global e implícita. Além disso, a autora considera 
que “[...] um signo é um signo apenas quando exprime ideias e suscita no 
espírito daquele ou daqueles que o recebem uma atitude interpretativa” 
(p. 30). Daí decorre a compreensão da assertiva de que a maior parte da 
potencialidade da imagem encontra-se no seu caráter interpretativo. 

No cotidiano social, circulam diferentes tipos de imagens e, 

1 Mestra em Educação (UFLA). E-mail: nathyavelar@gmail.com
2 Mestra em Educação (UFLA). E-mail: rita-coliver@hotmail.com
3 Mestra em Educação (UFLA). E-mail: ludnaves@gmail.com
4 Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: helenaferreira@ufla.br

mailto:nathyavelar@gmail.com


178  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

recorrentemente, não realizamos uma leitura analítica dos recursos 
semióticos que as compõem e de seus efeitos de sentido, bem como das 
escolhas e de suas interferências na construção do projeto de dizer de seus 
produtores. Assim, diante das perceptíveis mudanças sociais resultantes 
dos avanços tecnológicos, surgem novas demandas educativas, uma vez 
que uso da tecnologia tem transformado os modos de agir e de pensar 
das pessoas na sociedade, e, consequentemente, afetados as práticas 
escolares. Nesse escopo, é relevante que o professor tenha uma formação 
teórico-metodológica consistente para compreender as peculiaridades 
dos sistemas sígnicos imagéticos, de forma a orientar os alunos em relação 
aos modos de organização e de funcionamento da modalidade não verbal. 

Considerando a importância da promoção de práticas educativas 
significativas e contextualizadas, é necessário articular a ação docente 
aos interesses, às curiosidades e ao nível de desenvolvimento cognitivo 
dos estudantes. Nesse escopo, a utilização de recursos tecnológicos 
representa um importante aliado da proposta pedagógica, uma vez que 
permite a aproximação do cotidiano dos alunos, bem como a preservação 
dos contextos de circulação dessas imagens, o que pode favorecer um 
distanciamento de situações didáticas artificiais e mecânicas.

As questões aludidas motivaram a produção deste capítulo, 
que apresenta uma das inúmeras possibilidades de aproximar contexto 
social e contexto escolar, por meio da utilização de recursos tecnológicos 
que agregam qualidade às situações de ensino-aprendizagem. Nessa 
perspectiva, com base na ação didática descrita a seguir, este capítulo tem 
por objetivo provocar uma reflexão sobre a importância do trabalho com 
leitura de imagens para a formação docente e para a formação de leitores, 
uma vez que as produções imagéticas têm constituído a organização dos 
diferentes gêneros textuais que circulam socialmente, de modo especial, 
nos meios digitais. 

Para tanto, apresentamos uma análise de uma ação didática, 
que envolveu a utilização do aplicativo “Inventeca”5, ferramenta que 
possibilitou aos alunos a criação de histórias autorais em gravação de 
áudio, por meio da leitura e interpretação das figuras visualizadas. Desse 

5 O aplicativo Inventeca está disponível no Play Store e Apple Store pelo link: https://
play.google.com/store/apps/details?id=storymax.inventeca&hl=pt_BR. Acesso em 31 de 
maio de 2020.

https://play.google.com/store/apps/details?id=storymax.inventeca&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=storymax.inventeca&hl=pt_BR


  179
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

modo, optamos por uma análise a partir da descrição e reflexão acerca das 
ações de leitura de imagens desenvolvidas por uma professora do 1º ano 
do Ensino Fundamental de uma escola pública em uma cidade do sul de 
Minas Gerais, com as crianças em processo de alfabetização no ano letivo 
de 2018.

Assim, para melhor disposição textual, a argumentação reflexiva 
organiza-se em três seções: a primeira discorre sobre a prática de leitura de 
imagens, seu desenvolvimento e conceitos basilares, a segunda apresenta 
uma reflexão sobre ação do professor como mediador no processo de 
leitura de imagens, e a terceira descreve as experiências com a leitura de 
imagens provenientes da prática didática desenvolvida em sala de aula, 
em diálogo com a proposição teórica dos autores que discutem a temática.

2 A prática de leitura de imagens e o papel do professor

Momentos de leitura e contação de histórias tem papel relevante 
para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social para as crianças, pois 
ensina de forma lúdica e prazerosa, proporcionando aprendizados de 
conteúdos, relações com diferentes culturas, ampliando seu repertório 
e conhecimento de mundo, desenvolvendo a sensibilidade e a percepção 
do valor social e estético dos textos literários. Nesse âmbito, observa-se 
que ler requer compreender e utilizar as várias formas de interpretação e 
de fruição, por isso, existem níveis e modos de leitura, explica Goulart 
(2003). Segundo Manguel (1997), a leitura não está limitada às letras 
impressas no papel. É possível ler, mesmo ainda sem ter passado pelo 
processo de alfabetização. 

Fundamentado em Rossi (2009, p. 10), antes mesmo de falar a 
criança já sabe olhar ao seu redor, e, nessa vertente, a autora questiona 
a prática da alfabetização que prioriza o código escrito ignorando o fato 
de que “[...] a alfabetização envolve mais do que a palavra”. Uma das 
características da cultura atual se manifesta na realidade de que existe 
um excesso de imagens disponíveis em diversos suportes e que maior 
parte das informações que chegam aos alunos é por meio delas, afinal, “as 
imagens, assim como as histórias, nos informam. (MANGUEL, 2001, 
p. 21)

A leitura de imagens é influenciada pela subjetividade de 
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cada indivíduo, por suas percepções e seu repertório pessoal. Para 
Manguel (2001), só é possível ver uma imagem, cujos elementos que 
a compõem sejam identificáveis para os olhos do leitor, ou seja, vemos 
o que somos capazes de entender, o que oferece algum significado para 
nossa compreensão. Para realmente ver uma imagem, faz-se necessária 
a decodificação de seus signos frutos de uma cultura específica e então 
“[...] compreender o sentido que criam a partir do modo como estão 
organizados”, explica Pillar (2012, p. 80).

As histórias literárias não ignoraram suas formas tradicionais de 
contação. O que acontece, na atualidade, é que os portadores digitais 
ampliaram as possibilidades de contação e registros de histórias. Dessa 
forma, a contação oral e as histórias impressas continuam tendo seus 
lugares e encantos na sociedade. Porém, os recursos tecnológicos também 
ganharam esse espaço e transformaram os textos, bem como os hábitos 
de leitura, na contemporaneidade. Conhecidos como multissemióticos, 
tais textos são compostos por múltiplas linguagens e “[...] exigem 
capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas 
(multiletramentos) para fazer significar”. (ROJO, 2012, p. 19).

Ao experienciar outras formas de expressão, por meio do uso 
de diferentes modalidades (oral, escrito, imagético, etc.) e de diferentes 
recursos semióticos (palavras, imagens, sons, cores, movimentos etc.), os 
alunos podem desenvolver habilidades relacionadas aos multiletramentos. 

De acordo com Almeida Júnior (2000, p. 19)

à educação formal cabe a tarefa urgente de não repudiar as imagens, 
de encontrar e desenvolver metodologias de aprendizagem e leitura 
na direção de uma lógica a simulação: congelando uma ou mais 
imagens para um mergulho, ao mesmo tempo, apreciativo e analítico, 
emocional e lógico, separando uma sequência ou contrapondo 
imagens diferentes para descobrir respectivamente uma lógica 
de conexão ou de contradição; recortando as imagens, colando-
as manualmente ou remontando-as através de escanerização em 
computador (quando for possível), a fim de criar textos figurativos 
na forma de discursos ou narrativas imagéticas com mensagens 
expressivas e críticas. 

Na contação de histórias, uma análise de imagens pode servir 
para uma análise de tradições e costumes históricos, sociais e científicos 
de uma época, implícitos em uma representação, bem como as 
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mudanças decorrentes da evolução das sociedades. Assim, Martins Neto 
(2016) pontua que “uma imagem pode expressar uma ideologia, uma 
identificação pessoal, uma socialização de sentidos”, portanto, deve ser 
objeto de análise. 

Complementando o exposto, Santaella e Nöth (1998, p.15) 
discorrem que o entendimento de imagens comporta dois domínios: 

O primeiro é o domínio das imagens como representações visuais: 
desenho, pintura, gravuras, fotografias e as imagens cinematográficas, 
televisivas, holo e infográficas pertencem a esse domínio. Imagens, 
nesse sentido, são objetos materiais, signos que representam o nosso 
ambiente visual. O segundo é o domínio imaterial das imagens 
na nossa mente. Neste domínio, imagens aparecem como visões, 
fantasias, imaginações, esquemas, modelos, ou, em geral, como 
representações mentais. Ambos os domínios da imagem não existem 
separados, pois estão inextricavelmente ligados já na sua gênese. Não 
há imagens como representações visuais que não tenham surgido de 
imagens na mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que 
não há imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo 
concreto dos objetos visuais.

Isto posto, podemos considerar que a adoção de atividades de leitura 
de imagens pode promover o aperfeiçoamento de habilidades relacionadas 
ao refinamento do olhar, seja na dimensão da apreciação estética, seja na 
dimensão do posicionamento crítico. À medida em que o aluno explora, 
levanta questionamentos, formula hipóteses, realiza antecipações, reflete 
sobre as imagens, vai explorando, formulando hipóteses e refletindo 
sobre as imagens, ele vai, gradualmente, desenvolvendo habilidades para 
analisar as diferentes semioses constitutivas das imagens, bem como para 
realizar a articulação entre essas semioses e os contextos sociais de uso, de 
modo a perceber que as escolhas feitas pelo produtor orientam o percurso 
de interpretação. 

Nessa direção, Ramalho e Oliveira (1998, p. 13) assevera que se o 
docente não souber encaminhar a leitura de imagens de forma adequada, 
não terá condições de formar um leitor de imagens crítico. Essa tarefa é 
complexa e exige que o docente também se constitua num leitor de textos 
visuais. 

Mauad (1996) traz contribuições para a compreensão dessa 
complexidade que caracteriza os processos de organização dos textos 
visuais. O autor afirma que esses textos envolvem três componentes 



182  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

fundamentais que são o autor, o texto e um leitor. No âmbito escolar, 
em meio a esses três elementos indispensáveis, há, ainda, o professor, que 
age como mediador, auxiliando na seleção literária. O professor motiva, 
instiga e intermedia a relação do aluno com o texto não verbal, por isso, é 
importante que o docente seja, também, leitor de imagens, para que possa 
proporcionar atividades significativas que levem o discente à compreensão 
daquilo que vê e à expressão oral a partir de tal interpretação.

Nesse sentido, reiteramos que a função do professor é fundamental, 
uma vez que possibilita, por meio da mediação, que a criança desenvolva 
habilidades linguístico-discursivas, ampliando vocabulário e repertório. 
“Portanto, é papel do professor partir daquilo que o aluno já conhece 
para aquilo que ele desconhece, a fim de se proporcionar o crescimento do 
leitor por meio da ampliação de seus horizontes de leitura” (COSSON, 
2016, p. 35), criando e oferecendo experiências significativas que 
possibilitem o contato com suportes textuais diversos, oportunidades de 
leituras e produções textuais contextualizadas. 

Faz-se necessário inovar nas práticas pedagógicas, uma vez que 
a leitura e a escrita foram transformadas e ganharam diferentes espaços 
e uma ampliação de seus portadores. Mas, é preciso atentar para que 
essa inovação não seja apresentada apenas por modismo, “a inovação 
tem sentido quando faz parte da história do conhecimento pedagógico e 
quando, ao mesmo tempo, retoma e supera o anteriormente produzido” 
(LERNER, 2002, p. 30).

Diante disso, desde que o docente conheça o recurso/artefato 
tecnológico a ser utilizado e esse recurso seja de interesse dos discentes e 
esteja contextualizado, o trabalho poderá auxiliar a prática pedagógica no 
cotidiano escolar. Nesse sentido, para o desenvolvimento deste trabalho, 
fez-se necessário conhecer aplicativos e selecioná-los para desenvolver 
práticas que pudessem surtir efeitos positivos no desenvolvimento de 
discentes em fase de alfabetização escolar.

3 A ação pedagógica realizada: subsídios para a formação de 
professores

Devido aos avanços tecnológicos presentes na sociedade 
contemporânea, os métodos tradicionais vêm perdendo espaço para 
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práticas cada vez mais inovadoras e diferenciadas no âmbito escolar. As 
crianças são afetadas pelo uso da tecnologia e veem nela possibilidades 
de ir além da leitura no papel impresso. Na prática pedagógica relatada, 
o uso do recurso tecnológico representa a possibilidade de registrar 
a história produzida pelos alunos, uma vez que, se contada sem o uso 
desse recurso, se perderia no tempo. A gravação de áudio simultânea 
com a reprodução das imagens possibilitou uma participação ativa dos 
discentes, como autores de suas histórias digitais, experienciando, assim, 
outras possibilidades de expressão.

A ação didática, aqui analisada, foi realizada com alunos do 1º 
ano do Ensino Fundamental (fase de alfabetização escolar) de uma escola 
pública no sul de Minas Gerais. As crianças participantes eram discentes 
de uma das pesquisadoras deste trabalho e já mantinham contato com 
situações de contação de histórias diariamente.

A proposta foi explicada para toda a turma: enquanto participavam 
de jogos e atividades diversas, seriam levados, um a um, para outra sala 
para que pudessem criar uma história por meio de um aplicativo chamado 
“Inventeca” instalado nos tablets da instituição. O aplicativo é uma 
plataforma que permite a criação autoral de textos orais por crianças e 
consiste em pastas contendo histórias narradas unicamente por imagens, 
a partir das quais as crianças fazem a leitura e o recurso permite que se 
grave o áudio da contação das histórias realizadas pelas crianças.

Nesse formato, a plataforma permite que a contação da história 
realizada por crianças fique registrada. Assim, é possível analisar a leitura 
de imagens como produção de história em diferentes fases da alfabetização 
escolar, fazendo, portanto, um acompanhamento individual dos alunos. 
O aplicativo oferece três histórias gratuitas e as demais são cobradas uma 
taxa do usuário. Entre as histórias gratuitas existentes, optou-se por uma 
delas para o desenvolvimento da ação descrita.

As crianças não tiveram acesso à biblioteca de imagens antes da 
gravação dos áudios, dessa forma, à medida que viam as imagens, já 
iniciavam a prática de leitura, decodificação e produção oral da narrativa. 
Ao final, os alunos deram os títulos que acharam cabíveis. 

Na sala ao lado, a professora convidou cada aluno para que 
produzisse oralmente a sua história cena a cena, constituída pelo total 
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de 11 imagens, com a utilização do aplicativo digital, disponibilizado 
no tablet. Das produções, analisamos três histórias: “O menino feliz”, 
narrada pelo aluno A, “O menino pirata”, uma produção da aluna B e “O 
pequeno e o gordo”, produzida pelo aluno C. 

Imagem6 1 - Cena da história gratuita oferecida pelo aplicativo Inventeca

Fonte: https://storymax.me/inventeca.html

Nessa primeira cena ilustrada na Imagem 1, o aluno aqui chamado 
de A, narra da seguinte maneira: “Era uma vez um pai e um filho que 
foram para a praia”. O aluno B narra a mesma cena assim: “Era uma vez... 
tinha um menino que estava na praia querendo entrar no mar” e o aluno 
C narra com as palavras: “O pequeno e o gordo”.

Imagem 2 - Cena da história gratuita oferecida pelo aplicativo Inventeca

Fonte: https://storymax.me/inventeca.html

6 Créditos autorais das três imagens sequenciais utilizadas na presente pesquisa: Inventeca 
StoryMax: Samira Almeida; Lauro Goe. 
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Dando continuidade à narrativa, ao ler a imagem 2, o aluno A 
conta: “O pai era muito preguiçoso, ele estava comendo, aí o filho falou 
para ele se ele podia brincar de pirata, mas ele não podia, porque estava 
comendo”. O aluno B diz: “ele estava imaginando um pirata, enquanto o 
pai dele estava do lado”, e a criança denominada como C narra: “O gordo 
estava lanchando e o pequeno estava com medo do tubarão”.

Imagem 3 - Cena da história gratuita oferecida pelo aplicativo Inventeca

Fonte: https://storymax.me/inventeca.html

Notamos que os diferentes alunos, expostos às mesmas cenas, 
conectavam-se de modos variados ao que viam. No caso da imagem 
3, a gaivota foi destaque da cena para o aluno A: “Mas aí uma gaivota 
apareceu, aí a gaivota sem querer estragou a espada dele, derrubou, aí não 
deu para brincar mais”. Já a criança B destacou os personagens como pai e 
filho na narrativa: “Ele brincou de pirata com o pai dele”, diferentemente 
do aluno C, que não descreve relação de parentesco entre os personagens 
quando nomeia um deles de “gordo”: “Quando ele se vestiu de pirata, o 
gordo nem assustou, só o pássaro”.

Dando continuidade à história, focando agora somente no aluno 
A, a história segue assim: “Aí ela também pegou o chapéu dele, aí o pai 
tentou pegar, mas não deu”, “aí o menino correu, correu, correu, mas não 
alcançou. e acabou caindo de novo”, “e depois, encontrou um caranguejo, 
a gaivota soltou para o caranguejo, o menino ficou muito triste porque 
o caranguejo podia cavar um buraco”, “aí, depois, ele entrou no mar e o 
chapéu dele virou um barco”, “aí ele ficou boiando, boiando, e ele ficou 
triste porque não podia pegar”, “aí ele começou a chorar: buá, buá, buá”, 
“aí o pai dele veio, pegou o chapéu dele e entregou pra ele. Senão ele ia 
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chorar muito, muito, então o pai dele decidiu pegar o chapéu dele e dar 
pra ele”, “aí, conseguiu brincar com o chapéu do pai dele e ficou feliz, 
pronto e fim”.

A história narrada pelo aluno B concretizou-se na seguinte 
maneira: “e depois, uma gaivota pegou o chapéu dele”, “depois, ele ficou 
gritando: ei, gaivota, me devolve!”, “a gaivota jogou para o caranguejo 
e o caranguejo queria triturar”, “depois, o caranguejo entrou no mar 
correndo com ele, para o menino não conseguir pegar”, “aí o chapéu dele 
ficou flutuando e o menino ficou pensando que parecia que ele ia molhar 
porque era de papel”, “depois ele chorou, chorou, chorou e chorou até 
que o pai dele veio correndo”, “depois o pai dele deu o chapéu dele pra 
ele, pra eles poderem brincar de novo”, “depois eles brincaram como se 
fosse um barquinho, o chapéu. O chapéu virou um barquinho”, 

Para finalizar a descrição das produções, apresentamos a criação 
da criança C, que compôs sua narrativa com as palavras que se seguem: 
“quando o pássaro trouxe o cartaz, gordo ficou meio assustado”, “e o 
pequeno começou a correr para pegar o... barco”, “quando ele chegou, 
estava com o caranguejo, “o caranguejo foi embora com o barco”, “o 
barco ficou sozinho no mar e o pequeno ficou triste”, “depois ele começou 
a chorar e o grande foi atrás”, “o grande pegou para ele e ele parou de 
chorar”, “ele ficou tão emocionado que até resolveu nadar no mar”. 

Ao analisar a produção textual oral das crianças supracitadas, 
foi possível perceber que a diversidade de ideias a partir de uma mesma 
imagem. A situação de estarem reservadas em outra sala, apenas com a 
professora como ouvinte, permitiu que essa variedade acontecesse, uma 
vez que, caso estivessem frente aos colegas de classe, produzindo oralmente 
a história, os sujeitos poderiam influenciar na produção de discurso dos 
próximos discentes que fossem criar as histórias, na sequência.

Outro aspecto importante a se destacar que não é possível 
presumir apenas por meio da leitura da descrição das falas, é a entonação 
aplicada na fala das crianças ao produzirem a história oral. O aluno A 
narra a história como se realmente estivesse apresentando-a a um público, 
enquanto o aluno C preocupa-se em contar a história como se estivesse 
lendo um texto escrito nas imagens e, por isso, o faz paulatinamente.

A entonação também é alvo de análise quando os alunos passam 
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a apresentar a fala dos personagens, como quando a criança B representa 
ofegante a fala “ei, gaivota, me devolve!” ou quando o aluno A reproduz 
o choro do personagem dizendo “buá, buá, buá”. Percebe-se, nas 
ocasiões citadas, que as crianças se utilizam de recursos da linguagem 
para diferenciar a narração da história das falas dos personagens, fruto da 
imaginação incitada pela imagem que vêem.

A criança é capaz de fazer a modificação da sua voz, no momento 
em que considera cabível, muitas vezes, por já ter vivenciado outros 
momentos de contação de histórias no decorrer de sua vida, ao ouvir 
narrações de familiares, de professores e em situações sociais de produção 
e reprodução de histórias, além de leituras literárias. Sobre isso, Souza 
e Bernardino (2011, p. 237), explicam que os momentos de contação 
de histórias favorecem “[...] a narração e processos de alfabetização e 
letramento [...]” bem como o desenvolvimento de outras habilidades e 
competências. 

As crianças ampliam seu repertório e vocabulário ao ouvir histórias 
contadas pelos adultos e ao praticar o uso da linguagem em situações de 
expressões orais e, dessa forma, “se baseiam na compreensão que elas têm 
de porque o adulto escolheu empregar aquela palavra daquela maneira, 
na presente frase, na presente cena de atenção conjunta. Essa capacidade 
aumenta na criança à medida que domina mais a linguagem” (ARAÚJO, 
2009, p. 38).

Nesse sentido, podemos perceber a importância das imagens, 
da leitura de textos e da contação de histórias na infância no cotidiano 
escolar. Além disso, promover espaços para a prática de leitura de imagens 
e para a contação de histórias, sendo elas recontos ou produções autorais, 
pelos discentes oportuniza que os alunos eduquem o olhar, desenvolvendo 
habilidades relacionadas à apreciação estética das imagens, à percepção de 
detalhes que indiciam sentidos, ao senso crítico, à articulação com as 
questões culturais, à combinação com outros modos de expressão.

4 Considerações finais 

O presente capítulo buscou apresentar uma reflexão acerca da 
leitura de imagens na alfabetização. Nesse contexto, apresentamos uma 
discussão teórica acerca da relevância de uma prática pedagógica que 
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contemple esse tipo de texto para a ampliação de habilidades relacionadas 
à sensibilidade e à percepção do valor social e estético das produções 
imagéticas. Além disso, problematizamos as demandas de formação 
de professores para um trabalho com a leitura de imagens de modo 
teoricamente orientado, para que as potencialidades de leitura desse tipo 
de texto sejam propulsoras do desenvolvimento de habilidades. 

Soma-se à discussão teórica, uma análise de uma situação de 
produção de textos em um contexto de alfabetização de crianças. Os 
dados obtidos por meio da ação exposta buscaram elucidar e ilustrar 
possibilidades de uso de tecnologias para a implementação de práticas 
educativas contextualizadas e que explorem diferentes linguagens, de 
modo a favorecer o processo de leitura de imagens com crianças em fase 
de alfabetização escolar. 

Ao analisar as histórias orais produzidas pelas crianças, foi possível 
perceber que elas (leitoras) construíram uma narrativa a partir da sua 
interação com o texto visual, mobilizando seus conhecimentos prévios 
em uma situação provocada pela proposta de um aplicativo (portador de 
história na modalidade imagética).

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar a importância do contato 
direto das crianças com as histórias. Quanto mais cedo os sujeitos 
mantiverem contato com portadores de texto e imagens e com ações de 
contação de histórias, maiores serão as possibilidades de uma percepção 
de que as imagens indiciam sentidos, orientam o percurso interpretativo, 
revelam costumes e tradições, explicitam modos de pensar (ideologias), 
além de promover a ampliação de repertório linguístico-discursivo, de 
vocabulário e de produção textual coesa e coerente.

Dessa forma, proporcionar momentos envolvendo contação de 
histórias, no âmbito escolar com base na leitura de imagens desde a 
educação infantil, favorece o processo de alfabetização visual das crianças 
bem como desenvolvimento de habilidades linguístico-discursivas mesmo 
antes do processo de alfabetização escolar.

Considera-se, que os recursos tecnológicos podem ser facilitadores 
do trabalho docente, proporcionando ações didáticas que não seriam 
possíveis se houvesse a limitação da utilização de histórias impressas e 
produções realizadas apenas no papel.
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Em suma, é possível utilizar a evolução tecnológica e social nas 
atividades didáticas com crianças em instituições escolares, planejando 
objetivos pedagógicos desde que se conheça o recurso a ser utilizado e 
que a ação seja significativa, envolvendo, portanto, alunos e professores 
em prol do processo de ensino-aprendizagem interativo.
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O USO DE NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS 
NA FORMAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DO 

PROFESSOR

Amanda Cristina dos Santos Reis1

Thiago Lemes de Oliveira2

1 Introdução

Para ser professor na contemporaneidade de uma sociedade 
diversificada e em constantes transformações sociopolíticas, 

é vital ressignificar-se. No contexto de ensino-aprendizagem, há de se 
pensar em novas práticas de autoconhecimento que permeiam a profissão 
docente. É comum refletir sobre o conhecimento da disciplina lecionada 
e as novas metodologias em busca de um ensino cada vez mais dinâmico e 
inovador. Mas é imprescindível saber que o conhecimento de si próprio e as 
trajetórias construídas pelo professor também são recursos fundamentais 
na prática docente, além de contribuir para a compreensão das próprias 
transformações identitárias e como isso afeta a profissão. Sob esse viés, as 
narrativas autobiográficas são caminhos que podem induzir o indivíduo 
a desenvolver o pensamento crítico-reflexivo e, consequentemente, 
beneficiar-se dessa prática.

Nesse contexto, pode-se notar algumas pesquisas narrativas 
autobiográficas recentes na formação de professores. A iniciar pelo estudo 
de Cruz (2016), que buscando investigar a construção da identidade de 
professoras de espanhol, identificou no seio familiar o espaço do primeiro 
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contato de tais sujeitos com a profissão. Outro exemplo é Oliveira (2017), 
que, ao recontar as histórias de sua vida escolar, rememorar acontecimentos 
e pessoas e tornar-se leitor delas, muda sua concepção do que é ser 
professor, compreendendo sua própria identidade docente. Numa linha 
de pensamento similar, Romero e Casais (2019) analisam a autobiografia 
de um professor de inglês, ex-imigrante nos Estados Unidos, na qual são 
observadas e discutidas as construções identitárias da experiência vivida 
pelo professor e como isso afeta sua prática docente. Esparza Paillao 
(2018), por outro lado, se ampara na narrativa autobiográfica para buscar 
o entendimento sobre o seu processo de aprendizagem de uma segunda 
língua e relacionar a compreensão desse processo à sua prática, como 
professora de línguas adicionais.

Em razão da relevância das pesquisas narrativas e dos estudos 
autobiográficos na formação e construção identitária do professor, este 
capítulo propõe incitar reflexões acerca da prática docente baseadas nas 
próprias experiências de vida. Nessa perspectiva, o objetivo desse exercício, 
de um olhar voltado para a própria história, é evidenciar as contribuições 
positivas das vivências do docente para o campo profissional. Para isso, 
o texto é dividido em duas partes: (1) referências de uso de narrativas 
na formação docente e (2) prática de narrativas autobiográficas e a 
importância desse recurso na evolução do professor e/ou futuro professor.

Logo, esperamos contribuir para a compreensão da pesquisa 
narrativa, especialmente autobiográfica, no campo de formação docente, 
a fim de enriquecer as práticas que valorizem as experiências de vida do 
professor, que são constantemente projetadas no contexto da profissão. 
Para dar continuidade, a próxima seção apresenta um panorama teórico-
referencial dessa área de estudos, baseada em pesquisadores nacionais e 
estrangeiros, ao passo que discute a relevância desse tipo de pesquisa para 
a construção de uma identidade docente.

2 Pesquisa narrativa: autobiografia, identidade e formação docente

Esta seção visa dar destaque às teorias que embasam os estudos 
narrativos. Inicialmente, considera-se a pesquisa narrativa autobiográfica 
abordado por Bruner (1990), que entende o processo autobiográfico 
como uma forma de compreender as experiências em seus estados 



  193
Pesquisas em Educação: Olhares e Caminhos

intencionais. Nessa perspectiva, o autor afirma que a autobiografia é uma 
ferramenta de autocompreensão, que nos possibilita encarar as prováveis 
imperfeições da nossa existência humana e nos ajuda a lidar com essas 
singularidades humanas (BRUNER, 2014). Além desse caráter individual 
abordado pelo pesquisador, Brockmeier e Carbaugh (2001) acrescentam 
que a autobiografia pode viabilizar a construção de identidade humana, 
em um aspecto geral, ou seja, como as histórias de cada indivíduo pode 
afetar a nossa forma de viver. 

Tendo delineado os aspectos gerais da pesquisa narrativa, é 
necessário destacar como as autobiografias auxiliam no pensamento 
crítico-reflexivo do professor, ou do futuro professor. Nesse sentido, 
Barkhuizen (2017) pontua que a forma de contar as próprias histórias 
influencia no modo de viver. E, consequentemente, o modo de encarar a 
vida reflete nos vários espaços ocupados, seja como amigo, como familiar 
ou, no caso, como professor, justamente por lidar com identidades 
plurais. Em contrapartida, Barkhuizen e Benson (2008) advogam que os 
professores devem estar aptos a contarem as próprias histórias em busca 
de sentidos sobre suas vivências, uma vez que as narrativas podem variar 
culturalmente de um indivíduo para outro. 

Em concordância com os pesquisadores anteriormente resenhados, 
no âmbito nacional, as pesquisas narrativas ganharam destaque em anos 
recentes ao considerar o professor como um ser de identidade plural, 
um sujeito que se ressignifica ao se dar conta de tais aspectos. Por esse 
ângulo, Cunha (2016) pondera a necessidade de uma reflexão a partir da 
narrativa, ao mencionar que: 

Lembrar-se de si, (re) memorar seu passado, refletir sobre si como 
resultado de um processo complexo de influências e escolhas, narrar e 
escrever sobre si, é um exercício que se apresenta como um princípio 
organizador que resulta em uma representação que o sujeito faz de si 
(CUNHA, 2016, p. 96-97).

Na continuidade, Barcelos (2017) complementa que esse 
processo é uma forma de desenvolver o autoconhecimento, trazendo à 
tona as transformações identitárias provenientes de emoções, crenças e 
experiências de vida. 

Sendo a pesquisa narrativa também um exercício de princípio 
organizador, ao desenvolvê-la, o professor metaforicamente assume a 
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direção de um filme de sua própria vida, em que a escrita autobiográfica 
transforma o sujeito narrador em roteirista de sua história. Nesse 
momento, ecoam as palavras de Bruner (2001. p.27), pois “o narrador 
assume o papel, ou a tarefa de protagonizar sua própria história”.

Outra questão que merece destaque é a identidade docente e como 
as narrativas contribuem para o processo de (re) construção identitária 
do professor. Para isso, nos amparamos em Nóvoa (2013). Para o autor 
português, identidade não se adquire, mas é construída enquanto vive-
se, de acordo com a singularidade de cada um, no caso, cada professor. 
Com base nessa definição, o autor acredita que as autobiografias são 
ferramentas que possibilitam evidenciar os aspectos frágeis e potenciais 
da docência, uma vez que, nesse campo, é possível combinar olhares 
diferentes, e, por conseguinte, idealizar uma compreensão plural e uma 
elaboração de novos conhecimentos entre os variados saberes. 

Souza (2016), por sua vez, agrega à discussão de Nóvoa (2013) 
ao apontar a crise identitária na docência. Isso quer dizer que, em 
meio a identidades plurais, o professor tem sua identidade pessoal e 
profissional dividida no exercício da profissão, que pode se dar em meio 
a desvalorização do professor e às diversas crises de trabalho no contexto 
escolar. Diante desse cenário, o autor argumenta: 

Investir na formação inicial de professores, num contexto de 
incertezas, requer a busca de possibilidades que potencializem 
uma escuta sensível da voz do professor em processo de formação 
inicial, bem como a adoção de aspectos epistemológicos e 
metodológicos, no sentido de melhor entender o entrecruzamento 
do aprendizado constante e contínuo dos saberes, da identidade e 
da profissionalização, numa estreita relação com as subjetividades e 
singularidades das histórias de vida, através da abordagem biográfica 
(SOUZA, 2016, p. 25).

Dessa forma, podemos ressaltar que a formação de professores 
deve ser considerada enquanto processo e não somente em seus aspectos 
técnicos. Esse processo pode ser pautado na autonomia, iniciativa 
e criatividade dos professores, buscando respaldo nas experiências 
formadoras que marcam as histórias de vida dos docentes. Nessa 
perspectiva, a autonomia, segundo a propositura de Benson (2017), 
quando evidenciada por um professor, não se trata apenas de exercer 
controle sobre suas ações, pois “a autonomia não é tanto sobre controlar 
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as ações individuais do hoje ou do amanhã, mas direcionar as ações atuais 
para objetivos de longo prazo” (2017, p.19, tradução nossa3). Por isso, 
faz-se necessário não dissociar as diversas identidades construídas pelo 
professor, pois todas fazem parte do processo de formação que irá se 
refletir na prática. 

Baseado nesse panorama teórico, como Souza (2018) ressalta, 
as autobiografias mostram-se aconselháveis para contribuir com a 
compreensão das transformações identitárias do professor e de como 
isso pode influenciar na reconstrução do perfil docente, mesmo em 
um cenário nacional repleto de contratempos à educação. Portanto, 
para compreender os caminhos traçados pelo professor na narrativa 
autobiográfica em busca de autoconhecimento, de autocompreensão e 
pela contribuição desse recurso no contexto de ensino-aprendizagem, 
traçamos a discussão na próxima seção.

3 Formação e ressignificação do professor: narrativas autobiográficas 
na prática

O trabalho com narrativas e autobiografias na formação de 
futuros professores, ou na ressignificação de professores atuantes, a fim 
de desvelar suas incompreensões, atualizar conhecimentos e repensar 
a prática, pode ser uma atividade desafiadora, no entanto, prazerosa. 
Essa atividade tem como ponto de partida o resgate de memórias e das 
influências que levaram o professor à escolha de sua profissão. Com isso, 
rememorar situações, falas, pessoas e lugares é vital para a autodescoberta 
e autocompreensão. Para isso, todo aparato memorial é significativo: 
uma fotografia, uma música, uma carta escrita nos tempos de escola, a 
lembrança de um professor marcante, uma situação traumática. Sejam 
memórias boas ou ruins, tudo fará emergir novas compreensões de si.

Ao reunir os recursos memoriais, e lançar um novo olhar para 
eles, o professor ou futuro professor, agora roteirista de sua história, 
poderá transferir para o papel toda emoção evocada pela memória, ou 
seja, relatar como se sentiu, o que aquelas memórias trouxeram à tona 

3 No original: Autonomy is not so much about controlling one´s action of today or 
tomorrow (thought that may be part of it) but of directing current actions towards longer 
term-goals (BENSON, 2017, p. 19).
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e como influenciaram suas escolhas profissionais. Essa transferência 
de emoções não precisa acontecer exclusivamente de forma gráfica, 
pessoas com potencialidades artísticas poderão produzir suas narrativas 
compondo uma canção, performando uma cena, pintando uma tela. 
Assim, o produto autobiográfico será, acima de tudo, um reflexo da 
própria personalidade. 

É possível encontrar um exemplo prático dessas experiências no 
estudo de Reichmann e Romero (2019), no qual uma das pesquisadoras 
idealizou um projeto intitulado Museu de Mim, aplicado durante 
a disciplina Linguagem e Identidade Docente do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Lavras. Nesse 
projeto, a pesquisadora incentiva a criação de diferentes narrativas, 
principalmente visuais, na qual os alunos são orientados a representar 
sua história a partir de recursos multimodais como desenhos, poemas, 
músicas ou performances artísticas. 

Vale ressaltar que a partilha dessas memórias e de toda essa 
atividade com seus pares também se constituem como uma ferramenta 
eficaz para a produção da narrativa autobiográfica, uma vez que o olhar 
do outro sobre si pode destacar aspectos de sua história que, até certo 
momento, eram considerados irrelevantes. 

Sobre essa partilha, no projeto Museu de Mim, Reichman e 
Romero (2019) destacam ainda que alguns dos participantes trazem seus 
brinquedos e objetos relacionais da infância, enquanto outros produzem 
colagens, filmes ou combinações de performances com cenários que 
contam a própria história em diferentes fases da vida, culminando para 
uma justificativa de sua escolha pela carreira docente. Essas experiências 
mostram que existem diferentes formas do sujeito expressar sua história 
enquanto reflete sobre a trajetória que perpassa a identidade docente, 
permitindo compreender sua construção identitária ao longo do tempo, 
bem como suas influências na vida profissional. 

Baseado nesses exemplos, fica claro que as retomadas de 
experiências podem contribuir para que o professor ressignifique sua 
prática. Desse modo, 

a investigação de experiências permite que os professores ajam com 
previsão. Isso lhes dá um amplo controle de seus pensamentos 
e ações; confere às suas experiências um significado enriquecido e 
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aprofundado, permitindo que elas sejam mais ponderadas e atentas 
ao seu trabalho. (JOHNSON, GOLOMBEK, 2002, p. 6-7, tradução 
nossa4).

A partir dessa premissa, agir com previsão é o primeiro passo para 
a ressignificação. O professor e/ou futuro professor consciente de sua 
escolha precisa estar ciente de onde quer chegar, de como deseja exercer 
seu trabalho e de quando deve agir, a fim de produzir novas experiências 
que enriqueçam a si e aos que o cercam. Conforme a asserção de Johnson 
e Golombek (2002), ter essa consciência permitirá ainda ter amplo 
controle de pensamentos e ações, mas o que isso significa?

Exercer a docência não é uma prática instintiva ou improvisada, é 
necessário planejamento, organização e objetivo final. Ao planejar ações e 
atividades, é indispensável que o professor organize seus pensamentos, que 
tenha em mente os objetivos que pretende atingir e como os alcançará. 
Esse planejamento deve ser constante e flexível, pois o professor, como já 
dito anteriormente, trabalha com diferentes identidades e precisa ligar-
se a cada uma delas sendo crítico e reflexivo o suficiente para ponderar 
as experiências de outros e de como essas influirão tanto à sua forma de 
pensar como a de agir.

Voltando a discussão para os aspectos identitários, é necessário 
pontuar que identidades não são adquiridas, mas sim desenvolvidas 
ao longo da vida, com base nas mais diversas experiências vivenciadas. 
Esse processo de construção identitária pode ser percebida por meio 
da materialização das memórias, como no caso da autobiografia, pois, 
segundo Bruner (2014), é uma forma de encarar as peculiaridades 
humanas e aprender a lidar com essas constatações. No caso do professor, 
é necessário pensar em como essas observações sobre si pode afetar a 
identidade e, consequentemente, a forma de agir não só nos círculos 
sociais, mas também na docência, tendo em vista que as transformações 
do sujeito acarretam uma pluralidade identitária. 

De igual modo, passar por experiências autobiográficas 
possibilitam uma transformação identitária, uma vez que esse recurso 

4 No original: Inquiry into experiences enables teachers to act with foresight.It gives 
them increasing control of their thoughts and actions; grants their experiences enriched, 
deepened meaning, and enables them to be more thoughtful and mindful of their work 
(JOHNSON, GOLOMBEK, 2002, p.6-7).
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proporciona uma maior autocompreensão, baseando-se em fatores 
emocionais, vivências e ideais (BARCELOS, 2016), ou seja, permite 
a criação de novas percepções sobre si, afetando a prática docente. O 
professor, então, se torna protagonista, como proposto por Bruner 
(2001), ao tentar aprimorar sua prática. 

Além disso, revisar as memórias por meio da autobiografia é um 
recurso que possibilita refletir sobre a prática docente enquanto se enfrenta 
uma crise identitária, aprofundando o que foi evidenciado anteriormente 
nessa seção, pois muitos professores se deparam com dúvidas sobre seu 
trabalho decorrentes da desvalorização profissional e demais crises no 
contexto da educação, como observa Souza (2016). Por fim, o professor 
torna-se capaz de repensar o perfil profissional, sobre novas práticas que 
tende a adotar e velhos costumes que passa a descartar. 

Toda essa breve discussão possibilita refletir como as narrativas 
autobiográficas podem se manifestar em diferentes formatos e auxiliar 
na ressignificação docente, desde que o professor esteja apto a reviver 
suas memórias, tendo em consideração que as histórias são revividas para 
melhor compreender o presente. 

4 Considerações finais

Neste capítulo, buscou-se evidenciar o uso das pesquisas narrativas 
no campo da educação, especialmente a autobiográfica, como ferramentas 
para a formação e ressignificação da identidade do professor. Embora haja 
uma predileção pela pesquisa da identidade dos professores de línguas, 
no cenário atual, como denota as referências deste estudo, cabe destacar 
que todo professor, independentemente da área de atuação, exerce sua 
profissão a partir de um ato altruísta (LUCKESI, 2005). Consideramos, 
portanto, o cerne da função docente o ensino pela partilha mútua, a fim 
de transformar o outro e a si mesmo.

Ao evidenciar esse tipo de pesquisa, destacamos, principalmente, 
o fato de que cada história pessoal se constitui como um rico corpus 
de análise, e que, portanto, merece atenção na formação de professores, 
seja ela inicial ou continuada, uma vez que esse sujeito, ao lidar com 
diferentes identidades em seu dia a dia, cria para si uma identidade plural 
e multifacetada. 
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Na busca de sentido nas próprias experiências de vida, essa 
autocompreensão plural denota as fragilidades e as capacidades de um 
professor (NÓVOA, 2013), o que em si demonstra uma ressignificação 
do profissional docente. Essa ressignificação pode influenciar, 
principalmente, na autonomia, na imaginação e nos propósitos dos 
professores, contribuindo no desenvolvimento desses profissionais. 

Em suma, as reflexões colaboram para compreender a autobiografia 
como uma forma de encarar as próprias ações e, consequentemente, 
de reinventar-se. Diante das crises identitárias ou de uma demanda de 
aprimoramento profissional, espera-se que a discussão proposta motive 
a busca de professores e futuros professores, das mais diversas áreas de 
atuação, por autoconhecimento, a fim de valorizar suas próprias histórias 
como fontes de incentivo para construir a história do outro. 
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1 Considerações iniciais 

[...] estamos todos refletidos de algum modo nas
 numerosas e distintas imagens que nos rodeiam,

 uma vez que elas já são parte daquilo que somos [...].
  (MANGUEL, 2001, p. 20)

Ao consideramos que o olhar humano se volta para aquilo 
que o atrai, para o que lhe chama a atenção, de modo a 

atribuir um sentido único e intenso associado às situações vivenciadas 
e aos sentimentos envolvidos, entendemos que naquele momento se 
tornam “parte daquilo que somos”, conforme a epígrafe. Talvez, por 
isso procuramos registrar momentos que são marcantes em nossa vida 
por meio da imagem fotográfica. Diante disso, a reflexão proposta 
neste capítulo pauta-se na dimensão da fotografia como arte capaz de 
contribuir para o desenvolvimento humano bem como para a ampliação 
da capacidade de percepção visual e sensibilidade do aluno no âmbito 
educacional.
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Fundamentado em Benjamin (1994), a fotografia é uma arte 
que narra, informa e comunica ideias. A fotografia, também chamada 
por Flusser (2000) como imagem técnica, é uma superfície carregada de 
significados, daí sua potencialidade de ser lida, decodificada e interpretada. 

 Frente à concepção de fotografia como arte, compreende-se 
que esta se mostra como uma forma de expressão emocional que “reflete 
a infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de 
experiências e ideias”, aponta Fischer (1987, p. 13). A arte, tanto para 
quem produz quanto para quem aprecia, realiza um papel altamente 
formativo e humanizador.

Nesta vertente, as complexas atividades mentais que são 
cristalizadas na arte por quem a produz podem ser apropriadas pelos 
demais seres humanos por meio da mediação das relações sociais junto ao 
fruidor. A arte é, então, experienciada e aprendida socialmente na relação 
entre os sujeitos, como toda atividade formativa humana. 

Acreditando na importância do ensino da arte para o 
desenvolvimento humano e que as artes visuais desenvolvem a capacidade 
de percepção visual e sensibilidade, é possível pensar a educação escolar 
a partir do oferecimento de experiências em artes visuais para ampliação 
do repertório da criança e o seu refinamento dos sentidos. Diante 
disso, questionamos: De que forma o trabalho com fotografia pode ser 
apresentada aos alunos de modo a promover sua aproximação com a arte? 
Buscando responder este questionamento, desenvolvemos uma proposta 
de intervenção em artes visuais proporcionando uma experiência estética 
com a fotografia no cotidiano escolar. 

Nesta perspectiva, assumimos como objetivo refletir sobre o 
uso da fotografia na percepção da arte visual, a partir de uma proposta 
de intervenção pedagógica. Procuramos articular a teoria estudada 
com a descrição dos procedimentos utilizados para se introduzir a arte 
fotográfica em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola pública em uma cidade do sul de Minas Gerais. Assim, ressaltamos 
o papel da arte visual na escola, por meio de um relato de experiência de 
ações e práticas que envolvem a fotografia no contexto de sala de aula, a 
partir da descrição e da reflexão relativas às ações desenvolvidas por uma 
professora que trabalha com as crianças em processo de alfabetização.
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Assim, para uma melhor organização textual, organizamos a 
reflexão proposta em duas partes: a primeira discorre sobre o papel da 
arte na educação onde apresentamos conceitos e legislação e a segunda 
descreve as experiências com a introdução da arte fotográfica em sala de 
aula em interlocução com a proposição teórica dos autores que discutem 
a temática.

2 O papel da arte na educação 

Sabemos que a partir da arte, o homem manifesta sua consciência 
criadora por meio de inúmeras formas e instrumentos, para exprimir sua 
subjetividade, que ao mesmo tempo é coletivo, pois imprime o que é, 
o ser construído na relação com o mundo que o cerca e com os demais 
homens. A ação do homem na realidade é transformada, pois se constitui 
“[...] em uma ação mediada que implica transformação psíquica e impõe 
novas necessidades, além das de sobrevivência [...]”, acrescentam Barroco 
e Superti (2014, p. 25).

Referenciada na LDB, a educação em arte foi tratada nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Nestes, a arte foi 
incluída no conjunto de conhecimentos necessários para o exercício da 
cidadania, ao qual toda criança e jovem brasileiro têm direito ao acesso. 
O ensino de Artes é organizado, tanto nos PCN quanto na BNCC, em 
artes visuais, música, teatro e dança. Essas quatro formas de linguagens 
“[...] envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e 
refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, 
as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão 
no processo de aprendizagem em Arte.” (BRASIL, 2017, p. 92).

 Partindo do pressuposto de que a arte contribui para a educação 
do olhar, consideramos essencial o seu papel no âmbito escolar. Ao entrar 
em contato com a possibilidade de materializar os próprios pensamentos 
e a imaginação por meio do uso de cores, texturas e formas, o aluno 
adentra no mundo das linguagens artísticas, assegura Pillar (2012). No 
caso da experiência com a fotografia proposta, neste texto, o aluno entra 
em contato com a arte fotográfica, caracterizada como uma arte visual, 
destacada da seguinte maneira no documento da BNCC:  

As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos 
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diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão 
visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam 
de explorações plurais e transformações de materiais, de recursos 
tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana. As Artes 
visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, 
dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades 
inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar 
novas formas de interação artística e de produção cultural, sejam elas 
concretas, sejam elas simbólicas. (BRASIL, 2017, p. 193). 

Os alunos que participaram da intervenção, são crianças de 7 
a 8 anos e com relação à importância da arte na educação da criança, 
Coleto (2010, p. 138) afirma que ela pode “[...] estimular a sensibilidade 
do aluno, incentivando-o a pensar, sentir e agir de maneira diferente, 
por meio do uso das diversas linguagens artísticas, buscando favorecer 
o desenvolvimento do potencial criador do indivíduo.” Ela é, então, 
conforme esta autora, de grande importância para o desenvolvimento 
expressivo, da poética pessoal, da sensibilidade e criatividade na criança. 
A arte favorece também o desenvolvimento da autonomia, pois “[...] 
cada um de nós, combinando percepção, imaginação, repertório cultural 
e histórico, lê o mundo e o reapresenta à sua maneira, sob o seu ponto 
de vista, utilizando formas, cores, sons, movimentos, ritmo, cenário...” 
(MARTINS et. al., 1998, p. 57 apud COLETO, 2010, p. 138)

Ana Mae Barbosa propõe o método triangular baseado nos três 
eixos destacados no documento PCN-Artes (BRASIL, 1997), que são: 
o fazer artístico, a apreciação da obra de arte e sua contextualização 
histórica. Além destes três eixos norteadores do ensino de arte, interessa-
nos especificamente o trato dado às Artes Visuais, cuja proposta nos PCN, 
segundo o Portal-Educação (2013), lhe confere “uma dimensão ampla, 
envolvendo artes gráficas, cinema, vídeo, fotografia e novas tecnologias, 
como arte por meio de aparelhos eletrônicos, como o computador.”

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Arte afirmam “[...] que 
no processo de conhecimento artístico, do qual faz parte a apreciação 
estética, o canal privilegiado de compreensão é a qualidade da experiência 
sensível da percepção [...]” e que neste processo atuam habilidades de 
percepção, intuição, raciocínio e imaginação, sendo que “[...] o processo 
de conhecimento advém de relações significativas, a partir da percepção 
das qualidades de linhas, texturas, cores, sons, movimentos, etc.” 
(BRASIL, 1997, p. 29). 
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 Por isso a necessidade de educarmos o olhar, buscando uma 
percepção mais aguçada e crítica da realidade, levando em conta que a 
educação do olhar pode proporcionar à criança uma nova percepção do 
mundo que a cerca, pode levá-las a valorizarem os espaços de convivência 
como produtores de cultura e arte, como é o caso do ambiente escolar. 

Arte se ensina e se aprende, e o desafio que se coloca para pensar 
as Artes Visuais numa perspectiva contemporânea é a superação do 
pensamento comum de que a arte só é realizada por aqueles que têm 
um dom ou que o saber erudito é privilégio de alguns. Por este motivo, 
chamamos “[...] atenção para os diferentes espaços em que podemos 
encontrar produções artísticas: nas ruas, nos muros, na arquitetura, nas 
roupas, nos acessórios que usamos, e também nos diferentes espaços 
expositivos.” (BRASIL, 2015, p. 34). 

Nessa direção, observamos que a fotografia está cada vez mais 
presente no cotidiano dos indivíduos, seja por meio das mídias sociais, 
por meio da televisão, marketing impresso, ou outras plataformas, por 
este motivo, destacamos o fato de que constatamos que após o surgimento 
da imagem técnica, “[...] as artes visuais foram pouco a pouco se 
modernizando[...]”, ampliando as formas de expressão artística e abrindo 
novas possibilidades, analisa Coleto (2010, p. 148), que acrescenta: “[...] 
hoje, além das pinturas, gravuras e esculturas é possível trabalhar com 
vídeos, artes gráficas, programas de computador, etc.”  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes, amplia-se a 
compreensão que, comumente, temos das artes visuais, afirmando que:

As artes visuais, além das formas tradicionais (pintura, escultura, 
desenho, gravura, arquitetura, artefato, desenho industrial), 
incluem outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos 
e transformações estéticas a partir da modernidade (fotografia, 
artes gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance). 
Cada uma dessas visualidades é utilizada de modo particular e em 
várias possibilidades de combinações entre imagens, por intermédio 
das quais os alunos podem expressar-se e comunicar-se entre si de 
diferentes maneiras. O mundo atual caracteriza-se por uma utilização 
da visualidade em quantidades inigualáveis na história, criando um 
universo de exposição múltipla para os seres humanos, o que gera 
a necessidade de uma educação para saber perceber e distinguir 
sentimentos, sensações, idéias e qualidades. (BRASIL, 1997, p. 45) 

Sendo assim, tais aspectos abrem um leque de possibilidades 
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para o trabalho em Arte com a fotografia. Segundo Coleto (2010), é 
preciso experimentar variados materiais como papéis, tintas, argila, e no 
caso desta intervenção: máquinas fotográficas. Além disso, é importante 
que se conheça os elementos que compõem as artes visuais, como ponto, 
linha, volume, textura, cor, luz. 

O desenvolvimento da intervenção destacada no presente 
texto, foi pensado no ensino da arte, como expressão e como cultura, 
buscando contemplar os três eixos norteadores citados anteriormente. 
Estes eixos apresentados no Brasil (2015, p. 37) são “as três ações – ler, 
fazer e contextualizar – que compõem a Abordagem Triangular”, que foi 
sistematizada por Ana Mae Barbosa e também referenciada nos “Direitos 
de Aprendizagem: componente curricular Arte”, publicado em 2012.

Dessa forma, desenvolvemos um plano de ação, em que as 
crianças tiveram a oportunidade, de entrar em contato com os elementos 
que compõem as artes visuais, sendo que no decorrer da execução do 
projeto o material produzido foi exposto para análise das crianças com 
base nas técnicas de composição fotográfica. As crianças também tiveram 
oportunidade do fazer, experimentando tirar fotografias com máquina 
fotográfica ou tablet. O plano de ação proposto contemplou a apreciação 
e leitura de imagens, tanto fotografias como de paisagens do cotidiano 
escolar. As crianças também realizaram o estudo e exploração do contexto 
das fotografias apresentadas a elas. Assim, aplicamos os 3 eixos norteadores 
(o fazer, o apreciar e o contextualizar), tornando a aprendizagem 
significativa, considerando que os conhecimentos adquiridos pelas 
crianças contribuam para a educação do olhar dos alunos. 

3 Introdução da arte fotográfica em sala de aula em diálogo com a 
teoria 

Com base na Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa 
(BRASIL, 2015), apresentamos uma reflexão teórica a partir de um relato 
de experiência de uma professora do 2º ano do ensino fundamental, que 
implementou propostas de atividades relativas à arte fotográfica para as 
crianças em fase de alfabetização, durante o ano letivo de 2018.

A iniciativa de realizar uma intervenção com os alunos, surgiu a 
partir de reflexões teórico-metodológicas oportunizadas pelos encontros 
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de estudos sobre leitura do NELLE (Núcleo de Estudos de Linguagem, 
Leitura e Escrita), do Departamento de Educação da UFLA. Sendo assim, 
influenciada pela formação continuada e pelos encontros de estudos, 
a professora implementou em sua prática pedagógica em sala de aula, 
atividades voltadas para a arte fotográfica. 

Desde então, a partir da experiência e dos estudos realizados sobre 
o tema, a professora buscou transformar o contexto de uso das imagens 
fotográficas presentes na rotina da escola, de modo a dar um novo sentido 
ao papel da imagem no cotidiano do aluno. 

As atividades tiveram o objetivo de promover a aproximação das 
crianças com a arte fotográfica, uma professora do 2º ano do Ensino 
Fundamental desenvolveu um projeto focado nas artes visuais, por meio da 
exploração das técnicas de composição fotográfica e do desenvolvimento 
da percepção visual a partir da experiência estética do cotidiano.

A proposta de intervenção constituiu-se em uma sequência 
didática com o tema ‘Fotografia como Arte’ em uma turma composta 
por 25 crianças na faixa etária de 7 a 8 anos, com duração total de duas 
semanas sendo necessários os seguintes recursos: máquina fotográfica 
(da professora); papel sulfite branco e colorido, barbante (utilizado para 
expor as fotografias). As despesas com a impressão das fotografias foram 
arcadas com os recursos próprios da professora.

A professora iniciou a intervenção com uma roda de conversa em 
que foi lançada a pergunta: O que fotografia e para que serve? As crianças 
ao mesmo tempo disseram que é “tirar foto do celular”, “do tablet”, “da 
câmera”, e complementaram: “para relembrar as coisas do passado”, 
“é tipo uma memória”, “tira foto para lembrar as coisas que a gente já 
fez”. No geral, todas as crianças falaram da importância da fotografia 
para registrar momentos que vivemos. De fato, uma das propriedades 
mais importantes da imagem técnica apresenta-se por meio do seu 
valor documental, afirma Santaella (2012). Fato demarcado também 
por Manguel (2001, p. 91), que explica que a fotografia registra fatos 
e momentos da nossa vida e da nossa sociedade, fazendo de nós “[...] 
testemunhas daquilo que em algum momento aconteceu: guerra, fatos 
momentosos, públicos ou privados, a paisagem de terras estrangeiras, o 
rosto de nossos avós na sua infância [...]”.    
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Logo em seguida, a professora perguntou: a fotografia pode ser 
considerada uma Arte? Todas as crianças responderam que sim, porque 
é tipo uma pintura. E o que é Arte mesmo? A crianças responderam que 
arte é pintura, “pinta coisas bonitas”. Ao perceber que permanecia na fala 
das crianças a ideia de que apenas pintura é obra de arte, a professora fez 
uma intervenção, buscando mostrar para os alunos que poesia, música, 
pintura, escultura, desenhos e a fotografia também eram obras de arte, 

 Essa associação entre a pintura e a fotografia é antiga na história 
da fotografia. Sabemos que os primeiros fotógrafos eram pintores, que aos 
poucos foram abdicando do pincel para manusear a câmera. Sendo assim, 
quando os alunos associam a fotografia à pintura eles estão corretos, pois 
fotografia e pintura têm seu passado de registros da imagem entrelaçado 
vez que a imagem técnica substituiu de imediato a arte da pintura, como 
afirma Benjamin (1994). 

Dando sequência ao diálogo, fez outra pergunta: quando a 
fotografia poderia ser arte? E uma criança respondeu: “é quando a gente 
tira uma foto bonita”. Pedi para esta criança repetir para os colegas e 
alguns acrescentaram que arte é quando “quem tira a foto acha o que 
quer registrar bonito”, encantadoramente a fala desta criança dialoga com 
Santaella (2012, p. 75) que explica a escolha do fotógrafo por determinada 
cena a ser registrada da seguinte maneira: o fotógrafo é “[...] aquele que 
lança ao mundo um olhar discriminatório, buscando flagrar e capturar 
um instante que, no correr da vida, esteja carregado de algum sentido.”  

Continuando a conversa, a partir da minha intervenção trazendo 
à memória a história que tínhamos trabalhado anteriormente Poesia na 
varanda, as crianças em suas falas demonstraram entender que a fotografia 
pode ser arte quando ela nos toca, nos emociona. As crianças também 
entenderam que “o que para mim é bonito não tem de ser para outro”.  
O que se mostra uma concordância com as ideias de Manguel (2001) que 
explica que as fotografias sempre expressam uma ideia do fotógrafo, um 
ponto de vista ou um comentário, porém por tocarem na sensibilidade 
do leitor, que vê e interpreta essa imagem, nem sempre é compreendida 
ou apreciada porque o que o leitor vê varia conforme a pessoa que ele é 
e o que já viveu.   

Após a conversa que durou aproximadamente 25 minutos, 
a professora lançou a proposta de fotografar lugares variados dentro 
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da escola e ao final realizarem uma exposição para todos da escola. As 
crianças demonstraram entusiasmo. Apresentou, então, como seria este 
trabalho com fotografia na sala de aula.

Em um segundo momento, a professora expôs 2 vídeos para 
que os alunos assistissem: um vídeo documentário chamado “A arte e a 
ciência da fotografia”5 que relata o surgimento da fotografia até o presente 
por meio de uma linha do tempo.  Logo depois, um vídeo chamado 
“Câmera fotográfica pinhole de lata (experiência de física)”6 que mostra a 
fotografia em máquina pinhole de lata. 

Após assistirem aos dois vídeos, a professora conversou com os 
alunos sobre como surgiu a fotografia, como foi no passado e como é 
agora, seguida da proposta de registro em desenho e escrita sobre o que 
aprenderam com base no que mais chamou atenção nos vídeos. De modo 
geral, podemos dizer que as crianças compreenderam que a fotografia foi 
inventada pelo homem para registrar a sua memória bem como aquilo que 
o inspira, pois segundo elas, a fotografia mudou a forma como o homem 
registra as imagens, porque é um processo mais rápido se comparado com 
a pintura e com a escultura. E, hoje, na visão das crianças, ficou mais 
“fácil” a produção dessa arte e todos podem fotografar, com câmeras, 
celulares e tablets. 

Mais uma vez os alunos dialogam com estudiosos do tema, como 
é o caso de Flusser (2000) que explica que hoje as câmeras são acessíveis 
a um grande número de pessoas e não mais um objeto grande e de preço 
inacessível. Muitas pessoas têm a oportunidade de registar em uma 
fotografia o que vê e expor este conteúdo para que outros tenham acesso. 
Para o autor, quase todos que sabem escrever sabem também ler um 
texto, porém nem todos que fotografam sabem decodificar uma imagem. 

Chegou o momento de conhecerem um pouco sobre o tema 
composição fotográfica e para isto, a professora exibiu um terceiro vídeo 
chamado “Tudo sobre composição fotográfica”7. Ao final do vídeo a 
professora perguntou para os alunos: O que vocês aprenderam que 
é importante na hora de fotografa? As crianças responderam que seria 

5 Disponível no siteYoutube, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=Pwrri5s7Xg8  
6 Disponível no site Youtube, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns 
7 Disponível no Youtube, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=A6CBnsme4ZI 

https://www.youtube.com/watch?v=Pwrri5s7Xg8
https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns
https://www.youtube.com/watch?v=A6CBnsme4ZI
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“escolher a posição, se é vertical ou horizontal”, “escolher a posição da 
pessoa ou da coisa que vai tirar foto”, “escolher bem o lugar onde vai tirar 
a foto”, “quem escolhe o que é bonito para fotografar é a gente”. 

Imagem 1 – Registros sobre o documentário

 Fonte: Arquivo da professora e pesquisadora.

Em um outro momento, quando todos estavam sentados em roda, 
conversaram sobre a paisagem que os cercam e logo em seguida os alunos 
foram orientados a fazer um registro da beleza do ambiente escolar por 
meio da fotografia a partir de um olhar diferenciado para os arredores. 
Cada criança recebeu uma moldura com papel cartão, como sugerido 
no terceiro vídeo e todos saíram pelo pátio da escola buscando a melhor 
composição e também exercitando enxergar a beleza antes despercebida. 
As crianças observavam pela moldura, decidiam pelo registro exato e com 
a ajuda da professora, que só possuía uma câmera, o registro era feito. A 
professora relata que este momento foi descrito pelos alunos como alegre, 
legal e bonito. 

No dia seguinte, as fotografias registradas pelas próprias crianças 
foram expostas para todos com o uso de um Datashow, momento em que 
todos descreveram com riqueza de detalhes as imagens que visualizavam, 
além de criarem legendas para as fotografias. Palavras como beleza, amor, 
bonito, apareceram a todo momento. E é nessa direção que Rossi (2009, 
p. 10) salienta que “o novo ensino da arte enfatiza a prática de leitura 
de imagens em todos os níveis do processo de escolarização”, tamanha a 
importância no processo de alfabetização. 
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Imagem 2 – Fotografias expostas na escola

Fonte: Arquivo da professora e pesquisadora.

As fotografias foram então impressas e expostas penduradas 
em um varal de barbante na entrada da escola, para melhor acesso e 
visibilidade. Foi relatado pelos próprios alunos que todos que visitaram 
a exposição gostaram das imagens fotográficas, sendo que cada visitante 
gostava mais de uma foto do que a outro, levando os alunos a perceberem 
que a apreciação é individual.  

As crianças demonstraram grande prazer e alegria em realizar 
todas as atividades. Houve o envolvimento e participação atividade de 
toda a turma. Esta turma é bem heterogênea, com crianças em vários 
níveis de aprendizagem e com duas crianças com necessidades especiais, 
uma delas com grande déficit intelectual e dificuldade com coordenação 
motora. Mas as atividades se mostram inclusivas, pois todas as crianças 
foram capazes de realizá-las com sucesso.  

Dessa maneira, a professora relatou que o projeto de intervenção 
de atividades voltadas para a arte fotográfica trouxe muitas conquistas: 
as crianças relacionaram a experiência com fotografia com outras vividas 
em sala de aula ligadas à literatura, e além disso, a professora notou a 
importância de proporcionar às crianças oportunidades que possibilitem 
a ampliação de vivências estéticas bem como a ampliação do repertório 
das crianças. 

A proposta de atividade pedagógica com as artes visuais relatada 
contempla o que se encontra especificado na BNCC (BRASIL, 2017, 
p. 93) quanto à afirmação de que a “[...] aprendizagem de Arte precisa 
alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social, 
permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores.”
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4 Considerações finais 

A partir da reflexão proposta podemos dizer que as atividades 
realizadas contemplaram os três eixos norteadores para o ensino de artes 
visuais, o fazer, o apreciar e o contextualizar. Constatamos que, durante 
o desenvolvimento da proposta de intervenção pedagógica, as crianças 
puderam conhecer a história da fotografia, refletir e compartilhar o que 
sabiam sobre o tema discutido. Frente à produção fotográfica criaram 
legendas, observaram, descreveram imagens, ampliaram sua percepção 
visual e sensibilidade, de modo a perceber a estética do cotidiano escolar 
e a reconhecer a fotografia como arte.

Entendemos que este trabalho com a fotografia proporcionou 
uma aprendizagem sobre a arte, no sentido proposto pela BNCC, quanto 
ao desenvolvimento progressivo de um percurso de criação pessoal 
pelas interações significativas que a criança realiza com aqueles, seja o 
professor, colegas ou outros, que trazem informações para o processo 
de aprendizagem, com fontes de informação, que neste caso são as 
fotografias, com o seu próprio percurso de criador. (BRASIL, 1997).

Neste sentido, fazer fotografia e pensar sobre o trabalho 
fotográfico que realiza, assim como sobre a arte de fotografar que é 
e foi concretizada na história, pode garantir à criança no processo de 
alfabetização uma situação de aprendizagem conectada com os valores 
e os modos de produção artística nos meios socioculturais. As crianças 
puderam vivenciar a produção fotográfica como arte e prática social, 
sendo protagonistas e criadores, como orienta a BNCC. (BRASIL, 1997)
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OS ATENDIMENTOS EM ALTERNATIVAS 
PENAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

INTERDISCIPLINAR NA CONSTRUÇÃO EM 
LIBERDADE
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1 Introdução

O real não está nem na chegada nem na saída. Ele se dispõe para gente 
no meio da Travessia. 

(Guimarães Rosa)

O referido capítulo apresenta a Central de Acompanhamento 
às Penas e Medidas Alternativas e traz à baila reflexões sobre 

a importância dos atendimentos individuais interdisciplinares realizados 
por analistas sociais, para criar vínculos e oportunizar a construção 
de alternativas penais em liberdade, possibilitando o acesso a Direitos 
e prevenção da reincidência criminal. Sua construção é resultante da 
conjunção de elementos identificados a partir do acompanhamento 
realizado com pessoas em cumprimento de alternativa penal da Central 
de Alternativas Penais da Comarca de Belo Horizonte e Santa Luzia/
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MG. Para tanto, neste trabalho, serão desenvolvidas reflexões acerca 
da metodologia da realização dos atendimentos individuais, o trabalho 
interdisciplinar realizado pelas equipes de analistas sociais e relato de 
experiência. 

2 As alternativas penais

Entende-se como alternativa penal mecanismos de intervenção 
em conflitos e violências, diversos do encarceramento, no âmbito do 
sistema penal, orientados para a restauração das relações e promoção da 
cultura da paz, a partir da responsabilização com dignidade, autonomia e 
liberdade (MANUAL, 2017, p. 34). 

As alternativas penais surgem no Brasil em um contexto de 
questionamento acerca da efetividade das Penas Privativas de Liberdade. 
Conforme Grecco (2002), o Estado Social e Democrático de Direito 
deve buscar que a pena seja suficientemente forte para proteger os bens 
jurídicos essenciais, desde que não atinja de forma brutal a dignidade da 
pessoa humana. Ou seja, um Direito Penal que vise responsabilizar em 
liberdade, observando os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Podemos citar como modalidades de Penas Restritivas de Direito, 
conforme elenca o art. 43 do Código Penal Brasileiro: a interdição 
temporária de direitos que consiste em impedimento da pessoa durante 
determinado tempo de realizar uma atividade, como por exemplo de 
dirigir; Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), na qual a pessoa deve 
realizar trabalhos gratuito em entidades públicas ou sem fins lucrativos; 
Pena Pecuniária (PP), que é o pagamento em espécie (dinheiro) à 
entidades filantrópicas ou à vítima; Limitação de Final de Semana (LFS) 
em que a pessoa deverá permanecer aos sábados e domingos, durante 
cinco horas diárias em casa do albergado ou qualquer outra instituição 
adequada, participando de atividades sócio educativas. Desta forma, a 
legislação penal possibilitou substituir a pena privativa de liberdade 
pelas alternativas penais, ou conforme Nucci (2017), já existe exemplo 
de penas restritivas de direito autônomas da privativa de liberdade, 
pois o texto da Lei contempla a sua aplicação, citando a o art.28 da Lei 
11.343/2006: Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 
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desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 
seguintes penas: I- advertência, sobre os efeitos das drogas; II prestação 
de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento à 
programa ou curso educativo.

No que tange às penas restritivas de direitos, o artigo 44, incisos 
I, II e II do Código Penal menciona que podem substituir as privativas 
de liberdade cuja sanção penal é de prazo inferior a quatro anos de 
prisão, ou a qualquer que for a pena aplicada se o crime for culposo 
(não intencional), aos não reincidentes em crime doloso (intencional) 
e nos casos em que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 
personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 
do crime indicarem que a pena alternativa deva ser aplicada. (BRASIL, 
1940).

Portanto, a pena alternativa surge como medida para modificar 
o sistema penal a partir da percepção dos efeitos maléficos do 
aprisionamento e dos transtornos causados pelo sistema prisional. Sendo 
assim, utiliza-se da concepção do Direito Penal Mínimo que elenca o uso 
da Pena Privativa de Liberdade para casos extremos, que justifiquem o 
afastamento do indivíduo do convívio social.

Essas alternativas permitem que os sujeitos, livres do cárcere 
tenham sua dignidade preservada, garantindo a possibilidade do convívio 
social e familiar, mantendo os vínculos de trabalho e, sobretudo, através 
de um acompanhamento qualificado da execução penal, sendo levado a 
refletir sobre o ato cometido, revertendo os benefícios para si e para toda 
a sociedade.

3 Atuação da CEAPA e os atendimentos individuais

O Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas 
Alternativas (CEAPA) de Minas Gerais se propõe a receber, acolher, 
acompanhar, encaminhar e monitorar pessoas durante o cumprimento 
das Alternativas Penais. 

Atualmente, o Programa é desenvolvido pela Subsecretaria de 
Prevenção à Criminalidade do Estado de Minas Gerais, que pertence à 
estrutura da atual Secretaria de Justiça e Segurança Pública e é gerenciado 
pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSC), 



220  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

denominada Instituto Elo.
A atuação da CEAPA é realizada em parceria com o Poder Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeituras Municipais, Terceiro 
Setor, Sociedade Civil, além de ser desenvolvida por profissionais que 
atuam de forma interdisciplinar, conforme descrito a seguir:

A atuação do Programa é realizada em colaboração com o Poder 
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, contando sempre 
com a parceria das Prefeituras Municipais, Terceiro Setor e Sociedade 
Civil. As equipes de atendimento do CEAPA são compostas por 
profissionais com formação em Direito, Psicologia e Serviço Social, 
que trabalham de forma interdisciplinar. (Portifólio da Política de 
Prevenção Social à Criminalidade, 2020, p. 66).

A interdisciplinaridade está diretamente ligada a construção 
de novos saberes e se compõe como desafio no trabalho central 
contemporâneo, por ser dialógico rompe com a visão fragmentada de 
situações e produz a criticidade no fazer profissional. Conforme Fazenda 
(2010), a interdisciplinaridade está diretamente ligada a atitude, pode-se 
referir à troca, ao diálogo e a possibilidade de desvendar novos saberes.

Atitude de quê? Atitude de busca de alternativas para conhecer mais 
e melhor, atitude de espera frente ao atos não consumados; atitude 
de reciprocidade que impele à troca , que impele ao diálogo, com 
pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo; atitude de 
humildade frente à limitação do próprio ser; atitude perplexidade 
frente a possibilidade de desvendar novos saberes; atitude de desafio, 
desafio frente ao novo, desafio em redimensionar o velho; atitude de 
envolvimento e comprometimento com projetos e com pessoas neles 
envolvidas; atitude, pois, de compromisso em construir sempre da 
melhor forma possível [...] ( FAZENDA, 2010, p. 170).

A CEAPA recebe as pessoas que irão cumprir as seguintes 
modalidades de alternativas penais: Prestação de Serviços à Comunidade; 
Projetos Temáticos de Execução de Alternativas Penais por tipo de delito 
cometido; Ações de Responsabilização de homens processados e julgados 
no âmbito da Lei Maria da Penha; Projetos de acompanhamento de 
Medidas Cautelares e Projetos de Práticas Restaurativas. 

Com o objetivo de acompanhar a execução e o monitoramento 
das Alternativas Penais, compreendendo o seu caráter pedagógico e 
de prevenção social à criminalidade, o trabalho da CEAPA fomenta a 
autoestima, identidade, construção e ressignificação de vínculos, valores 
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pessoais e sociais. As diretrizes do trabalho estão elucidadas no Manual do 
Departamento Penitenciário Nacional, e dentre as competências relativas 
à Central Integrada de Alternativas Penais, estão: 

Proporcionar meios para a elaboração e acompanhamento das 
alternativas penais, através de metodologias qualificadas considerando 
cada uma das modalidades de alternativas penais, promovendo 
a autonomia e protagonismo da pessoa, a restauração de vínculos 
familiares, sociais e comunitários e entendimento/ressignificação dos 
processos de criminalização, conflitos e violência vivenciados, bem 
como a busca por reversão das vulnerabilidades sociais.(Modelo de 
Gestão para as Alternativas Penais, 2017, p. 76).

Desta forma, a CEAPA tem como premissa proporcionar meios 
para o cumprimento integral das Alternativas Penais, utilizando para 
tanto uma metodologia qualificada de trabalho, que abarca o atendimento 
individual, e no caso da Prestação de Serviços Comunitários, o 
encaminhamento para cumprimento em Instituições parceiras, atuando 
de forma a diminuir a reincidência criminal e encarceramento, com a 
promoção da cidadania de seus usuários e familiares através da minimização 
das vulnerabilidades sociais e dos fatores de risco, potencializando fatores 
de proteção social e acesso a direitos. 

Para o alcance de tais objetivos, a equipe interdisciplinar utiliza 
como metodologia, os atendimentos individuais que constituem 
uma importante ferramenta para o acompanhamento da execução 
das Alternativas Penais. Trata-se de uma das frentes de trabalho da 
CEAPA. Pautado por um instrumental com perguntas que norteiam o 
atendimento, é utilizado para a construção de um acompanhamento e 
encaminhamento qualificado além da fomentação de estudos dos casos e 
direcionamento para outras políticas já existentes nos Municípios, como 
educação, saúde, assistência social.

Os atendimentos individuais são fundamentais para a criação 
de vínculo da pessoa em alternativa com o Programa, bem como para a 
percepção de outras questões que ultrapassem o delito cometido, como 
questões psicológicas, de relações interpessoais e familiares, sua relação 
com o delito, condições sociais, promovendo espaço dialógico. Neste 
sentido elucida as diretrizes orientadoras do trabalho expressas no Manual 
de Gestão das Alternativas Penais: 

um espaço de escuta onde são avaliados fatores como: situação física 
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e psicológica, entendimento sobre o contexto da determinação 
judicial, moradia, horário disponível, habilidades, demandas por 
inclusão em programas ou tratamentos específicos. Essas informações 
devem compor um formulário padrão de primeiro atendimento e são 
importantes para o acompanhamento da medida e o encaminhamento 
para a rede de acordo com as demandas apresentadas. (MANUAL, 
2017, p. 283).

Os atendimentos tem como premissa a escuta da pessoa, 
objetivando acolher, identificar suas dificuldades, construindo juntamente 
com os analistas sociais, estagiários do Programa e Instituições, o 
encaminhamento para locais onde possa criar laços que ocasionaram em 
novas descobertas, desenvolva novas habilidades ou utilize aquelas que já 
possui, buscando ampliar o repertório individual do sujeito, assim como 
promover a implicação da pessoa no cumprimento da alternativa penal, 
de maneira que possa sentir-se motivada ao cumprimento, favorecendo 
o aspecto reflexivo e o reconhecimento de outras perspectivas de vida e 
aprendizados que não perpassam pela reincidência criminal. 

Desta forma, a metodologia da CEAPA propicia que os 
atendimentos individuais realizados com a pessoa em alternativa, possam 
ser desempenhados por diferentes analistas, ou, conforme o caso possa ser 
referenciado em um analista de determinada área (direito, serviço social 
ou psicologia) mas discutido com todos a fim de dirimir as dúvidas e 
possibilitar a construção dos encaminhamentos qualificados.

A equipe de analistas sociais poderá agendar outros atendimentos 
sempre que se fizerem necessários de forma a ampliar a escuta, discutindo 
o caso em equipe, possibilitando outras intervenções.

Nesta perspectiva da participação, respeito e reconhecimento 
da pessoa atendida como sujeito de direitos, vem a nomenclatura 
recomendada pelo Manual de Gestão de Alternativas Penais, para 
denominar as pessoas inseridas no Programa CEAPA: 

as pessoas em alternativas penais não foram beneficiadas, mas estão 
no exercício de direitos. Por receberem uma alternativa à pena, é 
igualmente um equívoco denominá-las de “apenadas”. Também o 
termo “cumpridor” passa a ser incapaz de traduzir todas as múltiplas 
ações possíveis e necessárias no campo das alternativas penais. Assim, 
os serviços devem alinhar a sua terminologia em respeito ao indivíduo 
na sua integralidade, capacidade, autonomia e no pleno uso dos seus 
de direitos. (MANUAL, 2017, p. 17).
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Conforme exposto, constitui como uma premissa do Programa o 
reconhecimento da pessoa como sujeito de direitos, e o seu tratamento 
a partir de uma perspectiva humanitária de reconhecimento e acesso aos 
direitos, políticas públicas e prevenção da reincidência criminal.

Assim, o atendimento é um recurso técnico fundamental para 
elaboração do estudo psicossocial do indivíduo, o que requer alguns 
cuidados, visando garantir a cientificidade da técnica, a qualidade das 
informações obtidas, seu registro e sigilo.

 A descrição do caso a seguir, permite a compreensão da pessoa 
em alternativa, através de sua narrativa, e subjetivação bem como permite 
demonstrar os encaminhamentos construídos pelos analistas sociais na 
CEAPA, para além do mero cumprimento da Alternativa Penal.

4 Caso Mariana: reflexão sobre o atendimento e alcance do Programa 
CEAPA 

Mariana3 chega ao Centro de Prevenção a Criminalidade, no 
Programa CEAPA, através de uma determinação do Juizado Especial da 
Comarca de Santa Luzia/MG para o cumprimento de Alternativa Penal 
correspondente à Prestação de Serviços Comunitários, com carga horária 
de 24 horas, em função de ter sido abordada por policiais fazendo o uso 
de drogas, sendo autuada pelo artigo 28 da Lei 11.343/064. 

 Foi realizado atendimento individual inicial com o objetivo de 
obter informações quantitativas e qualitativas que propiciam a análise 
para que seja realizado o encaminhamento e escolha da Instituição para 
cumprimento da Prestação de Serviços Comunitários, levando-se em 
consideração suas características, habilidades, experiências, possíveis 
restrições, local de moradia, dentre outros.

 De pronto, Mariana demonstrou compreender o programa 
CEAPA como uma expansão do Poder Judiciário, e associava ao viés 

3 O nome expresso neste texto é fictício, criado para descrever o relato de experiência sem 
expor sua real identidade.

4 Art. 28 da Lei 11.343/06. “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 
trouxer consigo, para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I- advertência 
sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III- medida educativa 
de comparecimento à programa ou curso educativo.
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meramente punitivista.
 A priori, partiu-se do pressuposto em desconstruir a concepção 

trazida por ela, a fim de iniciar um atendimento que possibilitasse a 
compreensão da abrangência do Programa e resgatasse a partir da sua 
narrativa, a trajetória de vida anterior ao cometimento do fato que 
culminou com a Alternativa Penal. 

 Mariana, à época, estava com 26 anos, se auto declara negra e 
relatou ter estudado somente até a quarta série do ensino fundamental e 
menciona ainda que no âmbito escolar, era vista como autora de conflitos 
tanto por colegas de sala como pelos professores. 

No que tange à composição familiar, relatou residir com seu 
companheiro e seu filho de oito anos de idade. Diz que possui uma filha, 
porém, há muito tempo não a vê. Isso porque seu ex companheiro a 
tirou de seus braços ainda recém-nascida. Desde então relata não terem 
mais contato. Narra ainda que ele “é uma pessoa violenta”. Mariana diz 
que quando era criança, veio trazida pela mãe e o padrasto de Rondônia, 
porém não sabe dizer há quanto tempo reside em Santa Luzia. 

Em relação a vida laborativa, nunca exerceu nenhuma atividade. 
Entretanto, apresenta algumas habilidades como cozinhar e limpar 
uma casa. No que diz respeito a renda declara que é dependente 
financeiramente da renda do companheiro, que é de aproximadamente 
um salário mínimo, advinda de bicos como poceiro.

 Sobre acesso a políticas públicas de saúde, educação, assistência 
social, declara que a família não acessa nenhum serviço público e não está 
inscrita em nenhum programa social. E diz não saber “se teria direito”. 
Sobre os serviços de saúde, declara que acessou tão somente quando foi 
dar à luz aos dois filhos, sem ter feito acompanhamento anterior do pré-
natal. 

A família vive de aluguel em uma área de risco, onde não há 
saneamento básico, sem pavimentação asfáltica, localizada em um beco 
de difícil acesso, com poucos equipamentos públicos e próximo a um 
ponto de tráfico de drogas.

Questionada sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, declara fazer 
uso de álcool, tabaco, cocaína e maconha diariamente. Declara também 
já fez uso de crack, porém deixou de fazê-lo a cerca de um ano. 
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Considerando o relato de Mariana e a alternativa penal que lhe 
foi aplicada pelo Poder Judiciário, de prestar serviço à comunidade, 
necessário se fez pensar no tocante ao território, se Mariana apresenta 
algum problema de circulação que a impeça de cumprir o serviço 
comunitário. Quando perguntada pelo analista social se haveria restrição 
de circulação em lugares da cidade, Mariana, que não havia feito essa 
reflexão, menciona que não poderia ir e vir em determinadas áreas 
próximas da sua residência, por se sentir ameaçada. 

Sobre envolvimento criminal e trajetória no Sistema de Justiça, 
Mariana conta que ficou presa por três dias, em Belo Horizonte, em 
virtude de outro processo, o qual está sendo indiciada por tráfico de 
drogas, juntamente com dois amigos. Sobre este processo em andamento, 
aguarda julgamento em liberdade.

Tendo em vista os relatos apresentados por Mariana, a equipe 
verificou a necessidade de marcar outros atendimentos individuais, a fim 
de acionar políticas públicas do Município e posteriormente orientá-la 
quanto a sua inserção nas políticas sociais. Nos atendimentos sucessivos, 
Mariana retornou e foram realizados atendimentos que buscaram 
compreender o contexto o qual estava inserida, e iniciar juntamente 
com ela, a construção de encaminhamentos e alternativas diferentes das 
vivenciadas até o momento.

Desta vez, Mariana relata com mais detalhes o contexto familiar. 
Diz que seu pai faleceu assim que ela nasceu e que é filha única. Logo 
após a morte do pai, sua mãe se uniu a outro homem. Eles mudaram 
de Rondônia para Minas Gerais em busca de novas oportunidades de 
emprego. A relação de Mariana com o padrasto sempre foi conflituosa. 
Relata que se sentia muito limitada por ele, que era muito rígido, 
especialmente na sua adolescência. Mariana diz ter sido uma adolescente 
que era “difícil”, e que teve conflitos com várias pessoas. 

 O fato do padrasto ser autoritário, na visão de Mariana, motivou 
que ela pela primeira vez, fosse viver nas ruas de Belo Horizonte. Onde 
iniciou o uso de álcool e drogas ilícitas. Tendo retornado para a casa da 
mãe e voltado para as ruas por diversas vezes. Em um desses retornos para 
casa, acaba conhecendo seu ex-companheiro, quando engravidou da sua 
primeira filha. 
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Mariana relata que o ex companheiro tinha envolvimento 
criminal com o tráfico de drogas. Após dois anos de relacionamento, 
quando gestava o seu segundo filho, ele a expulsa de casa, e não permite 
que ela tenha acesso à filha. Momento no qual Mariana volta a viver nas 
ruas novamente, e segundo ela, inicia o uso mais intenso de drogas.

No final da segunda gestação, Mariana retorna para casa de sua 
genitora, para dar à luz a seu filho e após o parto o deixou sob os cuidados 
de sua mãe, para que pudesse voltar para as ruas de Belo Horizonte.

 Nesse período, nas ruas da região do aglomerado Pedreira Prado 
Lopes, Mariana inicia o uso de crack. E disse ter ficado cerca de três 
meses, “colando com os caras”. Neste ínterim, relaciona-se com seu atual 
companheiro, que a tira das ruas. Mariana retorna a casa da mãe e busca 
seu filho, para que fossem morar juntos e assim constituir uma família. 
Pouco tempo após sua mãe faleceu devido a ataque cardíaco. 

Há oito anos com o atual companheiro, Mariana relata que o 
casal faz uso de maconha e álcool. Vivem de forma precária em um beco 
sem saneamento básico na periferia de Santa Luzia. E, na ocasião, estava 
grávida novamente, de aproximadamente seis meses, do seu terceiro 
filho. Questionada se acessava a rede de saúde para realização do pré-
natal, Mariana disse que “não, pois fica complicado ir no posto”. A partir 
do relato, foram possíveis intervenções no sentido de compreender as 
dificuldades e sensibilizá-la para a necessidade de acessar as políticas 
públicas. 

Desta forma, Mariana conscientizou-se sobre a importância em 
realizar exames e atentar para os cuidados que uma gestação exige. O 
acompanhamento médico pré-natal foi iniciado no Programa Saúde da 
Família, assim como o tratamento devido ao uso de drogas.

No que tange à documentação, como Mariana possuía somente a 
certidão de nascimento, a equipe da CEAPA explicou a importância da 
realização da carteira de identidade e cadastro de pessoas físicas, e repassou 
o caso para o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Após 
atendimento com Mariana no local, foi providenciada a emissão dos 
documentos pessoais.

A equipe também verificou o preenchimento dos requisitos para 
obtenção do Bolsa Família, e a inscrição foi realizada pelo CRAS. 
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Somente após o parto, Mariana deverá iniciar a Prestação de 
Serviços Comunitários em uma Instituição que esteja em território em 
que ela possa circular sem ameaças. 

A equipe abordou com Mariana, a possibilidade de retorno à 
escola, já que ela, conforme narrou, abandonou os estudos precocemente, 
o que limita sua compreensão da linguagem escrita e por vezes verbal, 
qualificação e inserção profissional. Todavia, Mariana declara não ter 
interesse no retorno à escola por enquanto, alegando a necessidade de 
cuidar dos filhos e da casa. 

Destaca-se que todas estas ações correspondem ao trabalho 
voltado para a prevenção à criminalidade, uma vez que são trabalhadas 
vulnerabilidades sociais e acesso a direitos que interferem diretamente 
nos riscos criminais que poderiam ocasionar em reincidência criminal.

5 Conclusão

A análise do relato de experiência demonstra a realização da proposta 
de acompanhamento dos casos em cumprimento de alternativas penais, 
com a efetivação dos encaminhamentos para outras políticas públicas 
não acessadas. Este, que constitui um dos objetivos da CEAPA, permite 
perceber a amplitude de possibilidades de intervenções e construções a 
partir dos atendimentos individuais e do trabalho interdisciplinar dos 
profissionais do Direito, Psicologia e Serviço Social, quando se vislumbra 
além do crime cometido e tem-se como premissa a dignidade da pessoa 
humana e a construção de alternativas em liberdade. 

Para tanto, o estabelecimento de vínculos com a equipe da 
CEAPA e a fomentação de espaços dialógicos são essenciais. A linguagem 
como afirma Fazenda (1979, p. 53) “não é apenas um instrumento, um 
meio, mas uma revelação do ser íntimo e do laço psíquico que nos une ao 
mundo e a nossos semelhantes. ”

Ao narrar suas experiências de vida, o indivíduo se constitui através 
das histórias que ouviu e das que conta, frutos de seus engajamentos, suas 
relações e suas conexões com o mundo. Por isso, a escuta no atendimento 
de Mariana foi primordial na construção do vínculo que pudesse efetivar 
novas possibilidades. 

Quando uma narrativa que se pretende compreender são aspectos 



228  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

que envolvem a vida do usuário, e não somente a trajetória criminal, 
vislumbra-se possibilidades de alcance nunca antes realizados.

No que se refere à identidade, linguagem e narrativa, elucida 
Fazenda (1994) mencionado por Haas (2011) “a identidade, por sua vez, 
apoiada nas possibilidades que a linguagem traz na construção de uma 
narrativa de si mesmo é considerada um processo construído, apoiado 
na tomada de consciência gradativa das capacidades, possibilidades e 
probabilidade de execução” (FAZENDA apud HAAS, 2011, p. 3).

Portanto, o espaço dialógico propiciado na CEAPA, que permitiu 
a conscientização, informação e construção dos encaminhamentos para 
a inserção da pessoa em alternativa nas políticas sociais da assistência e 
saúde, promovendo o acesso aos direitos, trilham um novo caminho, 
nunca antes percebido por Mariana.
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DA INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DO AGRESSOR A 
PARTIR DA EDUCAÇÃO: O USO DE TÉCNICAS 

DE APRENDIZAGEM COMO PROTEÇÃO 
AO MENOR EXPOSTO A UM MEIO SOCIAL 

VIOLENTO

Pytti Valverde Rocha Diniz Silva1

1 Introdução

Lar, doce lar. Amor, sublime amor. Duas máximas que deveriam 
ser estandartes de cada núcleo familiar, edificado em alicerces 

de amor e paz.
Obviamente – e lamentavelmente –, nem sempre tais pilares são 

encontrados nos lares brasileiros. Não por acaso que se destaca a existência 
de um sistema de repressão e prevenção à violência doméstica, o qual, 
apesar de recente no Brasil2, já era objeto de tratados internacionais, que, 
ratificados pelo Estado Brasileiro anteriormente à atual Carta Magna3, 
alcançou o patamar constitucional com a promulgação da Constituição 
Federal de 19884. Para tanto, editaram-se várias leis com o referido 
propósito, merecendo destaque a Lei n. 11.340, de 2006, popularmente 

1 Pós-graduado em Processo Civil no Instituto de Educação Continuada – IEC, da PUC 
Minas, Especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Faculdade Única 
de Ipatinga. Especialista em Direito Constitucional pela Faculdade Única de Ipatinga. 
Graduado em Direito pela Faculdade Mineira de Direito – PUC Minas. Servidor do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assessor de Juiz. E-mail: pytti2707@gmail.com

2 CAVALCANTI, Stela Valéria. A violência domética contra a mulher e a atuação do 
Ministério Público após o advento da Lei Maria da Penha. In: CHAVES, Cristiano et 
al. Temas atuais do Ministério Público.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 670.

3 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: vol. único – 8. 
ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1.255.

4 NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. – 10. ed. rev., ampl. e atual. – 
Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 708.
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conhecida como Lei Maria da Penha, e a Lei n. 8.069, de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz mecanismos 
de proteção ao menor e que detém “o objetivo de tutelar a criança e o 
adolescente de forma ampla, não se limitando apenas a tratar de medidas 
repressivas contra seus atos infracionais” 5.

Apesar da preocupação em que legislador constituinte teve 
em assegurar a criação de mecanismos para coibir a violência no 
âmbito das relações familiares, elementos essencialmente negativos ao 
desenvolvimento sadio de uma criança, presente nesse seio familiar, gritam 
aos ouvidos da sociedade hodierna. A violência doméstica, o abandono 
material e afetivo do menor, a alienação parental, são apenas alguns dos 
reagentes capazes de tornar nocivo o ambiente em que o infante detém 
para descobrir o mundo e aprender a linguagem ali disponível ao seu 
aprendizado. A partir de variadas perspectivas científicas, seja pela filosofia, 
pela psicologia, sociologia, pedagogia, entre outras, é possível observar, 
em linhas gerais, que a criança se desenvolve por meio de reprodução de 
ações que vivencia, tomando como referência os elementos que estão à 
sua vista e que lhe são impostas.

A filosofia de Kant buscou diferenciar a autonomia da moral, 
correspondente à razão livre, ou seja, “aquela que não sofre influência de 
uma força externa”6, com a heteronomia, que corresponde à sujeição do 
indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade7. Para o filósofo 
prussiano, a maioridade do homem só é alcançada quando ele encontra “a 
capacidade de usar seu próprio entendimento sem que outrem diga como 
pensar; como agir e como decidir.8 Enquanto não a alcança, o homem 
não sai dessa menoridade e ali vive a partir de influências externas, 
comportamentos externos9, sendo tal menoridade definida como o 

5 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Estatuto da Criança e do Adolescente: 
coordenador Leonardo de Medeiros Garcia – 10. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: 
JusPODIVM, 2016, p. 21.

6 GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a 
partir do pensamento de Habermas. - Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 79-80.

7 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo 
Quintela. Edições 70, Ltda: Lisboa, p. 215.

8 BRESOLIN, Keberson. Autonomia versus heteronomia: o princípio da moral em Kant 
e Levinas. Conjectura: Filos. Educ 2013; 18(3): 166-183.

9 GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a 
partir do pensamento de Habermas. - Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 78.
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período em que ainda não consegue ser o senhor de si, sem a orientação 
de outrem. É neste período, portanto, que o focamos o presente estudo, 
quando a criança se apresenta em formação, refém dessa heteronomia, 
pois carente dos referidos comportamentos externos para se descobrir.

Ao contrário que prega o eu arcaico de Freud, cuja constituição se 
dá de dentro para fora10, na perspectiva lacaniana, a constituição do eu se 
dá de fora pra dentro11, a partir do Outro, no qual o sujeito irá se orientar 
no pensar, no sentir e no agir, e ainda buscará um lugar na estrutura 
familiar e social raciocinando-se por analogia, em uma matriz simbólica 
advinda dos pais12. Para Lacan, “o Outro é o lugar em que se situa a 
cadeia do significante que comanda tudo que vai poder presentificar-se 
do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que aparecer”13. O 
sujeito será formado a partir de processos de identificação. E “identificar-
se é, grosso modo, ‘fazer como’, atuar a partir de tipos ideais que servem de 
modelo e de polo de orientação para os modos de desejar, julgar e agir”14.

Assim, ousa-se dizer que a criança se forma a partir de elementos 
e comportamentos que lhe dão apresentados ainda no berço. A visão que 
tem de si mesmo, na linha intelectiva de Jacques Lacan, em sua teria do 
estádio do espelho15, é também a visão do Outro, que o sustenta. Neste 
sentido, explica Couto16

Para explicar o que seria o estádio do espelho, Lacan (1949/1998d) 
nos leva a imaginar uma cena em que um bebê se encontra diante de 
um espelho, sustentado pela mãe, já que ele ainda não consegue andar 

10 COUTO, Daniela Paula do. Freud, Klein, Lacan e a constituição do sujeito. Psicol. 
pesq., Juiz de Fora , v. 11, n. 1, p. 1-2,jun. 2017 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-12472017000100004&lng=pt&nrm=i
so>. acessos em 08 jun. 2020.

11 COUTO, Daniela Paula do. O sujeito-criança: a constituição subjetiva graças aos pais e 
apesar deles. Programa de Mestrado em Psicologia, Universidade Federal de São João del-
Rei, São João del-Rei, MG, Brasil, p. 77.

12 Idem, p. 79.
13 Idem, p. 76.
14 SAFATLE, Vladimir. Introdução a Jacques Lacan. 4. ed. rev. e atual., - Ed. Autêntica, 

2017, p. 35.
15 LACAN, Jacques. O seminário, livro 16: de um outro ao outro. – Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed. 2008, p. 58.
16 COUTO, Daniela Paula do. O sujeito-criança: a constituição subjetiva graças aos pais e 

apesar deles. Programa de Mestrado em Psicologia, Universidade Federal de São João del-
Rei, São João del-Rei, MG, Brasil, p. 74-75.
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nem se manter numa postura ereta. Ao olhar para a imagem refletida, 
o bebê se reconhece nela e sua expressão se enche de júbilo. Se pudesse 
falar, diria: “Este sou eu!”. O júbilo corresponde à satisfação narcísica 
de ter representado um corpo não mais fragmentado, mas unificado.

Temos aqui uma metáfora para expressar uma operação psíquica que 
permite ao bebê – entre seis e dezoito meses – se constituir por meio 
de uma identificação com o outro, seu semelhante. Nesse sentido, 
explica Lacan (1949/1998d, p. 97): “Basta compreender o estádio do 
espelho como uma identificação, no sentido pleno que a análise atribui 
a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando 
ele assume uma imagem”.

A imagem refletida no espelho, portanto, corresponderia à imagem 
da mãe – no sentido da pessoa que exerce a função materna – o que 
implica dizer que não há a necessidade de um espelho de fato para 
que o eu do bebê possa se constituir. O que é necessário é que um 
outro possa fornecer a ele a possibilidade de adentrar o universo da 
linguagem. Essa entrada no simbólico se efetiva por meio dos cuidados 
que são dispensados ao bebê pela mãe à medida que esta interpreta as 
sensações e o choro dele, inscrevendo marcas em seu psiquismo (grifei).

As marcas supramencionadas, imprimidas no psiquismo da 
criança, orientam-se ainda pelo temperamento vivido pelo núcleo 
familiar do infante. Nos dizeres de Leonardo Barreto Moreira Alves 
(2010), “inúmeras são as influências do ambiente social para a formação 
da personalidade humana. Inegavelmente, a família é a mais importante 
de todas. É ela que proporciona as recompensas e punições.”17 E completa, 
lembrando que “os membros integrantes da família (pais, irmãos, avós 
etc.) moldam o ser humano, contribuindo para a formação do futuro 
adulto”18.

A multiplicidade e variedade de fatores não permite fixar um 
modelo único de família, “sendo mister compreender a família de 
acordo com os movimentos que constituem as relações sociais ao longo 
do tempo”19. Diversos são os atuais modelos de arranjos famíliares, não 
mais se limitando à clássica tríade pai-mãe-filho, tratando-se de um 
verdadeiro núcleo social composto por pessoas ligadas a partir do afeto e 

17 MOREIRA ALVES, Leonardo Barreto. Temas atuais de Direito de Família. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 3.

18 Idem, p. 4.
19 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 

8. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 34.
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por uma sintonia de comunicação. Assim, nos dizeres de Maria Berenice 
Dias (2016), “como a linguagem condiciona o pensamento, é necessário 
subtrair a adjetivação ao substantivo família e simplesmente falar em 
famílias”20.

As famílias, portanto, mostram-se como um retrato, uma miniatura 
do modelo social, da sociedade em geral. Frisa com sabedoria Luiz 
Edson Fachin que é “inegável que a família, como realidade sociológica, 
apresenta, na sua evolução histórica, desde a família patriarcal romana 
até a família nuclear da sociedade industrial contemporânea, íntima 
ligação com as transformações operadas nos fenômenos sociais”21. Sendo, 
portanto, um recorte minimizado da sociedade, um recorte do panorama 
social, terá, por simetria, mutatis mutandis, as mesmas características da 
própria sociedade. Inclusive as mazelas a ela características.

Nessa premissa, mostra-se como objeto de estudo sociológico, 
invocando-se, inclusive, os ensinamentos de Emile Durkheim e sua 
distinção entre sociedade primitiva e sociedade contemporânea, 
bem como os conceitos de crime e violência como elementos úteis à 
sociedade22. Desta feita, o ambiente familiar, à semelhança do modelo 
social, quando permeado por comportamentos hostis, agressivos, dos 
quais exsurgem variadas formas de violência, mostra-se inegavelmente 
um nicho altamente desfavorável ao desenvolvimento psíquico do menor 
que ali se encontra. As referências e a significância (como dito em Lacan) 
ofertadas ao infante, se eivadas de agressividade e rispidez, tenderão a 
ser reproduzidas pelo sujeito então em formação. Uma criança, de 
maneira multifacetada, pode desenvolver seus próprios códigos de valores 
e instrumentos de defesa, mas, no mais das vezes, repetindo valores e 
normas sociais às quais foi exposta.

Assim, mais do que coibir as e prevenir a violência doméstica e 
familiar, não só contra a mulher, mas contra a criança e qualquer outro 
integrante familiar, é necessário que o menor encontre mecanismos de 

20 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. - São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 48.

21 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos de Direito de Família. Rio de Janeiro: Ed. 
Renovar, 1999, p. 11.

22 VIANA, Eduardo. Criminologia – 4. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 
2016, p. 181.
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proteção e até mesmo de uma certa imunização a essas referências de 
agressividade, a fim de se inibir a formação de um novo agressor em meio 
a um ambiente violento. Para tanto, é de fulcral importância encapsular a 
criança de tal agressividade, sob a ótica psicossocial, o que, a priori, pode 
parecer um tanto utópico, mas, com o uso de técnicas de aprendizagem, 
métodos pedagógicos específicos, desenvolvimento de políticas públicas e 
psicologia infantil é possível “encapsular” o infante, criando em sua volta 
uma redoma protetora, com o propósito de minimizar os efeitos nocivos 
do ambiente criminoso e desenvolver-se com valores opostos às agressões 
das quais é exposta.

Frisa-se: a proposta não é necessariamente tratar toda a família e 
extirpar a violência de determinado seio, mas, sim, fazer uso da educação 
para inibir que a agressividade seja reproduzida pela criança, como 
modelo a ser por ela adotado, como se verá a seguir.

2 Da violência como fato social e a (im)possibilidade de extirpá-la: 
ineficiência de modelo reativo para redução da violência doméstica

Tratando-se de problema de longa data, a violência doméstica 
atinge, indiscriminadamente, mulheres, crianças, adolescentes e idosos 
em todo o mundo, podendo-se apontá-lo como um problema endêmico 
e de saúde pública23, atingindo, de forma imediata, a estrutura familiar e 
o desenvolvimento da personalidade de seus integrantes.

A fim de se mostrar mais didático o presente estudo, convém 
se seguir a ideia proposta na introdução, de promover um paralelismo 
conceitual – reservadas as devidas proporções – do núcleo família e a 
sociedade. A família, analisada como um recorte da sociedade – e, 
portanto, uma sociedade em miniatura –, será alvo de idêntica mazela 
que lha assola, qual seja, a criminalidade (aqui representada pela violência 
doméstica), que merece um aparte neste trabalho.

Tendo em vista os notórios males decorrentes das práticas de atos 
delitivos perpetrados por criminosos, independentemente das razões 
que os motivam, os fenômenos da criminalidade devem ser estudados 

23 CAVALCANTI, Stela Valéria. A violência domética contra a mulher e a atuação do 
Ministério Público após o advento da Lei Maria da Penha. In: CHAVES, Cristiano et 
al. Temas atuais do Ministério Público.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 669;
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para que se possa encontrar meios de erradicar ou mitigar o crime e seus 
desmembramentos24. Para tanto, faz-se necessária a análise do crime – e 
da violência – sob a ótima sociológica, observando-o como fato social, a 
fim de destacá-lo como objeto de estudo primário. Nota-se, portanto, a 
importância de se traçar um estudo de forma interdisciplinar, a fim de 
avocar conhecimentos de variadas ciências, como Sociologia – Geral e 
Jurídica –, Criminologia, Ciências Políticas e Psicologia.

Ab initio, beber-se-á da água da Sociologia para visualizar 
o crime como fruto da sociedade, definido, por Emile Durkheim, 
como fenômeno social cultural25. Criador do moderno pensamento 
sociológico, Durkheim afirma que há dois tipos de sociedades, quais 
sejam a primitiva e a contemporânea. Na primeira, existe um tipo de 
solidariedade mecânica, onde não há divisão de trabalho e todos atuam 
de forma semelhante, inexistindo complexidade social. Já nas sociedades 
contemporâneas há maior nível de complexidade, com destacável divisão 
de trabalhos entre os indivíduos, os quais não compartilham das mesmas 
metas. Essa diferenciação entre eles “provoca a desintegração dos valores 
e o enfraquecimento da consciência coletiva, podendo levar ao estado de 
anomia”26. Explica Eduardo Viana que, em síntese, “a teoria da anomia 
caracteriza-se por ser teoria estrutural, pelo determinismo sociológico, 
pela normalidade e funcionalidade do crime e pela ideia de que a vida em 
sociedade leva ao enfraquecimento da solidariedade social”27.

Nessa esteira, ao entender que, em razão da complexidade das 
sociedades contemporâneas, a desviação dos indivíduos nas normas 
de conduta aplicáveis é um fenômeno natural de toda estrutura social, 
Durkheim defende que o crime é necessário e útil para o equilíbrio e 
desenvolvimento sociocultural28. Essa teoria de normalidade e utilidade 
do crime recebe muitas críticas da doutrina29, na medida em que o crime 

24 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de sociologia jurídica. 12. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 106.

25 ROSA, Felippe Augusto de Miranda. Sociologia do Direito: o fenômeno jurídico como 
fato social. – 18. ed. [14. reimpr.] – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, p. 82.

26 VIANA, Eduardo. Criminologia – 4. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 
2016, p. 181.

27 Idem, p. 181.
28 Idem, p. 182.
29 ROSA, Felippe Augusto de Miranda. Sociologia do Direito: o fenômeno jurídico como 
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não deve ser considerado útil à sociedade. Muito menos a violência. 
Menos ainda a doméstica. Ao contrário, deve ser rechaçado e tornar-se 
objeto de estudos capazes de anular sua atuação. Ocorre, porém, que 
ao defender a utilidade do crime, Durkheim explica que “o crime é um 
fator de saúde pública e é parte integrante de toda a sociedade sã. Aliás, 
uma sociedade que não apresente crime é uma sociedade primitiva e, 
consequentemente, pouco evoluída”30, e, além disso, o crime prepara e, 
às vezes, antecipa a moral futura31.

Partindo da premissa ora suscitada, entende-se que o crime é 
inerente à sociedade. Extirpá-lo, aboli-lo, extingui-lo é uma utopia. 
Exterminar o crime depende da abolição do modelo social contemporâneo, 
o que seria outra – e maior – utopia32. Assim, pode-se afirmar, de forma 
perfunctória, que a solução para redução da criminalidade não é extinção 
do crime. Ele deve ser o objeto primário do estudo, mas não o único foco. 
Parte-se, portanto, para o estudo do criminoso, do agente causador do 
delito – e, na mesma esteira, ao menor que pode vir a ser potencialmente 
idêntico agente.

A sociologia trará, ainda, os necessários conceitos de controle 
social, formal e informal, que são mecanismos de intervenção de uma 
sociedade ou grupo social (aqui, lê-se “família”), tendo como objetivo 
comum o de “adaptar a conduta das pessoas (naturais e jurídicas) aos 
padrões de comportamento dominantes”33, essenciais para a compreensão 
de como se alcançar o objetivo do presente estudo. O controle social é 
utilizado para que os indivíduos se comportem de uma maneira desejável, 
de acordo com as normas e regras sociais. Difere-se entre controle social 
formal, o qual corresponde às regras e normas positivas, de ordem 
jurídica, e informal, definido por normas de conduta social, reconhecidas 

fato social. – 18. ed. [14. reimpr.] – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009,
30 VIANA, Eduardo. Criminologia – 4. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 

2016, p. 183.
31 SABADELL, Ana Lucia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura 

externa do direito. – 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 133.

32 FERREIRA, Delson. Manual de sociologia: dos clássicos à sociedade da informação. – 
2. ed. – 7. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009.

33 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de sociologia jurídica. 12. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 107.
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e compartilhadas em uma sociedade, exemplificativamente como 
costumes, valores, crenças, entre outros34. O controle social formal é 
exercido pelo Direito e age por meio de coação psicológica ou intimidade 
exercida a todos, na medida em que a lei é geral, abstrata e aplicável à 
coletividade como um todo. No entanto, é sabido que tal modelo não 
apresenta eficácia para o combate à criminalidade e sua consequente 
redução.

A lamentável inflação legislativa – principalmente na esfera penal 
–, característica em nosso país, decorrente dos constantes e sucessivos 
conflitos sociais, que motivam o legislador a atuar sempre de maneira 
emergencial, homeopática e, por vezes, destemperada, demonstra que 
somente o controle social formal não tem força suficiente para coibir 
ações criminosas. Exemplo gritante repousa na Lei n. 11.340, de 2006, 
conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. Tal diploma legal 
detém boa redação e importante papel social, tendo em vista a louvável 
proteção contra a violência doméstica e contra a mulher. No entanto, 
passados mais de treze anos da sanção desse instrumento legal, a violência 
praticada contra a mulher, nos moldes previstos na Lei Maria da Penha, 
ainda são alarmantes e incontestavelmente reprováveis. Percebe-se, 
portanto, que essa espécie de controle social (formal) não alcança seu 
objetivo primitivo. Além disso, destaca-se que o legislador tem agido 
sempre em caráter pós-agressão, criando instrumentos atuantes somente 
após praticada a violência doméstica. Somente no ano de 2019 foram 
sancionadas seis leis alteradoras deste diploma legal, sendo todas de 
cunho paliativo, agindo somente após instaurada a violência doméstica 
e familiar. Ressalta-se, no entanto, que são leis de grande valia, que 
fornecem importantes instrumentos às vítimas, mas não têm o condão 
de evitar a prática da violência, apresentando-se ineficaz no tocante ao 
objetivo reativo.

Eleva-se, contudo, a importância dos instrumentos de controle 
social informal, pois atua diretamente na formação psicológica do 
indivíduo, criando em sua psique conceitos de certo e errado na 
convivência em sociedade.

34 SABADELL, Ana Lucia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura 
externa do direito. – 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 152.
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Dito isso, pode-se, finalmente, fazer uma interseção com a 
Psicologia e a Pedagogia, uma vez que a proposta do presente estudo 
recai na necessidade de buscar técnicas de formação e desenvolvimento 
do indivíduo, enquanto sujeito social, a fim de promover a inibição da 
formação do agressor inserido em um meio familiar violento. Como dito 
acima, o crime, enquanto fenômeno social, não é passível de extermínio, 
sob pena de tornarmos nossas proposituras meros acertos utópicos. 
Mutatis mutandis, a extinção da violência doméstica é tarefa árdua 
e de difícil alcance, frisando-se que até o legislador já não atua numa 
frente reativa, com novos instrumentos de atuação no “pré-crime”, no 
“ante-agressão”. Contudo, é possível trabalhar a proteção da criança em 
comento, minimizando os efeitos do comportamentos criminógenos dos 
agentes agressores em seu meio familiar.

Para tanto, deve-se trabalhar, repito, a inibição da formação do 
novo agressor, por variadas formas, a iniciar com instrumentos de controle 
social informais. O desenvolvimento cultural do infante, por meio de 
políticas educacionais e de psicologia de massas, tema já trabalhado 
por Freud e Len Bon35, e, primordialmente, a partir de métodos de 
aprendizagem individual, a fim de trabalhar, em médio e longo prazo, o 
desenvolvimento cultural de crianças em situação de violência doméstica 
e familiar.

3 O uso da educação como instrumento de inibição da formação do 
agressor: aprendizagem e formação

Durante muito tempo, acreditou-se que as crianças não eram 
capazes de formar ideias complexas, tendo a maioria dos psicólogos 
do da maior parte do século XX aceitado a tese tradicional de que a 
mente do recém-nascido é uma lousa em branco (tábua rasa), na qual 
se imprimia gradualmente o registro da experiência36. No entanto, 
desenvolveram-se estudos que contestaram tal afirmação, e os psicólogos 
começaram a “acumular um corpo substancial de dados sobre as notáveis 

35 VYGOTSKY, L. S.; tradução Jefferson Luiz Camargo; revisão técnica José Cipolla Neto. 
Pensamento e linguagem. – 4. ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 14-15.

36 BRANSFORD, John D. et al. (org.). Como as pessoas aprendem: cérebro, mente, 
experiência e escola. Tradução: Carlos David Szlak. - São Paulo: Ed. Senac, p. 113.
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capacidade que as crianças pequenas possuem”37, sabendo-se agora que 
“as crianças pequenas são agentes ativos e competentes do seu próprio 
desenvolvimento conceitual”38.

A criança, em sua vida social, está permanentemente submetida a 
influências informais que geram um processo contínuo de socialização39.

Ressalta-se que o leque de teorias de aprendizagem já desenvolvidas 
pela Psicologia é bastante rico, o que possibilita a busca por metodologias 
que melhor se enquadre na proposta ora discutida, capaz de fomentar a 
inibição da formação do agressor, anulando as influências da agressividade 
ambiente em sua essência. Merece destaque, nesta propositura, a estudo 
de Jean Piaget e sua técnica de aprendizagem infantil. O autor, que foi 
um dos primeiros a refutar a tese da tábua rasa40, defende que a criança 
não é um adulto em miniatura, assim como sua mente não é a mente de 
um adulto em escala menor. A comparação, segundo Piaget, da mente 
de criança em relação de um adulto é de natureza qualitativa e não 
quantitativa, o que, seguindo a premissa do presente projeto, mostra-se 
campo fértil para o desenvolvimento de perspectivas sociais altamente 
positivas, na medida em que a educação aplicada à criança tem o condão 
de imuniza-la dos efeitos criminógenos e vaciná-la das atrações ofertadas 
pelo crime e pela agressividade ambiente.

Jean Piaget ensina que a criança apresenta duas espécies de 
pensamento, quais sejam, o pensamento dirigido, dito social, e o 
pensamento autístico, correspondente essencialmente à sua imaginação, 
ou seja, é o pensamento inato, próprio da mente do infante. O pensamento 
dirigido é aquele fruto das influências sociais, que são diuturnamente 
despejadas na mente pueril pelo meio social em que vive a criança41. Esse 
é o ponto nevrálgico, pois, abre-se aqui a oportunidade de desenvolver o 
menor com ensinamentos de repulsa a comportamentos agressivos, ainda 
que seja uma realidade ambiental, comum em seu nicho. Da mesma 

37 Idem, p. 114.
38 Idem, p. 114.
39 BRANDÃO, Zaia. Escola de tempo integral e cidadania. Em Aberto, Brasília, v.22, 

n.80, p.97-108, abr. 2009.
40 BRANSFORD, John D. et al. (org.). Como as pessoas aprendem: cérebro, mente, 

experiência e escola. Tradução: Carlos David Szlak. - São Paulo: Ed. Senac, p. 114.
41 VYGOTSKY, L. S.; tradução Jefferson Luiz Camargo; revisão técnica José Cipolla Neto. 

Pensamento e linguagem. – 4. ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 14-15.
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forma que poderá ser influenciado pela violência familiar, poderá ser 
também alvo de aprendizagem dirigida à repulsa da agressividade então 
testemunhada.

Por meio de processos de aprendizagem e a transferência do 
aprendizado, fundamentais para compreender como a criança desenvolve 
competências significativas, espera-se que o menor transfira o que 
aprendeu não só de um problema para o outro, mas de uma série para a 
outra42, podendo, ainda, levar ao educador o que aprendeu em casa, em 
seu meio familiar, a fim de que, atento ao diálogo da criança, o professor 
(ou educador, ou psicólogo, ou outro agente orientador) observará a 
existência ou não de eventual agressividade por ele transferida.

Destaca-se, ainda, a importância de uma educação de tempo 
integral, a fim de ampliar a permanência dos alunos na escola, visando 
prover atividades diferenciadas de tipo lúdico, artístico, esportivo, entre 
outras. Importante frisar que “educação integral é um conceito ampliado 
de educação, enquanto que a escola de tempo integral é um tipo de 
organização escolar vista como supostamente capaz, dentro das políticas 
educacionais atuais, de realizar melhor a educação integral”43.

É de suma importância incentivar e promover o desenvolvimento 
de políticas públicas no sentido de aumentar a oferta de ensino em tempo 
integral, a fim de garantir à criança mais metodologias pedagógicas. 
O ensino em tempo integral não se resuma à simples retirada diária 
da criança de sua residência (rectius do meio violento) e colocá-la na 
instituição de ensino, para que fique apenas com atividades lúdicas e de 
mero entretenimento com brincadeiras diversas. É preciso que lhe sejam 
aplicadas metodologias variadas de ensino, com conteúdo produzido a partir 
de uma equipe multidisciplinar, dotada acompanhamento terapêutico e 
psicológico. Nesse sentido, favorece-se a criação do tão citado “campo 
de força” que envolve a criança, possibilitando que ela tenha capacidade 
intelectiva de identificar a influência negativa da agressão encontrada em 
seu lar e saiba entender que pode se desenvolver sem a obrigatoriedade da 

42 BRANSFORD, John D. et al. (org.). Como as pessoas aprendem: cérebro, mente, 
experiência e escola. Tradução: Carlos David Szlak. - São Paulo: Ed. Senac, p. 77.

43 LIBÂNEO, José Carlos. Escola de Tempo Integral em Questão: lugar de acolhimento 
social ou de ensino-aprendizagem? In: BARRA, Valdeniza Maria Lopes (Org.). Educação: 
ensino, espaço e tempo na escola de tempo integralGoiânia: UFG, 2015. P. 257-308.
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reprodução de tais agressões. Destaca-se que quanto mais cedo a criança 
encontrar a oferta de ensino desta natureza, menos tempo ficará exposta 
à influência violenta e menor será a possibilidade de isso prejudicar a 
formação de sua personalidade, minorando as dificuldades em lidar com 
a superação do complexo de Édipo e maximizando as chances de se inserir 
na sociedade sem reproduzir comportamentos violentos.

4 Conclusão

Diante das análises aqui propostas, observa-se que o núcleo 
familiar que se encontra em situação de violência doméstica não 
oferece naturalmente um ambiente que seja referência para o bom 
desenvolvimento cognitivo de uma criança. Envolto em um ambiente 
de constantes agressões e violências de naturezas variadas, o menor 
corre o risco de se espelhar nessa agressividade e passar a reproduzir 
comportamentos violentos, surgindo, assim, novos agressores.

Trabalhando-se, contudo, com a proposta de enxergar a família 
como um recorte minimizado da sociedade e a violência doméstica como 
a representação do conceito sociológico de crime, sendo um fenômeno 
social cultural, mostra-se possível a defesa da tese de proteção do menor, 
por meio de metodologias de ensino, estratégias pedagógicas, estudo 
e acompanhamentos psicológicos e sociológicos e desenvolvimento e 
fomento de políticas públicas – mormente com a oferta de educação 
em tempo integral e ensino de qualidade –, com o propósito de 
inibir a formação de um novo agressor, impedindo que a realidade de 
violência por ele vivenciado não favoreça obrigatoriamente à reprodução 
comportamental.

Por meio da educação, não apenas é possível “salvar” uma criança 
da violência, como impedir que a violência de qualquer forma a atinja.
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GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

NO BRASIL: UM CAMPO EM DISPUTA
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Poliana Myriam Felipe Rodrigues de Santana3

1 Introdução

Marco divisório do Estado de Direito no Brasil, a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 consagra, ainda 

que apenas no plano da eficácia jurídica, uma era de respeito aos direitos 
fundamentais, bem como de ampla luta para que se dê a eles a necessária 
efetividade social. 

Ao contemplar o texto escrito de nossa Constituição Cidadã, 
pode-se perceber, de imediato, que há uma ruptura com o tratamento 
conferido aos direitos fundamentais pelas Constituições anteriormente 
vigentes no país, alterando-se substancialmente a importância e graduação 
de tais direitos frente o Estado Democrático que dela erigiu. Dá-se, no 
tocante aos direitos sociais - ou direitos fundamentais de prestações 
materiais sociais - uma inovação revolucionária, elevando-os, juntamente 
com os direitos e garantias individuais, ao status de finalidade para a qual 
deve direcionar-se o Estado, que passa a ser concebido não mais como o 
propósito de exercício do poder soberano, mas sim como instrumento 
de concretização da dignidade inerente a pessoa humana, esta sim, 
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componente prevalente e precípuo da constituição estatal.
Neste sentido, conforme esclarece Sarlet (2013) os direitos sociais 

são elevados, de maneira inédita, à categorização de direitos fundamentais, 
contemplados em capítulo próprio, revelando, irrefutavelmente, a 
intenção do legislador constituinte de que estes sejam compreendidos 
como dogmas basilares da ordem constitucional vigente. Em sumas 
palavras, alcançaram o status de direitos fundamentais sociais, hábeis 
a promover a igualização de situações sociais desiguais, possibilitando 
aos mais necessitados, condições de uma vida digna, que lhes permita 
usufruir dos demais direitos inerentes à pessoa humana.

Mas não data de 1988 o surgimento dos direitos sociais. Conforme 
bem esclarece Canotilho (1991) a declaração de direitos sociais nos textos 
constitucionais tem origem no início do século XX, com a promulgação 
da Constituição do México de 1917 e da República de Weimar de 1919. 
Erigidos a partir de uma profunda crise de desigualdade social instalada 
nas nações mundiais logo depois do período da primeira Grande Guerra, 
fundam-se no princípio da solidariedade humana e representam uma 
tentativa estatal de solucionar, pacificamente, as lutas sociais, no sentido 
de representarem a efetivação, em concreto, dos postulados de justiça 
social.

Justiça social esta que, nos dizeres de Sarlet (2013) se materializa 
na promoção, por parte do Estado, de ações de natureza normativa ou 
material, no âmbito que seja necessário para, em concreto, permitir 
ao indivíduo o acesso aos serviços e direitos que lhe são assegurados 
constitucionalmente.

A atual Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 1988 instituiu o Estado Democrático de Direito. ampliou 
o rol dos direitos sociais, entre os quais o direito à educação. Para assegurar 
a universalidade do acesso ao ensino, expandiu significativamente as 
atribuições do poder público, estabelecendo normas de conteúdo 
programático, de modo a assegurar a disponibilidade adequada de 
recursos públicos para que o Estado cumpra com seu dever fundamental 
(CAMARA, 2013).

Assim, o atendimento do direito à educação, como também à 
saúde, trabalho, previdência social, assistência aos desamparados, entre os 
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demais constantes no artigo 6º da Constituição da República, reclama do 
poder público, para além da mera elaboração de atos normativos, ações 
positivas e concretas, que possibilitem a materialização do mandamento 
constitucional (CÂMARA, 2013). É através da educação que o indivíduo 
agrega conhecimento a seu arcabouço cultural pessoal, lhe permitindo o 
exercício da cidadania e de todos os direitos dela decorrentes.

No tocante à educação, conforme salienta Câmara (2013), a 
concretização dos postulados de justiça social depende diretamente da 
discussão, promoção e execução de políticas públicas voltadas ao amparo 
e proteção social daqueles que se encontram à margem da sociedade, 
desvalidos de recursos materiais. Enquanto as ações normativas 
estritamente jurídicas subordinam-se tão somente à iniciativa e interesse 
do legislador positivo, a efetivação do acesso à educação relaciona-se a 
prestações de natureza material, condicionadas à disponibilidade de 
recursos econômicos por parte do Estado.

Todavia, ante impossibilidade de se suprir, de maneira plena, 
a gama de direitos sociais constitucionalmente elencados, é necessário 
que o Estado estabeleça prioridades de enfrentamento e direcione suas 
políticas públicas segundo tais prioridades (MARINHO, 2009). Assim, 
embora desejável que fosse possibilitado pelo Estado acesso amplo à 
educação, básica e superior, diante das limitações de recursos públicos 
necessários para a satisfação integral desse direito, estabeleceu o legislador 
constituinte, primaz atendimento à educação básica, tornando-a 
obrigatória, nos termos estabelecidos no artigo 208 da Constituição da 
República. 

Ainda assim, o direito à educação, amplamente considerado 
- e não somente o acesso à ela - constitui direito público subjetivo, 
impregnado de fundamentalidade (SARLET, 2003), pelo que, sua 
violação ou negação permite, inclusive, o controle judicial de políticas 
públicas a ela relacionadas, conquanto frustrem a garantia de existência 
digna, direito de todos os indivíduos, como bem destacado pelo Ministro 
Celso de Mello, em decisão nos autos da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 45 (BRASIL, 2004).

Nesta perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei 9394, de 20/12/1996 (LDB), estabelece em seu artigo 4º 
quais as prioridades estatais no cumprimento do seu dever de oferecimento 
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da educação, elencando os limites da prestação material obrigatória, vale 
dizer, o mínimo que deve assegurar para que todos possam viver com 
dignidade. Logo adiante, no parágrafo segundo deste mesmo artigo, ratifica 
a obrigação estatal de, havendo recursos públicos suficientes, exorbitar 
esse mínimo, ofertando também educação nas demais modalidades de 
ensino, conforme as prioridades constitucionalmente estabelecidas.

As políticas públicas, então, campo da educação profissional e 
tecnológica, despontam como a materialização do acesso ao ensino e 
como ferramentas de acessibilidade dos mais necessitados ao ambiente 
escolar. Representam, vale dizer, além da capacitação para o mundo do 
trabalho, o desenvolvimento do indivíduo enquanto pessoa humana, 
dotado de direitos e garantias fundamentais. 

2 Desenvolvimento

2.1 Ensino Profissional e Técnico nos anos 90 (FHC)

 O fim da década de 1980 é marcada pelo processo de 
redemocratização do país, culminando, como já dito na Constituição de 
1988. Os anos 1990 se inicia com a tônica de uma nova ótica mundial, 
uma nova ordem, que vinha pairando mundo afora, uma nova roupagem 
liberal, denominada de neoliberalismo. Segundo Martins (2000), o 
neoliberalismo ficou com as ideias incubadas, já que o estado de bem-
estar social estava em franco desenvolvimento na Europa, modelo que 
pretendia resolver o problema das desigualdades capitalistas, com melhor 
distribuição, e não com a sua superação. Somente com a crise do petróleo 
em 1973, quando essa alternativa capitalista com caráter reformista 
começa a sofrer profundos abalos, com alto endividamento dos estados 
europeus, que não tinham mais as condições de manterem as políticas de 
seguridade social. Cenário perfeito, para Margaret Thatcher implementar 
o neoliberalismo em terras inglesas. 

 . No Brasil isso pode ser observado de maneira ainda mais 
acirrada, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1995, as 
investidas em uma educação com bases nas necessidades puramente 
mercadológicas, encontram terreno fértil para se difundir, a ideia da 
formação do indivíduo, da qualidade total aplicada aos contextos 
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educacionais ganharam força.
   Segundo Cunha (2000) os organismos internacionais, ditaram 

uma cartilha com recomendações aos países da América Latina, em 
termos de política educacional, que passavam, desde a diminuição do 
custo/aluno, implantação de cobrança anual aos estudantes- os de baixa 
renda recorreriam a créditos educativos- até a elaboração de uma cartilha 
exclusiva ao ensino técnico e profissional. Existia uma atenção imediata a 
essa modalidade, pois acreditava-se que esta teria a condição de dar uma 
reviravolta na estrutura educacional, começando segundo Cunha (2000) 
por separarem educação e capacitação, para o Bird, são coisas diferentes 
e que exigem dos seus executores, gestores, instrutores, esforços também 
diferentes, permitindo que cada um cumpra sua missão específica. 
Além da franca ofensiva de que o empresariado seja de modo direto, na 
figura dos sistemas de ensino privados, ou indireto nos diversos setores 
oferecerem a capacitação aos seus empregados, fossem responsáveis pela 
manutenção da educação profissional.

 Tal cenário culmina na aprovação do Decreto n° 2.208/97 que 
regulamentava a educação profissional e suas especificidades, segundo 
Martins (2000) ele trazia do ponto de vista balizador o modelo taylorista/
fordista, tinha em seu bojo uma forte desvinculação do trabalhador do 
seu produto de trabalho, ao empregado caberia a execução das atividades 
repetitivas, que eram determinadas por agentes planejadores. Como 
dito, no MEC naquele momento histórico específico, existiam figuras 
que comungavam e compartilhavam indiscriminadamente com as 
necessidades apontadas pelo capital para a educação, e quanto ao ensino 
técnico e médio, a ordem era a dissociação dos dois.

O que se experimentou naquele momento, incentivado por um 
contexto confluente, foi uma legislação de desmonte do ensino técnico, 
principalmente das escolas federais de educação técnica e profissional, 
vendendo a falsa ideia de que essas custavam muito e não atendiam a 
grande população. Além, da desvinculação total entre saber e fazer, que 
até então historicamente, já experimentava frágeis laços, fora de fato 
rasgados.

Conclui-se que até para o momento e clima favoravelmente 
neoliberal, a legislação previa um modelo educacional já anacrônico, 
o mercado de trabalho já pedia algo além. Duas frentes podem ser 



252  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

apreendidas nas intenções obscuras para a modalidade em questão, a 
saber (MARTINS, 2000).

1. fragmentação do ensino, separação de educação propedêutica e 
técnica;

2. formação para atendimento do mercado (apesar de ser claro que 
a legislação apresentava um modelo já em superação pelos meios 
produtivos;

3. enfraquecimento, consequentemente menos investimentos 
públicos nas escolas de ensino profissional e técnico;

4. e por fim, fortalecimento da rede privada de educação, inclusive 
com a possibilidade aberta de repasse de recursos públicos, estavam 
com tudo a seu favor para oferta de cursos aligeirados de formação 
profissional.

2.2 Ensino Profissional e Técnico anos 2000 (Governos Progressistas)

Até 2002 fim do governo FHC nada foi experimentado muito 
distante da cartilha neoliberal dos organismos internacionais. Com eleição 
de Luiz Inácio Lula da Silva, governo oriundo da classe trabalhadora, com 
aspirações progressistas, existia um clima de otimismo, uma promessa 
que o Decreto N° 2.208/97 seria extinto, e voltaria a se pensar em uma 
educação técnica e profissional com bases integradas.

Tal aspiração se concretiza em 2004, com a aprovação do Decreto 
N° 5054/2004, apesar de não completamente, pois ainda prevê a oferta 
de ensino médio concomitante ao ensino técnico, mas por outro lado, 
regulamenta a oferta do ensino médio integrado.  

Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) a despeito desse clima 
de otimismo com a possibilidade de mudanças estruturais na sociedade 
brasileira e na educação, o que se viu foi que de fato essas mudanças não 
ocorreram, as forças progressistas e reacionárias continuaram em disputas 
ferrenhas, e no âmbito da educação não foi diferente.

Mas é inegável que no Governo Lula a educação profissional e 
técnica volta a ganhar atenção, talvez não seja superlativo afirmar que 
a modalidade recebeu o maior investimento público da história, que 
se materializa em 2008 com a criação da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, através da Lei n ° 11.892/2008.
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Oriundo dos CEFETS e Escolas Técnicas Federais ganham vida 
38 Institutos Federais, mais os CEFETS de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
as Escolas Técnicas vinculadas a universidades, o Colégio Dom Pedro II e 
a Universidade Tecnológica do Paraná, compõem a Rede Federal.

 Portanto, apesar de ser uma política pública de importância 
inquestionável para o desenvolvimento da educação profissional e técnica 
no Brasil como um todo, tendo em vista que a Rede Federal está em 
todos os Estados, como afirmam Arantes e Costa (2019) não se trata 
de superlativar ou diminuir a proposta, pois em termos da história é a 
proposta institucional que mais se aproxima de uma educação integral. 
Porém, não pode se desconsiderar a disputa de projetos societários que 
seguem acirrada, inclusive na própria lei que a cria, esse tensionamento 
fica evidente, há uma preocupação com a formação integral, com a 
formação do cidadão, mas há destaques importantes para a formação 
de mão de obra, para o atendimento mercadológico em contraponto ao 
mundo do trabalho.

2.2 A Presidenta Dilma Rousseff

Dilma Rousseff  inicia seu mandato em 2011 dando continuidade 
às propostas governamentais de seu antecessor de mesmo partido 
(PT),  segundo Frigotto e Ciavatta (2011) o governo então eleito, 
dá continuidade inclusive a política conciliatória, que não supera as 
desigualdades presentes na sociedade e nem trava este um objetivo no 
horizonte, quanto às políticas educacionais, as refrações e imposições 
seguem nesse mesmo sentido.

Conservam-se, assim, uma estrutura e as relações de classes sociais 
que reiteram a desigualdade no acesso aos bens e aos serviços 
produzidos pelo conjunto da sociedade, mantém-se um tecido 
social com profundas marcas da colonização e do escravismo e um 
consequente preconceito e discriminação do trabalho manual e 
técnico (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2011, p. 625).

Em relação a educação profissional e técnica na era Rousseff, a 
criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) pode ser considerada a principal ação governamental, ou 
política pública implementada, através da Lei N° 12.513/2011.

O PRONATEC tem por finalidade ampliar a oferta de educação 
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profissional e tecnológica, unindo ações, projetos, programas de 
assistência técnica e financeira. Os objetivos perpassam pelas propostas 
de democratização, expansão, interiorização da oferta de educação 
profissional e técnica, tanto na modalidade presencial, como a distância; 
contribuir para melhoraria do ensino médio por meio de sua articulação 
com a educação profissional; ampliar as oportunidades educacionais dos 
trabalhadores por meio de formação e qualificação profissional; além de 
estimular a articulação dos cursos com as políticas de geração de trabalho, 
emprego e renda.

O programa oferece cursos técnicos, de aperfeiçoamento, cursos de 
capacitação, em áreas diversas, em todas as regiões do país, possibilitando 
a inclusão de milhares de jovens, adultos a educação formal, e capacitação, 
segundo dados do TCU, entre 2011 e 2014, foram mais de 8 milhões de 
matrículas entre as diversas modalidades.

Porém é preciso avançar além dos números, para se pensar na 
essência, quais significados vem carregado a proposta do PRONATEC, o 
governo novamente relega a educação profissional a um patamar menor, 
com propostas aligeiradas de educação, para mais uma vez, servir aos 
interesses de mercado, repetindo a trajetória histórica da modalidade, Seja 
no repasse de recursos públicos para terceirização na oferta dos cursos, 
seja na completa desvinculação do ensino do ser e do pensar. o ensino 
integral do sujeito. Lima e Pacheco (2017), ao tencionarem a proposta 
do PRONATEC e o Plano Nacional de Educação, das discrepâncias 
entre eles, afirmam que não há de se considerar emancipatória propostas 
educacionais que não contemplem a totalidade do ser e a superação das 
desigualdades sociais.

Segundo Lima (2018) não houve sequer a distinção setorial ou 
institucional (público e privado); entre aquilo que é o papel fundamental 
da rede pública federal (a educação profissional técnica) e o campo 
privilegiado da rede ‘privada’ do Sistema S (os cursos e programas de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional).

Naquele momento o mundo já experimentava reflexos de crises 
no modo de produção capitalista, e no Brasil mais uma vez, o que se vê 
em termos educacionais são respostas economicistas. 

2.3 Pós Impeachment – Michel Temer 
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 O mandato de Dilma é interrompido em agosto de 2016, quando 
seu processo de impeachment se concretiza, sob alegações de crimes de 
responsabilidade fiscal. Assumiu seu então vice-presidente Michel Temer 
do partido (MDB), declaradamente aliado aos ideários liberalistas, o 
presidente Temer começou a avançar com as reformas esperadas pelo 
mercado tanto nacional como internacional.

No campo educacional, cabe destacar que neste período distintos 
grupos conservadores surgiram, apresentando propostas que em seu 
cerne propõe que educação seja silenciada e cerceada, como por exemplo 
o Movimento Escola Sem Partido (ESP). Na análise de Frigotto (2016), 
nesta conjuntura, promove-se um desmanche na escola pública – a qual 
vira um empecilho para os grandes empresários do mercado educacional 
– e uma revisão da função docente, e surgem institutos empresariais 
dedicados a pensar a educação e a política brasileira. Nesse sentido, tais 
grupos buscam justificar e promover a manutenção de seus privilégios 
através da manipulação das massas pela pedagogia do medo e da 
violência, pela doutrina do ajuste e da austeridade e pela doutrina do 
capital humano. A proposta não foi adiante, pois em julho de 2019 eles 
se retiram do debate.

A proposta que trata da Base Nacional Comum Curricular proposto 
pelo Ministério da Educação - BNCC (BRASIL, 2015) apresenta uma 
proposta restritiva e regulatória ao apresentar a organização curricular 
com opções formativas reducionistas que não levam em consideração a 
diversidade, conforme nos aponta Silva (2015).  

Para Frigotto (2017) o discurso implícito na proposta reforça suas 
posições sobre a responsabilidade da escola pública de construir um ser 
humano omnilateral, via currículo integrado e integral. O autor ainda 
apresenta sua crítica sobre o processo de construção da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), que se faz às avessas por ser eminentemente 
conservador, restritivo e penalizador à escola pública em detrimento da 
escola privada. 

Nessa linha de pensamento destacamos que a reforma educacional 
da BNCC se constitui do que chamamos de materialização das ameaças 
e retrocessos situados no bojo da atual reforma do ensino médio, 
especialmente no que se refere ao quinto itinerário denominado de 
formação técnico e profissional, pois esta reposiciona o debate sobre a 
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função social e a identidade institucional das unidades escolares da rede 
federal de educação profissional e tecnológica. Um reposicionamento 
conservador que limita a formação dos estudantes que Precisam se 
preparar para o trabalho, sendo a proposição de itinerários formativos 
um reforço da fragmentação e um retrocesso ao currículo integrado.

2.4 Governo Jair Bolsonaro, avanço das forças reacionárias 

Recentemente, a educação tem sido alvo de uma série de ataques 
diretos do governo Bolsonaro, como a portaria recém publicada pela 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, instituindo um grupo 
de trabalho para elaborar uma metodologia de cálculo do custeio dos 
cursos de educação profissional técnica de nível médio e qualificação 
profissional, tendo como composição do referido grupo de trabalho 
representação além da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 
juntamente com os órgãos consultivos que são bases para a construção da 
educação profissional, o que demonstra os riscos e o abismo para onde a 
educação profissional pública pode estar caminhando.

 Para finalizar, cabe tecer algumas considerações acerca do recente 
programa lançado pelo Ministério da educação em outubro de 2019 
intitulado Programa Novos Caminhos voltado para Educação Profissional 
e Tecnológica com ênfase na modalidade a distância que também segue 
a mesma lógica de parceria com o setor privado. Moura (2019) embora 
em tal proposta o MEC cite o Plano Nacional da Educação, que promete 
aumentar em 80% as matrículas na educação profissional técnica de nível 
médio, a partir da Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos 
destinados à educação por 20 anos, ficou decretado o fim das metas e 
estratégias do PNE sendo assim, aumentar as matrículas nessas condições 
é avançar em um processo exclusivamente certificatório. O sujeito vai ser 
formado de maneira aligeirada, pobre, para as atividades periféricas do 
mercado. E isso tem um destino certo: a classe trabalhadora empobrecida 
desse país.

Cabe considerar que a própria reforma do ensino médio, 
juntamente com o congelamento de investimentos, corroboram para uma 
possível adesão ao programa com vistas a um aporte adicional de recursos 
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que vai suprir total ou parcialmente essa redução. É uma possibilidade de 
as instituições buscarem equilibrar seu orçamento por essa via.

Contudo, o que se apresenta em tal proposta não é uma educação 
integral, mas sim uma alternativa que visa  a massificação da formação 
por via da qualificação profissional, esvaziada de  conteúdo científico, 
que se apresenta de forma precária, que tem como objetivo viabilizar 
apenas um processo certificatório, onde a qualidade não chega a ser uma 
questão. Moura (2019) coloca programa coloca que atender à demanda 
de formação proposta pelo sistema produtivo é dar uma formação que vai 
custar barato, que vai permitir às pessoas entrar em atividades periféricas 
ou semiperiféricas. 

3 Considerações finais

No cenário de disputas, temos de um lado um projeto de formação 
que aponta para uma direção ético-política, afirmando seu compromisso 
com a liberdade e com a autonomia e de outro lado, um tipo de formação 
fragmentada e voltada exclusivamente para o mercado, que não concebe 
o trabalho como uma atividade criativa, explicitadora das potencialidades 
humanas, mas o trabalho como simples meio de produzir mercadorias.

No que se refere à perspectiva do direito à educação, cabe destacar 
o artigo 206 da Constituição que trata da “liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”, do “pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas” e da gestão democrática do ensino 
público, que tem sido posta à prova à custos de visões que propõe controle, 
hierarquia e disciplina, serve bem ao propósito conservador que busca a 
anulação do pensamento crítico.

Diante desse cenário, a necessidade que se apresenta é de 
fortalecimento da educação profissional com base na compreensão da 
categoria trabalho como princípio educativo, ou seja, um princípio ético 
político que, juntamente com a educação em sua dimensão estratégica, 
sejam capazes de construir um projeto social distinto dos que se apresentam 
na realidade, capazes de construir uma travessia para a potencialização da 
cultura profissional e para a construção de uma nova sociabilidade.
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A LINGUAGEM JURÍDICA E SUA RELAÇÃO 
COM OS DIREITOS HUMANOS
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1 Considerações iniciais

Percebe-se, atualmente, o uso excessivo de linguagens 
profissionais, que se constituem a partir da utilização, em 

demasia, dos termos técnicos inerentes às profissões. No ramo do Direito 
existe o chamado juridiquês4, onde a comunicação verbal é repleta de 
termos rebuscados e também conceitos em latim, o que dificulta o 
entendimento da sociedade (leiga), gerando um distanciamento entre 
Direito e sociedade. 

O acesso à justiça é o mais básico dos Direitos Humanos e deve 
ser garantido a todos os cidadãos. Assim, o referido Direito é tratado 
pelos doutrinadores como Direito essencial, que legitima a efetividade 
de toda e qualquer norma, uma vez que a sociedade é responsável pela 
movimentação do Poder Judiciário. 
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Quanto à finalidade da comunicação, compreendida como um 
processo de interação entre pessoas, onde o emissor emite a mensagem 
e o receptor a recebe e a compreende, há de se considerar que uma 
parcela da população fica alheia aos dizeres jurídicos, uma vez que os 
termos rebuscados, bem como aqueles citados em latim, são de difícil 
entendimento para quem não detém o conhecimento no ramo do 
Direito. Desta forma, percebe-se que a comunicação perde sua finalidade, 
já que no momento em que uma das partes não entende o que está sendo 
transmitido significa que a comunicação falhou.

Nesta perspectiva, este estudo teve como objetivo desenvolver 
uma reflexão sobre o formalismo linguístico e as suas consequências para 
a sociedade leiga, no que se refere ao acesso à justiça. 

A relevância social deste tema justifica-se em razão de cada vez 
mais os cidadãos (leigos, na maioria dos casos) estarem se afastando 
do Direito devido às barreiras construídas pelo excesso de formalismo 
linguístico utilizado na comunicação, o que na maioria das vezes não é 
levado ao conhecimento da sociedade em geral.

Assim, para uma tentativa de mudança do cenário atual; onde a 
linguagem jurídica constitui-se como uma barreira de acesso à justiça, 
é necessário, incialmente, que esta seja vista como um problema a ser 
resolvido, o que já tem sido discutido inclusive pela Associação de 
Magistrados do Brasil (AMB), que em 11 de agosto de 2005 lançou 
uma campanha que levou os magistrados, os integrantes do Ministério 
Público e os demais operadores do Direito a refletirem a respeito da 
necessidade de simplificar a linguagem utilizada por esses profissionais, 
com o objetivo de democratizar o Poder Judiciário e ampliar o acesso da 
sociedade à Justiça (AMB, 2005)5.

A medida proposta para uma tentativa de amenizar o problema 
exposto fomenta-se acerca de uma reflexão da possibilidade de 
Simplificação da Linguagem Jurídica, protegendo o direito constitucional 
de acesso à justiça, garantido pela Constituição Federal de 19886. 

Esta discussão demonstra a consciência dos Magistrados acerca 
da necessidade da simplificação da linguagem jurídica, sendo que os 

5 Disponível em http://www.amb.com.br. Acesso em: 22 maio 2019.
6 Artigo 5º, inciso XXXV.
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próprios profissionais envolvidos compreendem que a democratização do 
acesso à justiça pela simplificação da linguagem jurídica pode promover 
uma aproximação do Direito com a sociedade civil.  

Nessa perspectiva, este estudo, vinculado ao NUPELS – Núcleo 
de Pesquisa e Extensão em Linguagem  e Sociedade vem ao encontro do 
que pressupõe o princípio dos Direitos Humanos, no sentido de que trata 
da garantia constitucional de acesso do cidadão à justiça.

 2 Linguagem e sociedade: discutindo o processo de comunicação

A comunicação tem como finalidade a relação entre sujeitos, 
tendo como participantes o emissor que emite a mensagem, e o receptor 
que a recebe e a compreende. O código utilizado na comunicação é a 
linguagem, a qual deve primar pela clareza e objetividade, para que seja 
compreendida, conforme aponta Jakobson (apud FIORIN, 2002, p. 28):  

[...] na esteira dos estudos sobre a informação, há na comunicação um 
remetente que envia a mensagem a um destinatário, e essa mensagem, 
para ser eficaz, requer um contexto (ou um “referente”) a que se refere, 
apreensível pelo remetente e pelo destinatário, um código total ou 
parcialmente comum a ambos, e um contato, isto é, um canal físico 
e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário, que os 
capacitem a entrar e a permanecer na comunicação. 

O autor deixa claro que a mensagem emitida pelo remetente deve 
ser comum, também, ao destinatário, para que se concretize o processo 
de comunicação, bem como os capacite de entrarem e permanecerem na 
comunicação. 

Conforme Jakobson (1969), a comunicação é frequentemente 
definida como a troca de informações entre um transmissor e um receptor, 
portanto deve ser levado em consideração que a palavra comunicar vem 
do latim comunicare e significa “pôr em comum”. 

Segundo o autor, quando se fala a um novo interlocutor, 
toda pessoa procura, deliberada ou involuntariamente encontrar um 
vocabulário comum, ou seja, concretizar a relação humana. Lopes (2008, 
p. 9) reflete sobre a comunicação da seguinte maneira:

A comunicação é um processo dinâmico e a linguagem constitui ponte 
mediadora que possibilita o acontecer deste processo. A comunicação 
é a força que dinamiza a vida das pessoas e das sociedades. Ela 
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excita, ensina, vende, distrai, entusiasma, dá status, constrói mitos, 
destrói reputações, orienta, desorienta, produz incomunicação. A 
comunicação é, por assim dizer, um campo de trocas, de interações, 
que permite perceber-nos, expressar-nos e relacionar-nos com os 
outros, ensinar e aprender.  

Nota-se, conforme as palavras de Lopes (2008), que há uma relação 
direta entre sociedade e língua, tornando impossível que indivíduos 
vivam conjuntamente sem o estabelecimento de comunicação entre si 
e, da mesma forma, não é possível a comunicação sem que haja uma 
convenção social a respeito dessa comunicação, o que se chama de língua.

2.1 A função social da linguagem jurídica 

A linguagem, de modo geral, não necessariamente precisa ser 
complexa para ser rica, mas sim clara e acessível, fazendo com que 
o receptor receba e compreenda o que está sendo dito pelo emissor, 
cumprindo, desta forma, a sua função social. 

Nesse sentido, a linguagem jurídica, para cumprir sua função 
social, não deve ser compreendida como uma barreira ao acesso à justiça. 
O mecanismo utilizado para a comunicação do cidadão com o contexto 
jurídico deve atender, além de princípios constitucionais (artigo 5º, 
XXXV, da CF/88), a função social contida na linguagem jurídica. Cabe 
destacar que o Judiciário deve ser acessível a todos, e que o chamado 
juridiquês não pode impedir o destinatário de compreender o que lhe 
está sendo dito. 

O conceito de comunicação, na concepção de Lopes (2008), deve 
ser entendido como um campo de trocas, de interações e de diálogo, 
permitindo que ocorra, de fato, o processo de comunicação, o que muitas 
vezes no meio jurídico não ocorre, estando o cidadão cada vez mais 
distante do Direito, ficando, portanto, prejudicado o cumprimento da 
função social da linguagem jurídica.  

Sobre isso, a Constituição Federal (1988) em seu artigo 5º, inciso 
XIV, assegura ao cidadão o pleno direito à informação, que cotidianamente 
é descumprido quando o objetivo de propagar o conhecimento jurídico é 
limitado pela forma como tudo é escrito e falado.

Neste escopo, a concretização de um verdadeiro Estado 
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Democrático de Direito, em que não ocorra a exclusão social em razão da 
falta de entendimento da linguagem jurídica, depende do cumprimento 
de funções sociais designadas ao próprio Estado.

Assim, a linguagem jurídica deve ser vista como uma ponte capaz 
de conectar o cidadão, independentemente de seu nível de instrução, ao 
ordenamento jurídico, devendo ser priorizado que haja uma interação 
pacífica, e que não deixe dúvidas, entre seu conteúdo e seu destinatário.

3 Linguagem e direito

É possível observar que, no meio jurídico, a linguagem 
incompreensível se solidifica no discurso, uma vez que a própria 
instituição do Direito implica uma hierarquia entre “quem sabe e quem 
não sabe (escrever)”, conforme disposições de Lima (2014). 

A linguagem possui múltiplas funções, tendo como uma das 
principais a comunicação. Ela deve ser clara e concisa a fim de que alcance 
o grande grupo e não apenas parte dele, o que acontece no universo 
jurídico, onde a linguagem é moldada para que somente os operadores 
do Direito a entendam. Nesse sentido, quando definimos a linguagem 
como meio de comunicação, estamos apenas determinando uma das 
múltiplas funções que ela engloba. Essa noção é simplista porque não 
dá conta da complexidade de fatores que envolvem o uso da língua, que 
pode servir tanto para comunicar como para informar, mas há casos 
em que a linguagem se torna obscura em que não cumpre a sua função 
comunicativa.  Na maneira de escrever dos meios jurídicos há todo um 
cuidado em moldar a linguagem e ornamentá-la de uma maneira tal que 
ela passa a ser um código, cuja compreensão está ao alcance apenas do 
pequeno grupo que faz parte do universo jurídico (LIMA, 2010).

É pela linguagem que ocorre a manifestação da vontade para 
que os atos jurídicos se promovam e as convenções ou contratos se 
formalizem, e são nesses discursos que os termos jurídicos tornam-se 
um desafio para o conhecimento dos leigos, que se veem obrigados a 
traduzir as expressões usadas pelos operadores do Direito, ficando muitas 
vezes à mercê da dúvida. Nesse sentido, o ato comunicativo jurídico 
não se faz, pois, apenas como linguagem enquanto língua (conjunto de 
probabilidade linguísticas postas à disposição do usuário), mas também, 
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e essencialmente, como discurso, assim entendido o pensamento 
organizado à luz das operações do raciocínio, muitas vezes com estruturas 
preestabelecidas (LIMA, 2010). 

Ao abordar a questão da linguagem jurídica, Herder (apud 
BIDERMAN, 2001, p. 125) destaca alguns aspectos que envolvem a 
complexidade do ato comunicativo, conforme consta a seguir: 

[...] a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, 
mas também o próprio pensamento do ato. O conhecimento não se 
separa da forma linguística em que se expressa, e por isso a linguagem 
também constitui o limite, ainda que móvel, do pensamento. A 
linguagem não se organiza apenas segundo princípios racionais. As 
palavras irradiam a capacidade de comunicação para os domínios 
mais amplos da vida e das forças que a integram, modificam-na e a 
expressam. 

Tendo em vista que a comunicação deve ocorrer com a finalidade 
de interação entre indivíduo e sociedade, ao elaborar o discurso com 
esse propósito, as escolhas dos recursos que a língua nos oferece deve 
ser acessível ao interlocutor. Em se tratando do contexto jurídico, a 
linguagem deve atender às necessidades da sociedade leiga.

A atividade jurídica tem o cidadão como destinatário e transpassa 
todos os setores da sociedade. Ao entender que a intenção da linguagem, 
jurídica ou não, é comunicar algo, deve ser levado em consideração à 
necessidade de adequá-la a esse cidadão, que deseja acessar a justiça, 
mas precisa entender o que está sendo transmitido, a fim de que possa 
interagir de forma mais segura no cumprimento de seus deveres e na 
exigência de seus direitos.

A linguagem é o meio utilizado para transmitir ideias, e quanto 
melhor ela for, melhor será a transmissão. No campo jurídico, tal 
transmissão precisa ser eficaz ao ápice de alcançar seus objetivos, ou 
seja, obter Justiça. Portanto, o uso linguístico necessita ter o seu poder 
e o seu papel reconhecidos nessa área, pois, a linguagem não deve ser 
usada somente para veicular informações, isto é, a função referencial da 
linguagem não é senão uma entre outras; entre estas ocupa uma posição 
central, a função de comunicar ao ouvinte a posição que o falante ocupa 
de fato ou acha que ocupa na sociedade em que vive. As pessoas falam 
para serem ouvidas, às vezes respeitadas e também para exercer alguma 
influência no ambiente em que realizam seus atos linguísticos (GNERRE, 
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1998).
Portanto, conforme Mendonça (1987, p. 12), a forma clássica do 

“dizer jurídico” é a seguinte: “[...] são palavras comuns, com significados 
incomuns para o leigo; palavras e expressões arcaicas ou latinas, jargão, 
gíria profissional, termos formais ou com significação elástica ou, ainda, a 
redundância como tentativa de atingir extrema precisão”.

Em vista disso, para que a linguagem cumpra sua função social, 
qual seja, o receptor receber e compreender o que está sendo dito pelo 
emissor, é necessário que, ao mesmo passo que formal, o diálogo seja 
claro e conciso.

Eliasar Rosa é outro profissional do Direito que defende uma 
linguagem mais clara e menos rebuscada nos textos “jurídicos”. Rosa 
(2003 apud SOUZA, 2011, p. 27) afirma que: 

Em verdade, não é a correção a primeira ou maior virtude do estilo. 
A clareza é que o é, não apenas para o advogado, mas para todos, pois 
que a linguagem é o meio geral de comunicação, seu fim supremo. 
Daí por que, quanto mais clara for, mais útil e eficaz ela será para 
preencher sua finalidade. Quem é obscuro manifesta, desde logo, ou 
o desejo de não ser facilmente compreendido, ou a inaptidão para se 
comunicar.

É possível perceber, então, que a linguagem jurídica, em diversas 
situações, não está alcançando o objetivo básico de toda e qualquer forma 
de linguagem: a comunicação. A maneira excessivamente culta que alguns 
profissionais insistem em utilizar cumpre apenas com a função de afastar 
o cidadão leigo do Direito.

Verifica-se que a linguagem, atualmente adotada nos textos 
jurídicos, é essencialmente uma linguagem formal, rígida, de difícil 
entendimento e, portanto, distante da grande parcela dos cidadãos 
usuários do Poder Judiciário.

Para o filósofo inglês Hobbes (apud STRECK, 2009), “a 
linguagem é o instrumento fundamental para a comunicação humana”, 
visto que “[...] sem linguagem não haveria entre os homens nem Estado, 
nem sociedade, nem contrato, nem paz, tal como não existem entre leões, 
os ursos e os lobos”, em outras palavras, é a linguagem que diferencia o ser 
humano dos animais pela sua comunicação.

Por meio de estudos já desenvolvidos, sabe-se que o formalismo 
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linguístico, utilizado pelos operadores jurídicos, tem distanciado a 
sociedade leiga do exercício efetivo de seus direitos frente ao acesso à 
justiça, uma vez que não é possível compreender a linguagem utilizada 
pelos juristas, muitas vezes, devido ao excesso de rebuscamento técnico 
utilizado.

Sytia (2002) aduz que a linguagem jurídica é mediadora entre 
o poder social e as pessoas. Por isso, deve expressar com fidelidade os 
modelos de comportamento a serem seguidos, evitando-se, desta forma, 
distorções na aplicação do Direito. Os vocábulos técnicos e a linguagem 
precisam exercer a função de contribuir para a compreensão do Direito e 
para a eficácia do ato da comunicação jurídica. 

Contudo, não é o que tem acontecido, tendo em vista que 
a linguagem utilizada no âmbito do Judiciário não contribui para a 
compreensão do Direito, causando um afastamento entre a sociedade 
leiga e Direito. 

3.1 A garantia dos direitos humanos e o acesso à justiça pela simplificação da 
linguagem jurídica

Entre os direitos do ser humano, o acesso à justiça é o fundamental 
a ser efetivamente garantido a todos os cidadãos, uma vez que, pelo seu 
exercício, os demais poderão ser alcançados. A Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, em seu 
artigo 8º - garantias judiciais – preceitua que todo indivíduo tem direito 
fundamental à prestação jurisdicional, sendo que o acesso à justiça é 
essencial à dignidade da pessoa humana.

Para corroborar a ideia, o pensamento de Cappelletti (1988) 
afirma ser o acesso à ordem jurídica justa não apenas um direito 
social fundamental, crescentemente reconhecido: “ele é, também, 
necessariamente, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo 
pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da 
moderna ciência jurídica”.

Conforme alguns doutrinadores o direito ao acesso efetivo a 
Justiça só passou a ter a devida atenção no momento em que os indivíduos 
foram armados de novos direitos substantivos em sua qualidade de 
consumidores. 
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E por isso mesmo afirmam, Cappelletti e Garth, que o direito ao 
acesso efetivo a justiça só passou a ter a devida atenção por parte do 
Estado, na medida em que as reformas de “Welfare State” procuraram 
armar os indivíduos de novos direitos substantivos em sua qualidade 
de consumidores, de locatários, de empregadores ou até mesmo na 
condição de cidadãos – direitos estes que somente fariam sentido 
se dotados de seus titulares de mecanismos capazes de proporcionar 
a sua efetiva reivindicação (CAPPELLETI; GARTH apud TOMÉ, 
2014). 

Percebe-se, portanto, que o acesso à justiça deve ser tratado como 
requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos, de um sistema 
moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas proclamar os 
direitos de todos.

Ao escrever especificamente sobre a “Garantia de Acesso à 
Justiça”, Duarte (2007) e, para tanto, levando em consideração o direito 
português, fala da essencialidade do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição (acesso à justiça), na medida em que dele dependem todos os 
demais direitos, inclusive os fundamentais, para se tornarem efetivos. O 
aludido autor menciona ainda que:

Parece-nos extreme de quaisquer dúvidas que o direito de acesso à 
justiça (onde está compreendido, portanto, o direito de acesso aos 
tribunais e ao justo processo) não só tem como base jusfundamental a 
dignidade da pessoa humana, mas que ele é dotado de uma relevância 
qualificada, à exata medida que assegura a própria realização dos 
demais direitos fundamentais. Ou seja, sem acesso à justiça, como 
já dito alhures, é impensável a repressão (ou reparação) coativa de 
ofensas dos direitos fundamentais. A míngua de tal garantia, os 
direitos e interesses subjetivos (todos eles, frise-se) quedam carentes 
de qualquer condição de praticabilidade, tornando-se meras 
proclamações formais, completamente esvaziadas de conteúdo 
(DUARTE, 2007, p. 86).

Diante da importância demonstrada do acesso à justiça, sabe-se 
que essa questão enfrenta muitos óbices, tendo como um dos principais o 
excesso de formalismo linguístico utilizado pelos operadores do Direito.

Não se defende a vulgarização da linguagem jurídica adotada, a 
qual se deve manter no padrão culto da língua, nem se estipula o desuso 
de termos técnicos necessários ao seu contexto, mas, sim, se combate uma 
série de excessos os quais poderiam ser retirados sem prejuízo, facilitando 
o entendimento do cidadão leigo, bem como lhe garantindo o acesso à 
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justiça de forma eficaz, o que hoje nem sempre é possível. 
Visando o respeito aos cidadãos menos favorecidos no que se refere 

ao conhecimento, é de suma importância observar que para proporcionar 
o acesso à justiça é necessário permitir que esse cidadão comum se torne 
menos dominado e mais respeitado, já que existem diferenças profundas 
entre os dois atores. Dessa maneira, pode-se dizer que a simplificação no 
processo de comunicação deve ocorrer de maneira clara (LIMA, 2014).

Contudo, sabe-se que a simplificação da linguagem jurídica 
ainda não é um consenso entre os operadores do Direito. Em que pese 
a Associação de Magistrados do Brasil (AMB)7, ter lançado em 11 de 
agosto de 2005 uma campanha que levou os magistrados, os integrantes 
do Ministério Público e os demais operadores do Direito a refletirem 
a respeito da necessidade de simplificar a linguagem utilizada por esses 
profissionais, com o objetivo de democratizar o Poder Judiciário e 
ampliar o acesso da sociedade à Justiça, uma boa parte ainda resiste a esta 
simplificação, insistindo em manter um vocabulário exacerbadamente 
rebuscado e de difícil entendimento. 

Em contrapartida, cita-se a Lei dos Juizados Especiais8, a qual 
tem como objetivo um processo mais célere e de fácil acesso às pessoas 
com poucas condições financeiras, uma vez que a referida lei processa 
ações de até 60 (sessenta) salários mínimos, isentando as partes das custas 
processuais. Não menos importante, tem-se que esse procedimento mais 
simples despertou nos juízes e muitos operadores do Direto o exercício 
de um diálogo mais compreensível, não fazendo um uso tão exacerbado 
do monólogo indecifrável nos discursos, tornando, assim, a Justiça mais 
próxima dos cidadãos (leigos). 

Por fim, alinhando-se a essa ideia de simplificação da linguagem 
jurídica, Sytia (2002) argumenta que no contexto jurídico deve-se primar 
por uma linguagem clara e concisa, evitando-se sutilezas semânticas e 
dubiedades na interpretação e na aplicação das leis. Segundo a autora, o 
estudante de Direito, bem como advogados, juízes e promotores podem 
confundir, costumeiramente, o juridiquês abusivo com a linguagem 
jurídica prática “normal”, a qual possui destinatários que não são os 

7 Disponível em: http://www.amb.com.br/amb-lanca-campanha-para-simplificar-
linguagem-juridica/. Acesso em 20 ago. 2018. 

8 Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais. 

http://www.amb.com.br/amb-lanca-campanha-para-simplificar-linguagem-juridica/
http://www.amb.com.br/amb-lanca-campanha-para-simplificar-linguagem-juridica/
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operadores do Direito; linguagem esta que precisa ser engajada em um 
contexto mais amplo da “formação discursiva”, da ideologia, da história, 
das relações de significado dentro de uma determinada estrutura social.

4 Considerações finais 

Através do presente estudo bibliográfico foi possível concluir que, 
para que ocorra a efetividade da comunicação, a linguagem utilizada 
pelos operadores do Direito deve ser clara e acessível a quem não possui 
conhecimento jurídico, para que assim não se configure como uma 
barreira de acesso à justiça, levando em consideração que a comunicação 
está diretamente interligada na relação entre sujeitos.

Nota-se que, no âmbito jurídico, há uma certa ineficácia no 
recebimento das mensagens por parte dos cidadãos leigos, uma vez 
que a linguagem que tem sido utilizada pelos operadores do Direito é 
complexa demais. Neste sentido, analisou-se que os juristas utilizam-se 
da linguagem conhecida como juridiquês para tornar o texto mais rico, ou 
seja, demonstrar maior conhecimento e qualificação profissional.

A linguagem, de modo geral, não necessariamente precisa ser 
complexa para ser rica, mas sim clara e objetiva, pois a complexidade 
dos termos utilizados pode acarretar na ambiguidade e no entendimento 
diverso do esperado. O que se condena na linguagem jurídica, portanto, é 
o excesso de formalismo, de rebuscamento na elaboração dos textos, que 
tornam a linguagem praticamente incompreensível para leigos. 

Constatou-se que o processo de simplificação da linguagem 
jurídica encontra-se bastante avançado, uma vez que os próprios 
magistrados, preocupados com a valorização do Poder Judiciário, 
juntamente com outros operadores judiciários criaram uma campanha 
produzida pela AMB (Associação de Magistrados Brasileiros) que tem 
como objetivo demonstrar a importância da simplificação.

Diante do conteúdo doutrinário trazido no presente trabalho, 
é necessário entender o distanciamento da sociedade leiga como um 
problema, sendo necessário que o mesmo seja refletido e amenizado, 
tendo como proposta para tal a simplificação da linguagem jurídica. 

Por fim, tratando-se de uma temática instigante e atual, sugere-se, 
para fins de uma efetiva abordagem da função social da linguagem jurídica, 



272  
Cristina R. Eliezer  |  Lorena R. de C. Sousa  |  Jenerton A. Schütz (Orgs.)

a promoção de estudos de caso, bem como ações que fomentem a reflexão 
sobre a real necessidade de uma linguagem acessível a comunidade leiga, 
principalmente no contexto acadêmico onde estudantes de Direito são os 
futuros juristas. 
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