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APRESENTAÇÃO

Elizabeth Fontoura Dorneles
Fábio César Junges

Sirlei de Lourdes Lauxen
Tiago Anderson Brutti

Fisicamente habitamos um espaço, mas emocionalmente uma 
memória nos habita (José Saramago).

Iniciamos a apresentação desta obra dizendo que ela tem 
o objetivo de registrar a memória social da constituição 

do Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais 
e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz Alta 
(UNICRUZ), a partir de dois vieses: a estruturação do programa e 
os efeitos deste, atestado pela produção intelectual de professores e 
egressos. Quando falamos de memória, na perspectiva de Saramago, 
Pêcheux e Davallon, não pode ser entendida na ordem da “memória 
individual, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, 
da memória social inscrita em práticas, e da memória construída 
do historiador” (PÊCHEUX, 1999, p. 50). Assim, já trazemos a 
importância da memória do PPG que veio assinalar uma nova fase 
para as Ciências Sociais e Humanas no espaço da Universidade 
de Cruz Alta, abrindo caminho para a verticalização do Ensino 
Superior nesse campo das ciências.

Ao trazermos uma memória da constituição do PPG e ao 
mesmo tempo uma atualidade dessa memória, o que fazemos é colocá-
la lado a lado, inscrever nelas elementos que irão projetá-las para 
novas atualizações e, consequentemente, fruto de novas realizações 
do Programa. Desse modo, a produção de professores e egressos não 
só inscreve-se na memória discursiva como proporciona condições 
para que o PPG tenha inscrito novos sentidos e novas possibilidades 
de práticas na sua memória social, enquanto compartilhamento de 
uma realidade entre pares. Falamos aqui da conquista do Doutorado, 
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em 2020, que irá possibilitar à comunidade acadêmica constituir 
novos sentidos e, consequentemente, daí emergirem novos sujeitos. 
Acreditamos que essa é a síntese que um PPG pode fazer num 
universo acadêmico que objetiva cumprir uma missão, isto é, de 
contribuir para que haja um desenvolvimento social alicerçado em 
conhecimento sólido.

Os capítulos iniciais que compõem a obra tomam como 
ponto de partida a constituição do PPG, seu desenvolvimento 
e suas perspectivas. Os mesmos têm como autoria gestoras e 
gestor da Instituição, coordenador e coordenadora do Programa, 
que estiveram e estão à frente de cada fase de sua constituição e 
desenvolvimento. O propósito destes textos iniciais é de registrar o 
percurso do PPG, com uma organização de fluxo temporal, tendo 
como ponto de partida a reestruturação da Universidade de Cruz 
Alta e apresentação de perspectivas do Programa para os próximos 
anos.

Os demais capítulos que compõem a obra apresentam 
significativos resultados de pesquisas socioculturais, com vistas 
ao desenvolvimento social, desenvolvidas por mestres egressos 
do Programa, com a colaboração dos docentes orientadores das 
respectivas pesquisas. Os capítulos se configuram como duetos 
musicais renascentistas, com dois executantes, de um lado os 
egressos e do outro os docentes. Mesmo que os capítulos tenham dois 
executantes, com melodias e letras que abordam temáticas diversas, 
há um ponto em comum: a apresentação de práticas socioculturais, 
muitas vezes silenciadas, que almejam o desenvolvimento social.

Por fim, o Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social, desde sua constituição 
e seu desenvolvimento, tem valorizado e recordado o que já e 
ainda não foi cumprido no âmbito sociocultural até o tempo 
presente, especialmente do que foi escamoteado da sociedade e se 
constituído em situações de injustiça, violência e insegurança. Em 
concomitância com o nosso desejo de situações socialmente mais 
justas estão presentes as injustiças do passado, os grandes desastres 
destruidores das construções sociais pacientemente construídas, por 
vezes, durante centenas de anos, de modo que o Programa entende 
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que há um compromisso tácito entre as gerações passadas e a nossa 
geração. O passado, por isso mesmo, traz consigo uma indicação 
que nos impele à libertação (cf. BENJAMIN, 1994).

A memória da constituição e desenvolvimento do Programa 
de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social, expressa nas narrativas docentes e nos duetos dos docentes 
com egressos, é, portanto, carregada de um imaginário concreto 
e presente, materialmente indicativo do que compreendemos, 
dizemos e sentimos enquanto Programa, levando-nos a agir.

Referências

PÊCHEUX, Michel. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre et 
al. Papel da memória. Campinas: Pontes, 1999.

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.





Seção I

PPG EM PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

LEITURAS INSTITUCIONAIS





PPG EM PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM TRÊS ATOS: 

SONHAR, ACREDITAR E CONSOLIDAR

Elizabeth Fontoura Dorneles
Patrícia Dall Agnol Bianchi

Fábio Dal-Soto

1 Introdução 

O propósito deste texto é registrar o percurso do 
Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais 

e Desenvolvimento Social da UNICRUZ. A organização do 
mesmo segue o fluxo temporal e toma como ponto de partida a 
reestruturação da Universidade de Cruz Alta, após a crise de 2005 
que teve seu desfecho com a destituição da reitoria pelo Poder 
Judicial e a nomeação de um Administrador Judicial. A situação 
institucional apresentada era de falência em todos os sentidos. 
Embora o foco não seja o relato da crise, torna-se importante 
registrá-la como marco para nossa narrativa, uma vez que é nela 
que se explicita o sonho da comunidade acadêmica de constituir 
uma universidade de fato, a qual deve, como salienta Santos (2004, 
p.66), “partir do pressuposto que no século XXI só há universidade 
quando há formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão. 
Sem qualquer um destes, há ensino superior, não há universidade”. 
Revisando o histórico da instituição, encontramos as atividades 
ensino e extensão realizadas de forma contínua e consistente, mas 
a pesquisa muito incipiente e, em consequência, a inexistência de 
pós-graduação stricto sensu.

Então o sonho que nos moveu tinha duplo horizonte: tirar 
a instituição da crise econômica e moral e dar-lhe condições de 
credibilidade como universidade onde ensino, pesquisa e extensão 
projetam-na em sentido vertical. Mas horizontalizam a ação 
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institucional, uma vez que a inserção regional faz dialogar com 
as demandas da sociedade e acolhê-las como objeto a fazer saber, 
conhecer e aprender. Desse modo, narraremos o percurso da pós-
graduação partindo da redemocratização da universidade em 2008, 
com eleição e posse da Reitoria e da Presidência da Fundação 
Universidade de Cruz Alta que, como resultado da reestruturação 
administrativa, em que o(a) Reitor(a) deixou de acumular a 
presidência da mantenedora. 

A proposta deste texto parte da gestão eleita para o 
triênio 2008-2010 e deve chegar até o presente estágio do PPG, 
compreendendo um período de treze anos. E, como o mandato 
é de três anos com direito a uma recondução para igual período, 
a narrativa será feita a três mãos. Cada uma das ex-reitoras trará 
história e memória relativas ao período das suas gestões e, o 
atual reitor, triênio 2020-2022, apresentará o contexto atual da 
Universidade e as perspectivas para o Programa de Pós-Graduação 
em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social – PPGPSDS.

2 Sonhar: lançar âncora

Para iniciar, então, este relato da primeira fase do PPGPSDS, 
queremos lembrar que a preocupação com a verticalização, 
condição fundamental para consolidar a Universidade, já foi 
expressa na proposta de gestão discutida na campanha eleitoral da 
chapa eleita para a primeira reitoria pós-crise de 2005, empossada 
em abril de 2008 e reeleita para segundo mandato em dezembro de 
2010. Vejamos duas das proposições para Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão: 

Estimular e apoiar o desenvolvimento da pesquisa 
científica, tecnológica, artística e cultural de interesse para 
o desenvolvimento regional, nos níveis de graduação e pós-
graduação; Formatar e implementar Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu que tenham propostas que possam 
contribuir para o desenvolvimento econômico, social, 
científico e tecnológico da região. (ACREDITAR Nº 3, 
24/03/2008, p. 2).

O que diz Santos (2004) caracterizava a compreensão que 
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tínhamos da situação da nossa universidade que, embora já tivesse 
sediado vários cursos de mestrado oferecidos por reconhecidas 
universidades – PUCRS, UFSM, UFSCAR, não havia se 
habilitado para nenhum curso stricto sensu próprio. Reconhecemos 
a importância daqueles cursos, pois instauraram no corpo docente 
o germe da pesquisa acadêmica o que foi fundamental para a maior 
qualificação dos cursos de graduação e também para o início da 
elaboração de proposta de um curso de mestrado na grande área 
das humanidades, mas a lacuna de não existência desse curso se 
mantinha. Por isso a proposta de política acadêmica para o período 
priorizava a estruturação da pesquisa, pós-graduação e extensão 
como forma de ultrapassar a condição de apenas “instituição de 
ensino superior”.

Os gestores eleitos já participavam da administração 
judicial, portanto sabiam que a crise institucional havia produzido 
uma verdadeira debandada daqueles docentes que possuíam 
titulação e qualificação em pesquisa suficientes para colocarem-
se em outros espaços de trabalho e do quanto seria necessário 
construir uma base sólida a fim de possibilitar, em curto espaço 
de tempo, a concretização da proposta que os elegeu. Por outro 
lado, havia um bom número de doutorandos em fase de conclusão 
de curso, nas diferentes áreas do conhecimento. Assim mostrava-
se como prioridade a criação de condições para consolidar grupos 
de pesquisa que produzissem para sustentar as propostas de pós-
graduação stricto sensu. 

Para ter clara a definição do caminho a percorrer até chegar 
ao sonho, a reitoria mobilizou sua comunidade e deu fecho ao 
Plano de Desenvolvimento Institucional –PDI, iniciado durante 
a gestão judicial, sistematizou assim a restruturação acadêmica. 
Nesse período de intensa discussão acerca do que queríamos, o 
que podíamos e o que faríamos para elevar a UNICRUZ à efetiva 
posição de universidade, definimos nossa missão cujo foco é o 
compromisso com o desenvolvimento sustentável. Vejamos: 

A Universidade de Cruz Alta tem como MISSÃO a produção 
e socialização do conhecimento qualificado pela sólida base 
científica, tecnológica e humanística, capaz de contribuir 
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com a formação de cidadãos críticos, éticos, solidários 
e comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 
(UNICRUZ, 2010, p. 33). 

A perspectiva simbolizada pela missão era a de que a sólida 
base científica, tecnológica e humanística trazia a urgência da 
estruturação da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu para que 
pudéssemos colocar em prática o que conduziria a comunidade 
acadêmica ao horizonte desenhado. Dessa forma definimos como 
prioridade a constituição de três linhas de pesquisa, que foram:

a) Ciências Humanas e Comunicação com preocupação pelas 
Práticas Educativas Interdisciplinares;

b) Ciências Agrárias, Exatas e da Terra voltadas à agropecuária 
e ao desenvolvimento sustentável do meio rural;

c) Área da Saúde apontando para a importância da atenção 
integral à saúde e qualidade de vida. (UNICRUZ, 2010, p. 
33).

Paralelo ao estabelecimento dessas linhas de pesquisa, já 
vêm estruturadas as políticas também de extensão e pós-graduação. 
Entretanto, consideramos como ponto fundamental para 
chegarmos à pós-graduação stricto sensu o fato de termos delineado 
com clareza as três linhas que permitiram focar nosso trabalho, 
nossos escassos recursos econômicos e humanos na reestruturação 
de ensino, pesquisa e extensão. São elas que deram condições 
para implementar os três primeiros mestrados na UNICRUZ. As 
políticas e ações propostas, conforme PDI 2008-2012, tomam 
como prioridade: a iniciação científica; a consolidação dos grupos 
de pesquisa; o estabelecimento das bases legais institucionais 
para qualificação da pesquisa; a consolidação do Comitê da Ética 
em Pesquisa; a integração com a comunidade científica e com a 
comunidade regional objetivando o desenvolvimento regional 
sustentável, a partir do avanço da ciência, tecnologia e inovação. 

1.1 Acreditar e fixar âncora 

As definições apontadas fizeram com que a base para os 
programas de pós-graduação se ampliasse e os cursos de graduação 
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situados nas grandes áreas das Ciências Humanas e das Ciências 
Sociais e Aplicadas despontassem também na atividade pesquisa, 
o que vinha sendo mais próprio às áreas da Ciências Exatas e 
Agrárias e as Ciências da Saúde. Outro fator importante para o 
estabelecimento de ambiente acadêmico propício à aprovação do 
PPGPSDS foi o fato de que vários professores estavam em fase 
de conclusão de seus cursos de doutoramento incentivados pelo 
Programa Institucional de Capacitação Docente – PICD e também 
pela política de incentivo à permanência de doutores. Como 
estratégia de trabalho, concedemos horas semanais aos professores 
doutores para se reunirem, discutirem e produzirem com vistas 
a alcançar o necessário padrão de produção para a criação dos 
programas de pós-graduação. 

Lançadas essas bases, diríamos estruturantes da pós-
graduação stricto sensu, desponta no horizonte a possibilidade de 
termos cursos de mestrado. Aqui cabe destacar que já nessa fase de 
organização da pesquisa com foco nos programas de pós-graduação 
stricto sensu, contamos com a importante, competente e amorosa 
assessoria externa da Professora Doutora Solange Longhi, com 
grande experiência acadêmica como professora e coordenadora de 
PPG na Universidade de Passo Fundo. A partir do seu trabalho 
junto aos grupos de professores e à reitoria, fomos analisando 
possibilidades e perspectivas para chegarmos aos programas 
de pós-graduação stricto sensu. Como resultado dessas análises 
da conjuntura acadêmica e estudos acerca do que cada linha de 
pesquisa contemplava em termos de orientação teórico-prática 
passível de sustentar cursos de mestrado, chegamos aos mestrados 
profissionalizantes e interdisciplinares. 

Percebemos que embora já houvesse condições para 
organizar programas de pós-graduação stricto sensu e submetê-los 
à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES, ainda eram poucas as possibilidades de obter a aprovação 
de mestrados acadêmicos. Várias fragilidades ainda se apresentavam 
e, por outro lado, a interdisciplinaridade permitiria que pudéssemos 
atingir o número mínimo de professores titulares em cada 
programa, tendo em vista a variedade das áreas de doutoramento 
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dos professores. 
Foi então que optamos por, entre os anos 2011 e 2013, 

submeter ao órgão específico três propostas de instalação de 
Programas de Pós-Graduação, de caráter interdisciplinar e 
profissionalizante. Assim em 2011 houve a apresentação da 
proposta de instalação do PPG, em nível de mestrado, Gestão e 
Desenvolvimento de Sistemas de Produção no Meio Rural, que 
após adequação, passou a denominar-se Mestrado Profissional em 
Desenvolvimento Rural e iniciou as atividades no ano seguinte. Esse 
foi um marco importante para iniciar a consolidação da universidade 
de fato. Já em 2012 foi encaminhada à CAPES mais uma proposta 
de curso stricto sensu que foi o início do processo de tramitação do 
atual PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. 
No ano seguinte foi apresentada a proposta do PPG em Ciências 
da Saúde. Na sequência, passamos a dar maior ênfase à constituição 
do objeto deste relato.

1.2 Acreditar e navegar

Nesse estágio da narrativa talvez a memória opere muito mais 
do que os registros documentais. Ao tratar sobre o questionamento 
que se coloca acerca da relação da história e a cientificidade, e 
também indagar porque a história das ciências humanas e sociais se 
coloca como objeto de discussão acerca da validade como ciência, 
Henry (1994, p. 51) afirma 

É bem verdade que é ilusório colocar para a história uma 
questão de origem e esperar dela a explicação do que existe. 
Ao contrário, não há “fato” ou “evento” histórico que não faça 
sentido, que não peça interpretação, que não reclame que lhe 
achemos causas e consequências. É nisso que consiste para nós 
a história, nesse fazer sentido, mesmo que possamos divergir 
sobre esse sentido em cada caso. Isso vale para nossa história 
pessoal, assim como para a outra, a grande História.

Ao trazermos essa citação, não queremos justificar qualquer 
equívoco acerca da constituição inicial do PPG. Nossa intenção é de 
assinalar o quanto esse processo institucional nos tomou, mexeu na 
nossa própria condição de gestora e docente inserida na caminhada 
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em busca de um sonho. O estabelecimento das condições para 
chegarmos a consolidar o sonho da universidade definida por Santos 
(2004) já havia sido testemunhado pela conquista do Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento Rural, entretanto tínhamos 
o compromisso de garantir o status de Universidade e para isso 
estava normatizado pelo Ministério da Educação a necessidade 
de PPGs consolidados, ofertando mestrados e doutorados. Então 
trazer a história na perspectiva de Henry (1994) é começar a andar 
muito mais pela interpretação dos fatos colocando nisso parte de 
nós enquanto relatora de um acontecimento que não só vale para 
a história do Programa como para a história pessoal de cada um(a) 
dos(as) colegas que continuam a caminhar para o sonho se fixar 
como âncora que suporta o embalo do barco, mas não o deixa 
escapar.

Feitas então essas buscadas naquilo que implicou de modo 
positivo no lançamento das bases para a pós-graduação stricto 
sensu com programas de mestrado e doutorado acadêmico e 
também lembrado que isso continua nos afetando, comecemos por 
assinalar que a constituição do PPG em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social estava acompanhada com a perspectiva de 
oportunizar que professores da educação básica cursassem mestrado. 
Pois embora a procura pelos cursos de licenciatura já se apresentasse 
em declínio, havia muitos egressos de cursos oferecidos nos últimos 
anos. Era um número significativo de professores que poderiam se 
qualificar e, dessa forma, qualificarem também à educação básica, 
bem como tornarem-se aptos a ingressar na carreira de professor 
universitário. Outra característica dessa conjuntura acadêmica era 
o fato de a maioria dos professores aptos a comporem o quadro 
docente do curso de mestrado terem formação em áreas próprias às 
licenciaturas, situados nas áreas de Letras, Artes, Biologia, Educação, 
Educação Física, os quais haviam obtido o título de doutor em área 
conexa. Havia outro grupo também habilitado e com formação 
em Agronomia, Ciências Econômicas e Medicina Veterinária já 
envolvido como o Mestrado Profissional em Desenvolvimento 
Rural.

Frente a essa realidade e ao estágio da produção acadêmica 
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do grupo de professores situados na linha de pesquisa institucional 
“Ciências Humanas e Comunicação com preocupação pelas 
Práticas Educativas Interdisciplinares” apresentamos à CAPES, em 
2012, o projeto de mestrado profissional com o nome de Práticas 
Socioculturais Interdisciplinares. O curso não foi recomendado 
por aquela coordenação. Com produção científica mais consiste 
e com compreensão mais apurada acerca das demandas regionais 
e dos compromissos com o desenvolvimento sustentável regional, 
expresso na nossa missão, mas também sabendo que provocar 
isso só seria possível “com a formação de cidadãos críticos, éticos, 
solidários e comprometidos com o desenvolvimento sustentável” 
(UNICRUZ, 2010, p. 33), retomamos o projeto numa outra 
perspectiva, ou seja, a de mestrado acadêmico. 

Então em 2012 estávamos com o projeto não aprovado 
sendo objeto de intenso trabalho de reestruturação e a Instituição em 
processo de avaliação para recredenciamento que, numa primeira 
visita havia sido negado, por isso sofrendo enorme pressão a fim 
de não perdermos a condição de Universidade. Tínhamos pedido 
reconsideração e aguardávamos nova avaliação, assim redobramos 
esforços e o grupo de docentes, perdoem se exageramos, passou a 
ter “marcação cerrada” para elaborar e submeter o novo projeto. 
Nessa fase ampliam-se as discussões entre os colegas com formação 
conexa às licenciaturas e os com formação em Agronomia, Ciências 
Econômicas e Fisioterapia, em nível de graduação. Temos então 
doze doutores com predomínio de doutoramento em Educação 
(três), Letras (três) e História (uma) e nas outras áreas: Ciências 
Biológicas (uma), Engenharia Florestal (um), Ciências Sociais 
(uma), Desenvolvimento Rural (uma) e Agronomia (uma). Alarga-
se então o escopo do interdisciplinar que agora não está mais na 
relação entre áreas voltadas à docência em educação básica, mas 
entre grandes áreas do conhecimento. 

A primeira questão que se colocou para a reestruturação foi 
dar sustentação à proposta aliando linhas da pesquisa institucional 
às linhas de pesquisa do PPG de forma que ficasse coerente a relação 
entre políticas institucionais, demandas da região de inserção da 
UNICRUZ e base epistemológica e teórica do programa. Não 
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podendo perder de vista que entre os doze docentes havia formação 
em distintas áreas, portanto com constructos e orientações de 
abordagem das materialidades de estudo diversificadas. A partir 
dessa compreensão, decidimos que a nova proposta teria duas linhas 
de pesquisa, de modo que os docentes se mantivessem articulados 
em espaços com amplas possibilidades de conexões entre as áreas 
e as próprias especificidades de pesquisa da cada um, o que se 
configurou como fundamento para a prática interdisciplinar. A 
interdisciplinaridade já estava definida como um dos princípios 
teórico-metodológicos norteadores da ação pedagógica da 
Universidade, pois é “um dos caminhos para que as áreas 
científicas delimitadas e separadas se encontrem e produzam novas 
possibilidades, superando a fragmentação dos conhecimentos” 
(UNICRUZ, 2010, p. 28). As duas linhas de pesquisa definidas 
foram e se mantêm: Linha 1 Linguagem, Comunicação e Sociedade; 
Linha 2 Práticas Socioculturais e Sociedade Contemporânea. 

O PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social 
começa a tomar forma com essas definições e a contextualização 
das realidades institucional e regional. Como já sabíamos onde 
queríamos chegar, passamos a nos indagar: com isso que temos, 
com as demandas da sociedade de nossa região de abrangência, 
que caminhos e que instrumentos usaremos para chegar onde 
queremos? Não se tratava de traçar o horizonte, mas ter a bússola 
para chegar até lá. Nessa etapa definimos os objetivos do Programa. 
O objetivo geral foi assim explicitado: 

O Mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social visa à potencialização de saberes e teorias que permitam 
aprofundar a leitura da região para a promoção de práticas 
de intervenção social, articulando elementos necessários à 
compreensão da dinâmica do desenvolvimento econômico 
que cria problemas sociais, ambientais e culturais, os quais se 
colocam como entraves para o desenvolvimento sustentável 
regional. (UNICRUZ, 2013). 

O objetivo geral mostra o alinhamento com a missão 
institucional e com as demandas regionais, trazendo como 
objeto de investigação a realidade que poderá ser foco do olhar 
interdisciplinar, conforme se caracterizam as linhas de pesquisa 
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estabelecidas. Considerando esse objetivo, os objetivos específicos 
foram compostos e contribuíram para encaminhar de forma mais 
operacional a organização das disciplinas do curso. 

O trabalho coletivo de estruturação da grade curricular 
foi um laboratório de ideias onde colocávamos os objetivos 
em discussão e elencávamos temas e conteúdos que devíamos 
trabalhar para atingir nosso propósito já expresso no objetivo geral. 
Lembramos que vieram para a mesa de discussão: meio ambiente, 
educação para cidadania e participação, linguagem, democracia, 
gestão pública, espaços de cooperação, trabalho e renda, arte e 
cultura, sociedade contemporânea, movimentos sociais. Outros 
temas estiveram presentes na discussão, entretanto pensamos que 
foram esses a base da estruturação do ementário do curso. 

Nessa etapa foi mais uma vez importantíssima a assessoria 
da Professora Solange Longhi, que nos fez refletir acerca de 
quais epistemologias ou teorias fariam a costura para que a 
interdisciplinaridade pretendida não se resumisse a várias áreas ou 
disciplinas andando em linhas paralelas. Nossa memória registra que 
em reunião com o objetivo de encontrar esses pontos em comum, 
os colegas levaram várias obras de Boaventura de Sousa Santos. Isso 
foi um gesto que simbolizou pontos em comum entre professores 
de distintas áreas. E assim a epistemologia proposta pelo sociólogo 
fundamenta grande parte das nossas disciplinas. Assim aconteceu 
também com a discussão acerca da linguagem quando nossos colegas 
apontavam para a importância da interpretação da realidade a partir 
da interação e trouxeram Mikhail Bakhtin ou quando tratávamos 
dos aspectos teórico-práticos envolvidos nas intervenções e análise e 
vários colegas trouxeram Edegar Morin e Paulo Freire. Poderíamos 
citar outros momentos ricos de discussões que levaram o ementário 
do curso a ser constituído respeitando as especificidades de cada 
pesquisador, mas fazendo conexões, construindo pontos de 
intersecção e com isso permitindo aos egressos perfil alinhado com 
os objetivos do curso. E, consequentemente, criando condições 
para a consecução da missão institucional. Estávamos no caminho 
e já vislumbrando o horizonte almejado.

Retomando, então, queremos lembrar que a etapa de 
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reestruturação da Unicruz se iniciou com foco, como já foi dito, no 
saneamento da crise que estava instaurada. E que comprometia a 
existência jurídico-econômica da mantenedora, mas paralelo havia 
a crise acadêmica. Essa demandava ações imediatas como essas que 
viemos relatando até aqui. Os cursos de pós-graduação não tinham 
e têm apenas caráter de atender pré-requisitos impostos pelo 
Ministério de Educação, são também condição para a autonomia 
universitária se exercer com base na construção de conhecimentos 
alinhados com suas perspectivas políticas, sociais, culturais, 
econômicas e ambientais que, por sua vez, estão em consonância 
com a região de abrangência da Universidade. 

Com essas mexidas na memória, vamos encerrando a 
primeira parte do relato proposto para esse texto e registrando a 
emoção que tivemos, não quando concluímos a organização da 
proposta do mestrado, mas quando, em 09 de agosto de 2013, 
tivemos publicada a Portaria nº 711, de Recredenciamento da 
Universidade de Cruz Alta,  e também, no mesmo mês,  recebemos 
da CAPES a recomendação para funcionamento do Programa 
de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social da Universidade de Cruz Alta. O sonho sonhado por muitos 
estava se concretizando. Isso mesmo, não estava pronto, e em ato 
contínuo outros ficariam à frente para consolidar o acontecimento.

2 Consolidação do projeto de Universidade a partir da Pós-
Graduação (2013-2019)

 Participar efetivamente do processo de recuperação da 
Universidade a partir da atuação frente a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão, durante a Administração Judicial, 
bem como na primeira gestão eleita após a mesma, e no segundo 
mandato da Gestão liderada pela professora Elizabeth Fontoura 
Dorneles, como Coordenadora de Pós-Graduação, onde tive a 
oportunidade de estar à frente do planejamento, da coordenação dos 
processos administrativos e, participar da implantação dos cursos de 
Pós-Graduação Stricto Sensu, foi determinante para assumir o grande 
desafio de liderar a UNICRUZ no período 2014-2019.
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 Juntamente com uma equipe altamente qualificada 
e comprometida colocamos nossos nomes à disposição da 
comunidade acadêmica com três objetivos principais:

[...] a observância dos documentos que nos regem, a legislação 
que regulamenta o Ensino Superior no País, o Estatuto 
da Universidade e seus regimentos e nosso PDI – Plano de 
Desenvolvimento Institucional. O compromisso com a 
permanente busca pela excelência do fazer universitário, 
almejando sempre novos patamares em termos de qualidade 
de ensino, pesquisa e extensão para nossos cursos de graduação 
e pós-graduação. Por fim, a busca pela permanente integração 
com a comunidade local e regional, adotando papel de 
protagonista do seu desenvolvimento sustentável (social, 
econômico, cultural e ambiental), contribuindo especialmente 
com a formação de recursos humanos e produção de 
conhecimento para a busca de soluções aos problemas que 
emperram um maior desenvolvimento desta região. (#MUITO 
MAIS UNICRUZ, 09/2016, p.2)

E foi dessa forma que iniciou nossa jornada rumo 
a consolidação do projeto de Universidade construído pela 
comunidade acadêmica e iniciado lá no ano de 2006. A implantação 
do curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Rural, já 
em funcionamento, bem como a aprovação do Curso de Mestrado 
Acadêmico em Atenção Integral à Saúde (em associação com a 
UNIJUÍ) e do Curso de Mestrado em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social, exigiram da nova gestão o cuidado e o 
acompanhamento permanentes e de forma bastante próxima aos 
grupos, tendo em vista sua importância e significado para o projeto 
de universidade que se desenhava..

Desde sua concepção, o PPGPSDS, mostrou-se alinhado 
aos aspectos demandados pela comunidade regional e que 
necessitavam de um olhar acadêmico. A partir das questões sociais, 
culturais, econômicas, ambientais e acadêmicas foi evidenciando-se 
a relevância e a expectativa de um positivo impacto regional, por 
meio da condução de pesquisas e da formação de mestres capazes 
de construir um conhecimento articulador de transformações no 
espaço sociocultural mais amplo. Não obstante, sempre esteve no 
horizonte dos docentes que compõe o Programa, a clareza de que 
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a formação continuada e aprofundada em nível superior qualifica 
a inserção autônoma de profissionais em diferentes contextos, na 
perspectiva de encaminhar solução aos desafios que as problemáticas 
sociais apresentam à sociedade, além de contribuir com o ensino 
superior de graduação. Isso fez com que os professores desde o 
início das atividades do mestrado buscassem a consolidação dele, 
o amadurecimento científico do grupo e a meta projetada de 
construção do Curso de Doutorado do PPGPSDS.

O Mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
social já se encontra em sua sétima turma, sendo que as vagas têm 
sido preenchidas parcial ou totalmente, com a maioria das defesas 
finais de dissertação ocorrendo no prazo que denota o compromisso 
dos discentes e orientadores tanto com a pesquisa como com a 
adequação regimental. As turmas (2014-2020) foram constituídas 
por mestrandos, com formações em cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Jornalismo, Direito, Educação Física, História, 
Ciências Biológicas, Gestão de Recursos Humanos, Arquitetura, 
Letras, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Sociologia, História, 
Sociologia, Ciências Aeronáuticas, Enfermagem, Matemática, 
Biblioteconomia, Artes Visuais, Música, Ciência da Computação, 
Secretariado Executivo, Medicina e Fisioterapia, demonstrando, 
assim, a inserção e aderência do Programa à perspectiva 
interdisciplinar proposta pelo projeto do curso. Os discentes são 
oriundos de instituições de Educação Superior situadas em 6 
COREDEs, da região central, norte e noroeste do Rio Grande do 
Sul, mais especificamente de Cruz Alta, Ijuí, Panambi, Ibirubá, 
Santa Maria, Tapera, Tupanciretã, Julio de Castilhos, Quinze de 
Novembro, Selbach, Espumoso, Sarandi, São Vicente do Sul, 
Jaguari, Pejuçara, Passo Fundo, Torres, Palmeira das Missões, Boa 
Vista do Cadeado, Santa Rosa, Saldanha Marinho, como também 
da cidade de Palmas, no Tocantins. 

 Destaca-se a contribuição na formação de técnicos 
administrativos e de professores de instituições de ensino superior 
da região. Como, por exemplo, a formação de discentes oriundos 
dos Institutos Federais, localizados na região; a formação de 
profissionais que atuam em áreas que não a da docência, mas 
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que realizam trabalhos com e nas comunidades, como: prefeita, 
psicólogo, músico, investigador de polícia, advogados, arquiteta, 
sociólogo e, vereadores municipais. Entre os demais mestrandos, 
muitos são professores universitários, provenientes de outras 
instituições. 

No que se refere à inserção social, observa-se que alguns 
egressos já apresentaram seus resultados em setores da sociedade, 
por meio de apresentações, reuniões e palestras, seja para escolas, 
comunidades quilombolas, Cáritas, sindicatos, conselhos 
municipais, cooperativas, Associação dos Catadores de Materiais 
Recicláveis, presídios, dentre outros. Revela-se, também, o 
comprometimento com palestras de suas pesquisas no Brasil (RS e 
MT). Destaca-se a socialização dos seus resultados de pesquisa por 
meio de publicações de alto impacto em periódicos, livros e capítulos 
de livros. Ademais, resultados oriundos de pesquisas realizadas no 
programa têm sido apresentados em eventos internacionais, com 
a presença de docentes e discentes em outros países, ratificando a 
relevância dos projetos desenvolvidos com o olhar permanente às 
práticas socioculturais e seu impacto no desenvolvimento.

Todos esses resultados foram determinantes para que, em 
2017, na avaliação Quadrienal, o Curso conquistasse conceito 
4. Esse resultado impulsionou o corpo docente a construir sua 
proposta de Doutorado. 

O compromisso institucional com a verticalização da Pós-
Graduação na Unicruz, permeou o novo Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2018-2022, construído pela comunidade acadêmica. 
Neste PDI, a instituição reforça o objetivo de fortalecer a Pós-
Graduação e buscar a aprovação do Doutorado em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social.

O pensar e o fazer da universidade se consubstanciam na 
institucionalização da ciência, da educação e da extensão. Elas são 
o eixo em torno do qual se concretiza a função da universidade 
como instituição da sociedade. Na instituição universitária, 
embora os cursos de graduação sejam normalmente os mais 
numerosos, é a pós-graduação que caracteriza o avanço e 
assegura a oportunidade de aprofundamento dos níveis 
continuados de formação superior. Representa a maturidade 
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institucional, contextualizada à realidade social. Baseada 
na ciência e no esforço intelectual, busca a construção de 
respostas aos problemas humanos, ambientais, econômicos, 
sociais e culturais do seu entorno. Assim, as políticas de pós-
graduação, de pesquisa, de inovação e tecnologia e de extensão 
encontram-se imbricadas e há uma intencionalidade explícita 
na Instituição em articulá-las. (UNICRUZ, 2008, p. 140).

Dentro das políticas de Pós-Graduação no PDI 2008-2022, 
no item 2.8 encontramos como meta:

Ampliação da oferta de programas Stricto sensu em 
consonância com as áreas de atuação da universidade, os 
programas institucionais de pesquisa e extensão, e os demais 
apontamentos deste PDI para atender a Resolução CNE Nº 
03 de 14/10/2010.

Sendo a principal ação, o encaminhamento da proposta de 
doutorado para a conquista da verticalização do Programa de Pós-
Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. 

Uma característica marcante do grupo docente que compõe 
o PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social é o 
compromisso com o curso, com a atualização constante, com o 
olhar atento aos documentos nacionais que regulamentam a pós-
graduação, bem como as suas atualizações e, especialmente, com 
a compreensão do papel de um curso interdisciplinar. Assim, por 
meio de discussões, do aprofundamento teórico e da inovação em 
metodologias, as dissertações que foram desenvolvidas puderam 
impactar positivamente no âmbito científico, mas, também, no 
que se refere à inserção na comunidade. Contudo, restou evidente 
a necessidade de avançar nas pesquisas desenvolvidas, aprofundar 
a formação dos discentes na busca pela formação de egressos 
apropriados das ferramentas interdisciplinares e com bases teórico-
metodológicas suficientes para promover a transformação em seus 
espaços de atuação.

 A primeira organização e elaboração de proposta 
de doutorado pelos docentes ocorreu quando o curso ainda 
possuía conceito 3. Embora houvesse a informação não oficial 
da importância do conceito 4 para submissão de propostas de 
doutorado, não existia documento que regulamentasse tal situação 
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(o que veio a ser redigido posteriormente pela CAPES) e, então, 
ousou-se o primeiro envio da proposta de doutorado no ano de 
2016. Entretanto, algumas características receberam críticas, de 
forma geral no que se referia a exigência de uma maior caminhada 
e experiência em orientações de mestrado, os objetivos de uma 
proposta de doutorado e o perfil do egresso. Também há, na 
avaliação daquele ano, referência ao fato do curso não possuir 
conceito 4.

 No ano de 2017, após a publicação do resultado das 
avaliações quadrienais, o mestrado obteve o almejado aumento em 
seu conceito, atingindo a nota 4. Sabe-se, pelos diálogos no meio 
acadêmico, que a ampliação de notas em uma primeira avaliação 
quadrienal é muito difícil e, por esta razão, um novo ânimo e a 
certeza de estar no caminho certo tomou conta dos docentes. 
Assim, empenhou-se um novo esforço na elaboração da proposta 
de doutorado, que foi submetida durante o processo de Avaliação 
de Propostas de Cursos Novos (APCN) da CAPES, no mesmo ano. 

 Cabe mencionar que as propostas encaminhadas no ano de 
2017 e 2018 foram avaliadas apenas no decorrer de 2018, em razão 
do grande número de avaliações oriundas do processo de avaliação 
quadrienal do ano de 2017. Assim, o resultado da proposta 
encaminhada pelo grupo em 2017 somente foi conhecido em 
outubro de 2018. Embora houvesse pontos positivos salientados no 
tocante a proposta, como as condições institucionais, a experiência 
maior dos pesquisadores no decorrer de tão pouco tempo em 
orientações de dissertações, o comprometimento com a proposta e 
a constituição interdisciplinar do quadro docente; outros aspectos 
não lograram êxito. Exigia-se a ampliação da produtividade docente 
e um foco ainda mais específico nos objetivos e perfil do egresso a 
ser formado pelo doutorado, bem como fortalecer a aderência das 
produções às linhas de pesquisa do curso.

 Resiliente em sua jornada, o grupo empenhou-se mais uma 
vez em trabalhar essas questões e o seu próprio fazer. Os ajustes 
transversalizaram todo o curso, deste de a forma como estão 
concebidos os projetos, grupos de pesquisa, descrições dos grupos e 
ações, até mesmo a identidade do PPG. Restava evidente na avaliação 
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que preenchíamos os requisitos, mas que havia uma dificuldade de 
demonstrar de forma clara para a percepção global do PPG durante 
o processo avaliativo. Cabe mencionar que, desde o seu início, lá 
no ano de 2016, essa caminhada pela consolidação do doutorado 
foi rica em diálogos, pois buscávamos compreender em quais 
pontos precisávamos nos qualificar mais. Assim, foram realizadas 
reuniões com Pró-Reitores de instituições coirmãs, com o Professor 
Arlindo Philippi Júnior, quando foi Diretor de Avaliação da Capes; 
também com as Diretoras em outras gestões Rita Barradas Barata 
e Sônia Nair Bao. Importante também salientar o diálogo com o 
Professor Abilio Afonso Baeta Neves, ex-presidente da CAPES, 
o qual foi extremamente rico para compreender o que se espera 
em uma proposta de doutorado. Não obstante, foi fundamental o 
olhar da Professora Solange Machado Longhi, já mencionada neste 
texto, mas que, mais uma vez, juntou-se ao grupo, conhecedora da 
trajetória deste, de nossos pontos fortes e fragilidades, assim como 
o olhar do Professor José Pedro Boufleuer, que contribuiu com 
seus conhecimentos e experiências na constituição de propostas de 
doutorado.

Fortalecendo a proposta na busca pelo posicionamento 
transformador que o doutorado traria, assim como mostrando 
que a caminhada do grupo resultou em maior maturidade 
científica e consolidação das pesquisas, iniciou-se a (re)elaboração 
para envio durante a APCN de 2019. Fortaleceu-se o debate 
teórico, o alinhamento das produções às linhas de pesquisa, a 
interdisciplinaridade nas produções entre docentes e discentes e a 
ampla discussão dos objetivos do curso e de qual perfil de egresso 
desejávamos. Procurou-se evidenciar claramente em que ponto o 
doutorado avançaria, qual seria a autonomia de pensamento que o 
doutorado poderia trazer e qual o diferencial em relação a outros 
doutorados existentes no país. 

Evidenciou-se de forma mais clara a articulação entre 
todos os elementos que compõe a proposta e de que forma 
cada um (pesquisas, disciplinas, etc.) abrangeriam os conceitos 
básicos que sustentam o curso, de forma a dar um passo além na 
fronteira do conhecimento. Um ponto importante a destacar foi 
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a atenção permanente à vinculação regional com a proposição de 
criação de um laboratório da vida real, a exemplo de experiências 
internacionais positivas neste sentido. Ademais, em quais aspectos, 
o doutor faria a diferença no enfrentamento às grandes questões 
sociais da contemporaneidade. Assim, na proposta 364/2019 tem-
se, como objetivo geral do doutorado após ampla discussão:

Formar pesquisadores e agentes sociais dotados de autonomia 
teórico-investigativa, para atuarem na pesquisa científica, 
na docência e nas organizações públicas e privadas, aptos a 
articular práticas socioculturais inovadoras de impacto social, 
econômico e ambiental, numa perspectiva interdisciplinar.

E, no mesmo documento, como perfil do egresso a ser formado:
Em conformidade com os objetivos do Programa 
e suas linhas de pesquisa, a partir de uma visão 
interdisciplinar, o doutor em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social constituir-se-á em um profissional 
apto a: inter-relacionar saberes de distintas ciências 
e produzir saberes capazes de subsidiar a tomada de 
decisões facilitadoras, estimuladoras do desenvolvimento 
social, por meio de ações inovadoras e produtivas na sociedade 
contemporânea; atuar na pesquisa e docência de graduação 
e pós-graduação; atuar em instituições públicas e privadas, 
associações e conselhos, ligados à cultura e desenvolvimento 
social; construir conhecimentos de impacto social, numa 
perspectiva interdisciplinar, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida e efetivação do desenvolvimento 
sociocultural; liderar equipes multidisciplinares e multi-
institucionais na análise e busca de soluções para problemas 
reais no nível regional e nacional. Em face disso, o futuro 
doutor em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social 
deverá ser capaz de atuar com ética no seu campo de atuação 
profissional, assumindo o compromisso com ações inovadoras 
que promovam impacto positivo na sociedade contemporânea.

 Encaminhada a proposta, no ano de 2020, recebeu-se o 
parecer com a aprovação do Doutorado em Práticas Socioculturais 
e Desenvolvimento Social, primeiro doutorado da Universidade de 
Cruz Alta, que em sua avaliação destaca:

A Área Recomenda a aprovação da proposta de Doutorado 
Acadêmico em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social, que está associado a um Mestrado nota 4, com base 



  37
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos 

nos seguintes argumentos: 1) Apresenta todos os documentos 
exigidos e faz referências a todos os itens de acompanhamento 
e desenvolvimento do Programa; 2) Apresenta todas as 
condições necessárias de infraestrutura visando a execução da 
proposta doutoral; 3) A proposta tem clareza e precisão no 
objetivo, foco na área de concentração e linhas de pesquisa 
coerentes e aderentes à interdisciplinaridade; 4) O corpo 
docente permanente é composto por 12 professores que 
têm dedicação compatível à instituição e ao Programa com 
o documento de área. 5)A produção acadêmica qualificada é 
aderente à proposta, bem distribuída entre os docentes, além 
de ser compatível com as exigências de um doutorado da Área 
(FICHA DE RECOMENDAÇÃO, 2020, p. 5).

 Em outubro de 2019, após um longo período de preparação, 
especialmente da pós-graduação, e espera, a UNICRUZ recebeu a 
visita in loco de Comissão de Avaliação do MEC para o seu segundo 
Recredenciamento Institucional como Universidade obtendo 
excelente resultado, recebendo o Conceito Final Contínuo 4,5, e 
Conceito Final 4, na escala que tem sua nota máxima 5.

Com este conceito, conquistado com muito trabalho 
e empenho de gestores, professores, corpo técnico funcional, 
estudantes e comunidade regional, bem como, com a recente 
aprovação do novo curso de Mestrado, e do Curso de Doutorado 
do PPGPSDS, a tão almejada marca dos quatro mestrados e um 
doutorado foi alcançada, consolidando o fazer universitário e o 
projeto traçado para esta Instituição, conquistando de fato e de 
direito o reconhecimento do seu fazer, almejado e conquistado pela 
sua comunidade acadêmica.

3 Perspectivas para o PPGPSDS

Como já relatado, pode-se perceber que a trajetória da 
pós-graduação stricto sensu na Unicruz é relativamente recente. Os 
primeiros passos se constituíram há aproximadamente 10 anos, 
a partir da consolidação dos grupos de pesquisa e a consequente 
aprovação dos primeiros programas de pós-graduação (PPGs), o 
Mestrado em Desenvolvimento Rural, com sua turma inicial em 
2012, o Mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
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Social e o Mestrado em Atenção Integral à Saúde (em associação 
ampla com a Unijuí), com suas primeiras turmas iniciadas em 
2014.

Nesse contexto, o PPG em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social (PPGPSDS) mostrou significativo avanço 
em sua trajetória, marcadamente pelo conceito 4 obtido na sua 
primeira avaliação trienal, no período 2014-2016 e publicada 
em 2017, e pela aprovação da proposta de doutorado em 2020, 
restando apenas a fase final de homologação pelo Ministério da 
Educação.

Esse rápido avanço do PPGPSDS representa um importante 
marco na trajetória da Unicruz, especialmente por se constituir no 
primeiro PPG com nível de doutorado na Instituição. Além disso, 
solidifica o trabalho da instituição de longo prazo em direção à 
pós-graduação stricto sensu, possibilita a manutenção de seu status 
de universidade e, por consequência, contribui para a elevação dos 
indicadores na avaliação institucional.

Em boa medida, esse avanço foi possível pela baixa alteração 
do corpo docente, o que oportunizou o trabalho conjunto ao 
longo do tempo e a maior unidade entre os pesquisadores. Para 
um PPG, a sintonia e o desenvolvimento de trabalhos conjuntos 
entre professores, incluindo alunos, é fundamental para a evolução 
qualitativa e quantitativa da produção acadêmica.

Apesar dessa relevante trajetória desenvolvida pelo 
PPGPSDS, sempre há desafios que devem ser enfrentados para 
o incremento de sua qualidade e sustentabilidade. Dentre alguns 
pontos que se julgam pertinentes, cinco deles podem ser destacados 
como alvos para os próximos anos. O primeiro deles se refere à 
implementação do doutorado no PPGPSDS. A formação de 
pessoal no mais alto nível da titulação acadêmica é um desafio para 
qualquer área do conhecimento, um compromisso assumido com 
a intelectualidade do país, assim como uma contribuição para o 
aumento do número de cientistas/pesquisadores, ou seja, “massa 
crítica” no mais alto nível da academia.

Como um “programa” de pós-graduação stricto sensu, a 
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implementação do doutorado dá sequência à formação do mestrado 
e consolida a verticalização do conhecimento, o que, no contexto 
da Unicruz, estabelece os primeiros passos de uma pós-graduação 
“completa”, ratifica o desejo institucional de manter-se como 
universidade e reconhece o esforço nessa direção, especialmente 
daqueles diretamente envolvidos. Comparativamente ao início 
do PPGPSDS, com a implementação do mestrado, têm-se agora 
as bases mais organizadas e já em funcionamento, com inúmeras 
atividades desenvolvidas e que poderão ser ampliadas na perspectiva 
de uma formação de longo prazo, com relações professor-aluno 
mais estendidas, pesquisas que envolvem coletas de dados mais 
amplas e que, por consequência, fornecem os elementos para uma 
discussão mais sólida entre teoria e prática.

Na produção das teses, e em tudo aquilo que precede 
e contribui para esse “produto” final, tem-se a oportunidade 
de conexão mais estreita entre os interesses de pesquisa do (a) 
orientador (a) e as experiências e aptidões dos (as) orientandos 
(as). Quando a simbiose se estabelece de forma harmônica entre 
orientador (a) e orientando (a), os “produtos” científicos são mais 
facilmente gerados e tendem a resultar em frutíferas publicações de 
artigos, livros, capítulos de livros, entre outras, com amplo alcance 
para as diferentes “audiências”.

Para os alunos, trata-se de uma jornada de quatro anos, 
em média, de formação teórica mais densa, produções científicas, 
orientações, discussões mais profundas e que mexem no mindset dos 
doutorandos. Em boa medida, os alunos enfrentam um percurso 
solo, na busca por conexões teóricas e por respostas a problemas 
científicos mais consistentes, ou seja, as chamadas “lacunas 
teóricas” insuficientemente tratadas pela academia. Sem dúvida 
alguma, é uma jornada que exige muita dedicação, disciplina, foco, 
e que envolve inúmeras descobertas, muito prazer e também altos e 
baixos, o que é normal para atividades desse “calibre”.

O segundo ponto se refere à necessidade de avanço da 
produção científica do corpo docente em periódicos classificados 
nos estratos superiores do Qualis/CAPES (A1 e A2) e/ou que 
possuem fator de impacto, retratado no Journal Citation Reports 
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– JCR. Sabidamente vivencia-se um momento de transição do 
Qualis/CAPES, mas as metas de publicação deverão permanecer 
nos estratos mais qualificados. Além disso, outras métricas devem 
ser observadas pelos pesquisadores, como, por exemplo, o índice 
h, o qual pode ser acessado pelo Google Acadêmico e indica a 
qualidade e notoriedade das publicações de cada pesquisador no 
meio científico (CAPES, 2017).

Possivelmente a busca desse alvo resultará em um trade-
off entre quantidade e qualidade, ou seja, na redução do número 
de publicações, porém com aumento da qualidade daquilo que 
é produzido. Obviamente que essa busca deve se orientar pela 
publicação em periódicos classificados em estratos superiores. 
Consequentemente, isso conduzirá para uma audiência mais 
qualificada e, paulatinamente, refletirá no aumento do número de 
citações dos trabalhos produzidos pelos pesquisadores/alunos que 
compõem o PPG.

Outro aspecto que pode contribuir para esse avanço é a 
produção científica em língua inglesa. É notório o movimento 
e o esforço nacional, em diversas áreas do conhecimento, para a 
publicação de artigos científicos em inglês, o que certamente gera 
mais visibilidade naquilo que é produzido. Diversos periódicos em 
estratos superiores do Qualis/CAPES têm adotado essa possibilidade, 
a fim de oportunizar o acesso internacional em suas publicações 
e as decorrentes citações, inclusive alguns proporcionando maior 
celeridade no processo avaliativo para aqueles artigos que são 
submetidos no idioma estrangeiro.

O terceiro ponto que merece destaque se refere aos quesitos 
atualizados pela CAPES que compõem a Ficha de Avaliação da Área 
Interdisciplinar, especialmente em relação ao quesito “Impacto na 
Sociedade”, o qual se subdivide em: a) impacto e caráter inovador 
da produção intelectual em função da natureza do programa (peso 
35%); b) impacto econômico, social e cultural do programa (peso 
40%); c) internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e 
visibilidade do programa (peso 25%) (CAPES, 2020).

Por meio desse quesito, a aderência do PPG em relação ao 
seu contexto ganha força no instrumento de avaliação da CAPES. 
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As ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelo programa 
serão avaliadas por meio da inserção, relevância e impactos positivos 
no desenvolvimento em diferentes esferas (local, regional, nacional 
e internacional) e em diferentes dimensões (social, educacional, 
tecnológica, econômica, sanitária, cultural, artística, profissional, 
legal, ambiental e desenvolvimento territorial). Além disso, o 
impacto na sociedade será mensurado pelo benefício da produção 
intelectual na formação de pessoas no nível de pós-graduação, 
contextualizado no PPG, pelas diversas possibilidades de ações 
inward e outward de internacionalização e também de interação no 
contexto nacional, e pela visibilidade dessas ações na página web 
do programa, assim como nos diferentes tipos de mídia (CAPES, 
2020).

Embora já exista, em boa medida, o desenvolvimento desses 
itens pelo PPGPSDS, o esforço se dará na potencialização e na 
evidenciação daquilo que é produzido e que gera algum tipo de 
impacto na sociedade como um todo. Trata-se, na verdade, da 
necessidade de ênfase nesse quesito e de estreitar o sentido naquilo 
que o programa desenvolve e seus efeitos externos. Em parte, pode-
se encarar este desafio como mais uma oportunidade de mostrar 
o caráter comunitário da instituição ao qual o PPGPSDS está 
vinculado, especialmente pelo imbricamento com o entorno local/
regional.

O quarto ponto em destaque se refere à sustentabilidade 
econômico-financeira do PPGPSDS. Sabidamente este é um 
ponto vulnerável da pós-graduação stricto sensu, tendo em vista 
suas exigências, especialmente em relação à manutenção de um 
número mínimo de professores no quadro docente, em sua maioria 
desempenhando as atividades acadêmicas em tempo integral (40 
horas) e com um número mínimo de horas dedicadas ao PPG (a 
partir de 15 horas). Por um lado, essas exigências elevam os custos 
diretos de cada PPG e pressionam as universidades que dependem 
das mensalidades dos alunos para sua manutenção, o que impõem 
o trabalho no limite, ou muito próximo dele, das condições 
estabelecidas pela CAPES e pelas próprias universidades.

Por outro lado, a captação de alunos, especialmente aqueles 
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com capacidade de pagamento, tem sido um desafio constante para 
as universidades, tanto na pós-graduação quanto na graduação. Na 
pós-graduação stricto sensu, tradicionalmente as turmas são menores 
comparadas às da graduação, o que eleva o desafio de equilíbrio 
econômico-financeiro. Além disso, a carreira acadêmica, um dos 
principais alvos daqueles que cursam mestrado e doutorado, não se 
mostra aquecida no contexto nacional, reduzindo as possibilidades 
de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Essa situação é agravada pelo contexto da pandemia da 
Covid-19. Ainda sem uma solução concreta, os reflexos econômico-
financeiros da pandemia irão perdurar nos próximos anos, tanto 
para as universidades quanto para as famílias que foram afetadas 
em suas receitas. No caso do PPGPSDS, o equilíbrio econômico-
financeiro tende a ser melhorado com a implantação do doutorado, 
caso o contexto pandêmico não se sobreponha, considerando que 
as condições basilares do programa já estão instaladas.

O quinto e último ponto que merece atenção, porém não 
menos importante, diz respeito ao alinhamento do PPGPSDS 
aos movimentos realizados pela Unicruz em direção a um modelo 
de universidade inovadora ou empreendedora. Tendo em vista 
suas raízes como instituição comunitária, há várias ações já 
implementadas e outras em fase inicial ou de planejamento na 
Unicruz que visam a implementação da terceira missão acadêmica, 
de desenvolvimento econômico e social, como preconizado por 
Clark (1998), Etzkowitz (2003, 2013b) e Philpott entre outros 
(2011).

Trata-se de uma transição de um modelo de universidade 
híbrida, humboldtiano ou tradicional, calcado no ensino e na 
pesquisa, para uma universidade mais engajada e empreendedora. O 
intento de tornar-se uma universidade empreendedora é explorado 
por Clark (1998) e Etzkowitz (2013a) como uma alternativa para 
os inúmeros problemas apresentados pelo contexto globalizado, 
dinâmico e competitivo e pelas próprias trajetórias desenvolvidas 
pelas universidades, como a falta de eficiência, de diversificação de 
receita e de relevância para a sociedade.

Nesse contexto, a transformação encontra significativo 
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potencial na Unicruz e, por consequência, no PPGPSDS, 
especialmente em relação à necessidade de: a) superação da 
concepção de universidade como “torre de marfim”, encastelada em 
suas funções seculares, mas que ainda resiste no próprio ambiente 
acadêmico; b) maior equilíbrio entre a universidade e seu ambiente, 
para reduzir os históricos reclames da sociedade em geral em relação 
à dissintonia do mundo acadêmico com o mundo real; c) dar mais 
sentido àquilo que se faz no ambiente acadêmico, por meio da 
aplicação do conhecimento aos problemas reais e emergentes na 
sociedade; d) aumentar a captação de recursos externos via projetos 
de pesquisa, especialmente aqueles que envolvem a interação 
com empresas, o governo e a sociedade em geral; e) envolver a 
universidade, de fato, no desenvolvimento econômico e social, 
assumindo uma postura protagonista nos processos de inovação 
e na melhoria das regiões de atuação; f ) enfrentar o ambiente 
competitivo e encontrar posições estratégicas únicas, de difícil 
imitação e dependentes de trajetória, que realmente possam gerar 
vantagens competitivas sustentáveis para a instituição.

Em suma, o conjunto desses pontos compreende alguns 
desafios do PPGPSDS para os próximos anos, mas seguramente 
não se limitam a eles. No entanto, cada um desses pontos representa 
importantes direções e focos de trabalho, a fim de sustentar a 
qualidade já alcançada pelo Programa e, em uma busca constante, 
de alcançar conceitos superiores na avaliação da CAPES. Apesar 
da recente trajetória, muito já foi alcançado pelo PPGPSDS e, 
caso mantido esse ritmo, novas conquistas certamente virão. Com 
muita disciplina, de forma planejada e cotejada com o contexto 
institucional, esses desafios poderão ser gradativamente enfrentados, 
por meio do trabalho conjunto de toda comunidade acadêmica que 
dá vida à Unicruz.
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PPG EM PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: UMA 

TRAJETÓRIA DE SUCESSO – CONSTRUINDO O 
CAMINHO DA VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO 

NA UNICRUZ1

Carla Rosane da Silva Tavares Alves
Antonio Escandiel de Souza

1 Introdução

O segredo do sucesso é a constância do propósito 

(Benjamin Disraeli).

Este texto tem o propósito de apresentar uma síntese da 
história do Programa de Pós-Graduação em Práticas 

Socioculturais e Desenvolvimento Social, da Universidade de Cruz 
Alta - Unicruz, um Programa Acadêmico de caráter Interdisciplinar 
que se constituiu como uma trajetória de sucesso. Para isso, 
buscamos apoio bibliográfico e documental. Assim, constituem 
o aporte teórico básico autores como: Fazenda (2011) e Pombo 
(2004). Em termos documentais, recorremos, inicialmente, aos 
dados referentes à criação do Programa, no âmbito da Universidade 
de Cruz Alta e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Ensino Superior - CAPES.

Como se trata de um Programa de cunho Interdisciplinar, 
resgatamos, primeiramente, a compreensão de interdisciplinaridade, 
na perspectiva de Fazenda (2008, p. 119): 

Interdisciplinaridade é uma questão de compromisso e 

1 Trabalho vinculado ao GEPELC - Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Linguagens e Comunicação (Unicruz) e ao NUPELS – Núcleo de Pesquisa e Extensão 
em Linguagem e Sociedade (Unicruz).
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envolvimento do profissional, é uma nova atitude diante 
da questão do conhecimento, e abertura à compreensão de 
aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente 
expressos, colocando-os em questão.

Por outro lado, Pombo (2004, p. 31) pontua: “[...] essa 
palavra aparece para designar os mais variados tipos de experiências 
que, de alguns anos a esta parte e um pouco por todo o lado vem sendo 
realizada”. E acrescenta, ainda, que: “[...] a interdisciplinaridade 
está onde hoje se reconhecem as nossas reflexões sobre a condição 
fragmenta das ciências” (POMBO, 2004, p. 29).

Também na visão da autora, (2011, p.34), destacamos 
a importância da interdisciplinaridade: “Somente uma atitude 
interdisciplinar possibilita avançar no processo de construção de um 
trabalho contextualizado, no qual diferentes ciências e conhecimentos 
se cruzam oportunizando novas interpretações da realidade”.

Com esse entendimento, o Programa de Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social foi criado com a área de 
concentração em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, 
com duas linhas de pesquisa, quais sejam Linguagem, comunicação 
e sociedade, e Práticas socioculturais e sociedade contemporânea, 
com o intuito de oferecer à sua comunidade, um ensino 
interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas do conhecimento, 
seja, a partir da própria constituição de seu corpo docente, seja pela 
possibilidade de constituir o corpo discente de variados campos do 
saber, numa relação de diálogo com as diferenças culturais.

2 O Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social: resgate histórico 

A partir de 2009, um grupo de professores do Centro 
de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade de Cruz Alta, 
oriundos de diferentes áreas do conhecimento, mas unidos por 
um mesmo ideal, começou a se reunir sistematicamente com o 
propósito de estudar e elaborar uma proposta de Pós-Graduação 
Stricto Sensu. Muitas foram as discussões acaloradas, os estudos 
regados de entusiasmo e um crescente dinamismo pontuando 
os primeiros escritos que delineavam a proposta que, aos poucos 
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ia tomando corpo. Em 2010, o grupo encaminhou à CAPES a 
primeira proposta de um Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social, de caráter Interdisciplinar, 
na modalidade Profissional, proposta que não obteve êxito, naquele 
momento.

Passado o impacto inicial do ocorrido, o grupo retornou 
à sistemática de encontros, agora com um pouco de experiência, 
retomando a proposta e ousando apresentá-la na modalidade 
Acadêmica, o que se revelou bem apropriado à clientela que viria, 
futuramente, compor a população alvo, de interesse do Programa.

Novamente, o grupo de professores revestiu-se de entusiasmo 
e determinação no trabalho constante, lapidando sua proposta. 
Assim, no ano de 2013, a Universidade de Cruz Alta – Unicruz, 
por meio desse grupo de professores (do qual, nós, autores deste 
texto, participamos e continuamos participando), encaminhou à 
CAPES a proposta do Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social – Mestrado Acadêmico 
(PPGPSDS), na área Interdisciplinar. 

Desta vez, o Programa foi recomendado pela CAPES, com 
conceito 3 (três), coroando de êxito todo o trabalho realizado pelo 
grupo. Aqui, vale lembrar que em termos de APCN - Avaliação de 
Propostas de Cursos Novos, de Pós-Graduação Stricto Sensu, os 
critérios mínimos para propostas de Programas/cursos novos são 
estabelecidos nos documentos de área da CAPES, entretanto são 
considerados alguns princípios institucionais específicos.

Assim, a Ficha de Recomendação – APCN pela qual foi 
aprovado o PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social – Mestrado, a partir de critérios2 avaliados, foram 
apresentados em forma de perguntas, os quais sintetizamos, a 
seguir, e todos tiveram respostas favoráveis na referida avaliação 
do Curso de Mestrado: a) Condições asseguradas pela instituição 
ao Programa, verificando se a universidade continha indicadores 
de comprometimento com a implantação e o êxito do curso; 
disponibilidade do Programa quanto à infraestrutura (em termos de 

2 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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instalações físicas, laboratórios, biblioteca, recursos de informática, 
dentre outros requisitos);

b) Proposta do curso: item que indagava a qualidade da 
proposta, tendo em vista os objetivos, área de concentração, linhas 
de pesquisa e estrutura curricular;

c) Dimensão e regime de trabalho do corpo docente: 
neste item foi verificado o número de docentes, em especial dos 
professores com tempo integral na universidade, necessários à 
realização das atividades do curso, tendo em vista o atendimento 
da área e o número de alunos.

d) Produtividade docente e consolidação da capacidade de 
pesquisa: aqui, foi questionado e avaliado se o Programa apresentava 
seu Núcleo de Docentes Permanentes, grupo de pesquisadores com 
maturidade científica, atestada pela sua produção nos últimos três 
anos, e com nível de integração ao adequado desenvolvimento 
dos projetos de pesquisa e das atividades de ensino e orientação 
previstos.

Em face dos quesitos, o Parecer de Mérito da Proposta, pelo 
CTC-ES – Conselho Técnico Científico da Educação Superior 
da CAPES evidenciou o pleno alcance de todas as dimensões, 
recomendando o Curso de Mestrado:

A Área recomenda a aprovação da proposta de Mestrado 
em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da 
Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), pelas seguintes 
razões:

a) A proposta tem coesão, coerência e foco. Apresenta uma 
área de concentração, duas linhas de pesquisa e disciplinas 
integradas;

b) A estrutura física é satisfatória;

c) O corpo docente permanente em quantidade (13 DP) tem 
maturidade científica para implantar o Programa.

d) O Programa integra um componente original da 
UNICRUZ, assimilando a capilaridade dos projetos de 
extensão e de pesquisa já desenvolvidos com financiamento na 
região da sua abrangência.

e) A implantação da proposta atende à política de valorização 



  51
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos 

de interesse regional.

Comissão de Avaliação da Área Interdisciplinar (PARECER 
TÉCNICO DO CTC SOBRE O MÉRITO DA PROPOSTA, 
01-8-2013).

A homologação da aprovação do Mestrado em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social constou na Portaria nº 
652, de 22 de maio de 2017, a partir do disposto nos Pareceres 
no 23/2014, da Câmara de Educação Superior, do Conselho 
Nacional de Educação - CNE/CES, e no 0437/2014/CONJUR-
MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 
Educação - CONJUR-MEC, consoante os autos do Processo nº 
23001.000148/2013-62.

O grupo de professores, a partir da aprovação e 
recomendação, dedicou-se ao oferecimento da primeira turma, 
fato que se concretizou em 2014. O número de inscritos foi de 
67 (sessenta e sete) candidatos e a turma composta por 22 (vinte 
e dois) alunos, já preenchendo o número de vagas e com um bom 
lastro de suplentes, o que evidenciou a ótima procura pelo novo 
Curso de Mestrado que se apresentava à região do Alto Jacuí, área 
de inserção da Unicruz e revelando o impacto positivo do Programa 
no cenário local e regional.

 Já na primeira Avaliação Quadrienal, ocorrida em 2017, 
o PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social - 
Mestrado passou para conceito 4 (quatro), o que representou um 
grande avanço e materializou conceitualmente a qualidade do 
Programa.

Em relação à matriz curricular do Mestrado, o Curso 
é constituído de 5 (cinco) disciplinas obrigatórias e 11 (onze) 
disciplinas eletivas. Dentre as disciplinas, destacamos Docência no 
Ensino Superior (eletiva), que oportuniza a realização de estágio 
docente no ensino superior aos discentes do Programa de Pós-
Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social 
e dos demais PPGs da Unicruz. Trata-se de uma prática que se 
constitui numa importante oportunidade de que o pós-graduando 
dispõe para ter uma primeira experiência docente no ensino 
superior e estabelecer a relação teoria e prática, no que se refere ao 
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ensino e aprendizagem.
O estágio docente, na graduação, é um requisito parcial 

para aprovação na referida disciplina, a qual tem uma carga horária 
de 60 (sessenta) horas, distribuídas em 30 (trinta) horas para 
discussões teóricas e orientações para o estágio a ser realizado em 
curso de graduação, e 30 (trinta) horas para a prática em sala de 
aula. Esse estágio, oferecido pela disciplina, tem como finalidade 
oportunizar ao estagiário o contato com o ambiente profissional, 
proporcionando a este a construção do conhecimento teórico-
prático, que só se torna possível quando ele está inserido no 
contexto da sala de aula. 

O estágio docente, oferecido pela disciplina, busca atender 
ao que destaca a CAPES ao afirmar que cabe aos Programas de Pós-
Graduação, Mestrado e Doutorado, a formação para o exercício do 
magistério superior. O Estágio de Docência no Ensino Superior 
é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a 
preparação para a docência e a qualificação do ensino de graduação, 
sendo obrigatório para todos os bolsistas do Programa de Demanda 
Social (CAPES, 2010).

De acordo com o Regimento do Programa (2019), para 
a obtenção do título de Mestre em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social, o discente deverá cumprir os seguintes 
requisitos: obter aprovação em um mínimo de 24 (vinte e 
quatro) créditos em disciplinas; comprovar proficiência em língua 
estrangeira moderna, até 18 (dezoito) meses após o ingresso no 
Programa; elaborar Dissertação, redigida em português e seguindo 
as normas técnicas da ABNT; e obter aprovação da Dissertação 
perante a Banca Examinadora.

A integralização dos estudos será expressa em unidades de 
créditos, sendo um crédito equivalente a 15 (quinze) horas-aula. O 
candidato deverá cursar 15 (quinze) créditos referentes às disciplinas 
obrigatórias e, no mínimo, 09 (nove) créditos correspondentes às 
disciplinas eletivas, totalizando 24 (vinte e quatro) créditos. As 
atividades do Curso deverão ser desenvolvidas num prazo mínimo 
de 12 (doze) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Não serão 
atribuídos créditos às atividades desenvolvidas na elaboração da 
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Dissertação.
Em consonância com a missão da Universidade de Cruz 

Alta, no que diz respeito às pesquisas e ações, o Programa foca-se 
nas necessidades locais e regionais, abrindo espaço para discussões 
e encaminhamentos em nível de Mestrado. 

No avanço da trajetória do PPG em Práticas Socioculturais 
e Desenvolvimento Social, o grupo de professores encaminhou, 
no ano de 2016, a sua proposta de Doutorado, buscando a 
verticalização no ensino, na Universidade de Cruz Alta.

Com a experiência alcançada no decorrer dos anos, o 
grupo empenhou-se com profundidade na elaboração dos quesitos 
necessários à sustentação dos propósitos, e o entusiasmo novamente 
se fez presente na busca do ideal conjunto. Entretanto, não fora 
dessa vez a aprovação e, novamente, o grupo encaminha APCN 
em 2017. Em 2018 foi reavaliada a proposta, que, por sua vez, foi 
retomada e encaminhada em 2019.

No aguardo da publicação da avaliação, a ansiedade, por 
vezes, pairava sobre o grupo, que logo se reanimava, na expectativa 
do resultado. E, em 13 de março de 2020, a CAPES recomendou o 
Curso de Doutorado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social, o qual obteve reconhecimento pela Câmara de Educação 
Superior do MEC, pelo Parecer CES/CNE nº 351/2020, publicado 
na página 107, sequência 14, do Diário Oficial da União (D.A.U.), 
de 01 de julho de 2020.  

Numa feliz coincidência, o Doutorado foi divulgado pela 
Coordenação do PPG na Aula Inaugural do primeiro semestre 
letivo de 2020, à plateia que aguardava atenta a palestra a ser 
ministrada, no Miniauditório da instituição, numa sexta-feira 13, 
que desmentia o que normalmente é apregoado referente à data: 
aquela sexta-feira 13 era realmente um dia feliz, mais que um dia 
de sorte, um dia em que se concretizava o que trazemos na epígrafe 
deste texto: “O segredo do sucesso é a constância do propósito” 
(Benjamin Disraeli).

Dessa forma, em nível de Doutorado, o PPG em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social – Mestrado e Doutorado 
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alcança a verticalização do ensino, na Unicruz, com o intuito de 
ampliar o conhecimento voltado ao fomento de novas práticas 
socioculturais, tendo em vista o desenvolvimento social.

Cumpre-nos destacar que o início do processo seletivo para 
o curso de Doutorado encontra-se aguardando a homologação do 
Parecer CNE nº 139/2020, que altera o artigo 8º da Portaria nº 33, 
de 12 de fevereiro de 2019, ou da Portaria de Reconhecimento do 
referido curso pelo Ministro da Educação. Agora, com Mestrado 
e Doutorado, o objetivo geral do Programa de Pós-Graduação em 
Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social:

[...] visa formar pesquisadores e agentes sociais dotados de 
autonomia teórico-investigativa para atuarem na pesquisa 
científica, na docência e nas organizações públicas e privadas, 
aptos a articular práticas socioculturais inovadoras de 
impacto social, econômico e ambiental, numa perspectiva 
interdisciplinar (UNICRUZ, 2019).

Nessa nova perspectiva, a área de concentração do 
Programa ampliou-se, passando a ser Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Humano e Social, registrando o componente 
humano, que já se encontrava transversalmente em todas as 
disciplinas e linhas de pesquisa, mas que, agora, se materializava, a 
partir da aprovação do Doutorado.

Muito entusiasmo do grupo de docentes e discentes, 
acolhidos pela comunidade acadêmica, local e regional, pelas 
perspectivas que se abriram, oportunizando à Universidade de Cruz 
Alta o seu primeiro Curso de Doutorado e em uma área com poucos 
cursos existentes no país, o que lhe garante, senão o ineditismo, 
um grande diferencial pela peculiaridade e características próprias, 
que o distinguem de outros Programas que possuem inúmeros 
concorrentes de área.

Com isso também o Programa oportuniza ao egresso do 
Mestrado a possibilidade de continuidade de seus estudos na 
mesma área de concentração, viabilizando o aprofundamento de 
suas investigações em nível de Doutorado.

O público alvo do Programa é constituído por profissionais 
de diferentes áreas do conhecimento, dentro de uma perspectiva 
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interdisciplinar. Assim, integram o público alvo: “professores, 
agentes sociais e de saúde, educadores sociais, integrantes de 
ONGs, membros de associações, movimentos sociais, órgãos 
governamentais, ligados à cultura e memória, entre outros, seja 
no âmbito público ou privado [...]”. Com isso, o Programa volta-
se “[...] à transformação, potencialização e desenvolvimento do 
contexto regional” (UNICRUZ, 2019).

Nesse sentido, o perfil do doutor em Práticas Socioculturais 
e Desenvolvimento Social, egresso a ser formado, numa visão 
interdisciplinar, em consonância com os objetivos do PPG e o que 
propõem ambas as linhas de pesquisa (Linguagem, comunicação e 
sociedade, e Práticas socioculturais e sociedade contemporânea), é:

[...] - inter-relacionar saberes de distintas ciências e produzir 
saberes capazes de subsidiar a tomada de decisões facilitadoras, 
estimuladoras do desenvolvimento social, por meio de ações 
inovadoras e produtivas na sociedade contemporânea;

- atuar na pesquisa e docência de graduação e pós-graduação;

- atuar em instituições públicas e privadas, associações e 
conselhos, ligados à cultura e desenvolvimento social;

- construir conhecimentos de impacto social, numa perspectiva 
interdisciplinar, contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida e efetivação do desenvolvimento sociocultural;

- liderar equipes multidisciplinares e multi-institucionais 
na análise e busca de soluções para problemas reais no nível 
regional e nacional.

Em face disso, o futuro doutor em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social deverá ser capaz de atuar com ética no 
seu campo de atuação profissional, assumindo o compromisso 
com ações inovadoras que promovam impacto positivo na 
sociedade contemporânea (UNICRUZ, PROPOSTA DE 
DOUTORADO DO PPGPSDS, 2020, p. 37).

Quanto às linhas de pesquisa Linguagem, comunicação e 
sociedade, e Práticas socioculturais e sociedade contemporânea, 
como estão apresentadas na Proposta do Doutorado:

[...] potencializam e ampliam saberes e teorias que permitem 
aprofundar a leitura da região e do mundo, fazendo a 
articulação de elementos necessários para a compreensão da 
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dinâmica do desenvolvimento econômico que gera problemas 
sociais, ambientais e culturais mais amplos/complexos, os 
quais se colocam como entraves para o desenvolvimento 
sustentável em geral e, especialmente, regional (UNICRUZ, 
2019, p. 6-7).

Em termos de vagas, o Programa de Pós-Graduação em 
Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, anualmente, 
oferta 22 (vinte e duas) vagas para o Curso de Mestrado e, agora, 
passa a ofertar 11 (onze) vagas para o Curso de Doutorado, sendo 
que o ingresso ocorre por meio de processo seletivo, coordenado 
pelo Colegiado do PPG e divulgado por edital específico. 

Para a obtenção do título de Doutor em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social, o discente deve, de acordo 
com o estabelecido no Art. 40 do Regimento do PPG, cumprir os 
seguintes requisitos: 

obter aprovação em um mínimo de 36 créditos em disciplinas 
(12 obrigatórias, 6 de orientação de tese, e os demais créditos 
de optativas); obter aprovação em prova de proficiência em 
duas línguas estrangeiras – espanhol, francês ou inglês, até 
a abertura do processo de defesa da tese, após o ingresso no 
Programa; elaborar uma tese redigida em português, seguindo 
as normas técnicas da ABNT; e, obter aprovação da tese 
perante banca examinadora, no prazo mínimo 24 meses (vinte 
e quatro) e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses. A 
integralização dos estudos é expressa em unidades de crédito, 
sendo um crédito equivalente a quinze horas-aula.

A cada ano, o Programa oferece um edital para seleção de 
discentes regulares, além de discentes especiais, renovando, muitas 
vezes, as diferentes áreas de procedência dos novos alunos.

3 Considerações finais

Com este texto, apresentamos um resgate dos principais 
pontos históricos do Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social – Mestrado e Doutorado.  
Apresentamos, também, as principais características do Programa 
que se constituiu no período de 11(onze) anos, desde o início da 
elaboração da proposta de Mestrado até o presente momento, 
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quando nos encontramos às vésperas da seleção da primeira turma 
do Curso de Doutorado, processo que ocorrerá em 2021.

Destacamos que a interdisciplinaridade, que marca o 
Programa, ocorre desde a sua origem, tendo em vista que o grupo 
responsável pela elaboração da proposta permaneceu unido com 
o propósito conjunto de trabalhar em prol de um Programa 
diferenciado. E, nesse sentido, que trouxesse a articulação de 
diferentes saberes e conhecimentos com o objetivo de promover a 
reflexão, discussão, análise e busca de soluções para questões sociais 
da contemporaneidade.

O impacto social almejado pelo Programa evidencia-se 
nas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, voltadas às diversas 
áreas do conhecimento, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, 
abrindo-se, muitas vezes, a questões que podem ter continuidade e 
aprofundamento no Doutorado. 

Para ilustrar, citamos algumas temáticas que têm sido 
contempladas nas pesquisas que resultaram em dissertações 
de Mestrado, como: políticas públicas; pesquisas sobre idosos; 
Estratégias de Saúde da Família; judicialização; reivindicação 
de direitos e o papel dos conselhos municipais; desafios na 
sociedade contemporânea e na era digital; práticas docentes para 
a educação básica, superior e educação no campo; dificuldades de 
aprendizagem; o bullying provocado pelo preconceito linguístico; 
jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica; a 
evolução discursiva dos catadores de materiais recicláveis, dentre 
outros.

A par disso, é importante ressaltar o envolvimento da 
sociedade nos diferentes eventos promovidos pelo Programa, a 
exemplo do VII Simpósio de Práticas Socioculturais, V Encontro 
de Movimentos Sociais, III Mostra de Trabalhos em Práticas 
Socioculturais e II Encontro de Egressos do Programa, evento 
que já se tornou tradicional no PPG, contando com um grande 
envolvimento da comunidade acadêmica, local e regional, inclusive 
com participação de palestrantes internacionais.

Situando as questões sociais e culturais que permeiam as 
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variadas atividades e ações desenvolvidas nas diferentes disciplinas 
que compõem a matriz curricular do Programa, resgatamos 
de alguns versos do poema “Mãos dadas”, do poeta brasileiro 
modernista Carlos Drummond de Andrade, na obra Sentimento do 
mundo, ao afirmar:

O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. [...]

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens 
presentes, a vida presente” (ANDRADE, 1940).

Com isso, trazemos a ideia da união do grupo que criou 
o Programa, hoje com Mestrado e Doutorado, a par da ideia 
da construção coletiva em busca da formação continuada e da 
verticalização do ensino, na Universidade de Cruz Alta – Unicruz, 
numa alusão ao chamamento “Mão dadas”!
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A MÚSICA NO AMBIENTE ESCOLAR COMO 
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

HUMANA, SOCIAL E CULTURAL

José Valtair Krambeck
Vânia Maria Abreu de Oliveira

1 Considerações iniciais

A apresentação das dissertações realizadas no Programa 
de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e 

Desenvolvimento Social, em seis anos de sua existência, coloca-nos 
perante o dever de produzir um artigo “comemorativo” a partir dos 
primeiros cem egressos do programa, além de explicitar e explicar a 
temática a ser desenvolvida. 

Escolhemos a dissertação intitulada "Práticas de Ensino e 
Aprendizagem Musical em Grupo em Ambiente Escolar"1, tendo 
como campo de investigação uma escola da rede pública estadual 
de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que proporcionou diversas 
reflexões científicas e sociais que nos ajudam a compreender a 
realidade, através das vivências musicais no ambiente escolar. 

A presente investigação, caracterizada como pesquisa-ação 
com abordagem qualitativa e análise bibliográfica, inserida na linha 
de pesquisa de Práticas Socioculturais e Sociedade Contemporânea2 
do Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social – Mestrado e Doutorado, da Universidade 
de Cruz Alta, tem como objetivo oportunizar a prática de exercícios 

1 Apenas uma parte da dissertação foi usada para a elaboração deste artigo. Leia na 
íntegra no endereço: https://home.unicruz.edu.br/dissertacoes-mestrado-humanas/ 

2 Essa linha objetiva: a discussão teórica das práticas que envolvem a problemática 
social, cultural, política, econômica e ambiental, numa abordagem ética e cidadã 
que perpassa os diferentes ciclos da vida; o desvelamento da intencionalidade, da 
repercussão, da (re)significação do sentido que estas práticas têm para os sujeitos, na 
busca pela efetivação dos direitos sociais e da dignidade humana.

https://home.unicruz.edu.br/dissertacoes-mestrado-humanas/
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musicais, a fim de verificar os benefícios proporcionados por 
essas práticas na escola, através de uma abordagem desafiadora 
que procura desenvolver os aspectos: cognitivo, motricidade, 
sensibilidade, socialização, enriquecimento cultural e habilidades 
pertinentes como atenção, concentração e memória. Entende-
se que através desses aspectos pode-se promover a autonomia e a 
plena inclusão dos sujeitos aos seus espaços sociais.

Como problema de pesquisa, apresenta-se a busca de espaço 
e reconhecimento das práticas de ensino e aprendizagem musical 
em grupo no ambiente escolar, que constitui oportunidades 
de mudanças sociais que oportunizam a autonomia dos 
alunos, conquistando espaços tanto na esfera social como na de 
aprendizagem. Porém, esse processo se transforma e marca uma 
trajetória que ainda não está consolidada totalmente e, por vezes, 
gera impasses quanto à valorização da disciplina de música na 
escola. 

O aporte teórico centrou-se em autores como Bakhtin 
e Volochínov (2002), Beyer (1988), Chiarelli e Barreto (2005), 
Fubini (2015), Gardner (1995), Green (1987), Hall (1997), 
Mendes (2011), Penna (2015) e Ramos (2016), dentre outros. 
Na metodologia aplicada, os dados foram coletados por meio da 
aplicação de três questionários semiestruturados, sendo um para 
levantamento das questões socioculturais, outro para diagnóstico 
inicial, e outro para diagnóstico final, além de roda de conversas 
cujas interpretações fundamentam-se na análise de conteúdo.

A partir das reflexões realizadas, percebemos que são notórias 
as influências proporcionadas pela música inserida no ambiente 
escolar relacionadas às mudanças sociais e culturais perceptíveis, 
possibilitando um melhor entrosamento entre alunos e professores 
e, consequentemente, uma maior abertura para a aprendizagem. 
Também foi possível apurar que a música no meio educacional 
constitui um aspecto que interfere diretamente no crescimento 
individual e coletivo dos alunos, evidenciando a sua importância 
no seu processo de inserção e ascensão no meio educacional. 

Assim, apesar de termos encontrado resultados que indicam 
superação dos alunos até em situações de discriminação, a aceitação 
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no ambiente escolar necessita ainda superar barreiras necessárias 
para a sua consolidação efetiva na escola/sociedade, estabelecendo 
uma cultura que elimine as diferenças, legitimando seu papel no 
currículo, concretizando a tão sonhada melhoria das condições 
de trabalho dos professores de música que atuam no ensino 
fundamental e lutam pela democratização do ensino de música.

2 A educação musical em debate na escola

 Ainda que se trate de contemporaneidade, há impasses 
a serem superados, como por exemplo, a luta por uma educação 
de qualidade, que possibilite a inserção da educação musical no 
ambiente escolar, a qual se torna imprescindível, dada toda a gama 
de possíveis contribuições à formação humana e artística, assim 
como a promoção de condições para a sua continuidade. Discutir 
questões como inserção, valorização e consolidação do ensino da 
música nas escolas representa uma realidade sentida como necessária 
nas escolas. 

Em face disso, busca-se neste texto investigar, a partir das 
vivências enquanto professor de música, analisar e refletir os desafios 
relacionados à escola, seu contexto e o seu cotidiano, no sentido 
de apontar possibilidades de intervenção pelo viés da educação 
musical, com uma proposta de ação prática através de oficinas de 
música, violão e canto, considerando seus potenciais benefícios à 
formação humana.

A escola é, essencialmente, uma organização social que 
promove uma vasta gama de trocas interpessoais, constituindo um 
espaço profícuo na produção de representações sociais. Mendes 
(2011) considera a escola pública o espaço formal com maior 
possibilidade de democratização da difusão de conhecimentos 
produzidos pela sociedade e, assim, pode permitir o acesso ao 
conhecimento musical como um saber fundamental à formação do 
indivíduo em sua plenitude.

O percurso para a produção do conhecimento na pesquisa 
parte da leitura de autores de diferentes áreas do conhecimento. 
Nosso propósito foi desenvolver um trabalho interdisciplinar, a 
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partir de conceitos de ciências como a História, Educação Musical, 
Antropologia e Sociologia, associados à concepção da música como 
linguagem artística. 

Beyer (1988), em sua dissertação de Mestrado em Educação, 
analisa a relação entre ciência e arte. Segundo a autora (1988, p. 
128): “[...] a música, embora não deixando de ser arte, constrói 
seu conhecimento específico apresentando certas características 
oriundas da ciência”. A autora compara: “[...] enquanto a ciência 
trabalha principalmente sobre o orgânico e os fenômenos que o 
mantém, o conhecimento em arte ocupa-se das diferentes formas 
de transição das coisas vivas para as formas vivas”.

Como prisma ontológico, busca-se a produção de 
conhecimentos admitindo-se como sujeitos de construção subjetiva 
e intelectual, assim como os alunos a quem se dedica a pesquisa, 
estando ambos submetidos a diferentes discursos científicos e 
educacionais. Segundo Penna (2015, p. 30):

[...] o homem construiu, em seu desenvolvimento histórico, 
a música como uma linguagem artística, estruturada e 
organizada. Como uma forma de arte – cuja especificidade é ter 
o som como material básico –, caracteriza-se como um meio de 
expressão e de comunicação. Meio de expressão, por objetivar 
e dar forma a uma vivência humana, e de comunicação por 
revelar essa experiência pessoal de modo que possa alcançar o 
outro e ser compartilhada. 

Entende-se que a música, a partir do apelo perceptivo 
sobre melodia, harmonia e ritmo, valendo-se também do elemento 
textual, embora frequentemente prescinda deste para produzir 
sentido, geralmente busca retratar aspectos da vida e do cotidiano 
de um determinado povo, sua história, suas características, suas 
práticas socioculturais e seu modo de vida. Admite-se a música 
como produto de um contexto e assim, consequentemente, fato 
cultural. Segundo Green (1987, p. 91):

[...] não existe objeto musical independente de sua constituição 
por um sujeito. Não existe, portanto, por um lado, o mundo 
das obras musicais (que não são entidades universais e se 
desenvolvem em condições particulares ligadas a uma dada 
ordem cultural), e por outro, indivíduos com disposições 
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adquiridas ou condutas musicais influenciadas pelas normas 
da sociedade. A música é, portanto, um fato cultural inscrito 
em uma sociedade dada [...] 

Por este prisma, música tem um ponto de partida, podendo 
estar calcada na experiência, na leitura ou na releitura de uma 
obra anterior. Os moldes, a influência e a inspiração, advindas 
de uma experiência anterior de apreciação, bastam para dar vida 
a novas produções. A vida cotidiana, a realidade sociopolítica e 
até características geográficas, também contribuem na formação 
da identidade musical. Ramos (2016) preconiza uma definição 
de música como fato social, reafirmando sua representatividade. 
Segundo a autora (2016, p. 94):

As respostas das crianças deixam claro que a educação musical 
não se restringe apenas a questões técnicas da música. Partindo-
se da perspectiva da sociologia da educação musical, entender 
o que os alunos escutam/cantam/dançam pode ser a porta 
de entrada para se compreender suas maneiras de viver e sua 
própria identidade.

Na construção de uma educação plena, capaz de contemplar 
todos os aspectos humanos, a música, assim como as artes em geral, 
tem um papel fundamental. Ao mesmo tempo em que ela oferece 
a possibilidade de desenvolver a sensibilidade, ela humaniza o 
ambiente educacional, no sentido de tornar a escola um espaço que 
vai muito além das fórmulas físicas, matemáticas e da rigidez das 
regras gramaticais.

3 Música, uma linguagem de característica interdisciplinar

Assim, como componente dessa cadeia interdisciplinar, 
a música se torna importante em alguns aspectos: como arte, 
além de envolver os sentidos e a percepção, possibilita ainda o 
desenvolvimento do senso estético. Como área de conhecimento, 
auxilia no aspecto cognitivo através dos conteúdos teóricos e 
textuais, com suas implicações racionais e culturais. O som, a 
matéria-prima da música, está sujeito a conceituações estéticas pela 
percepção musical, como exemplifica Fubini (2015, p. 59): 

O problema da educação musical do nosso ouvido existe e, 
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portanto, não deve ser menosprezado. O nosso ouvido de 
homens ocidentais está fortemente educado para a música 
ocidental e para o tipo de hierarquização das notas [...], 
todavia o ouvido não tem nenhuma dificuldade particular em 
habituar-se a linguagens diferentes da linguagem tonal. 

Esse “habituar-se a linguagens diferentes” conduz a reflexões 
sobre o senso estético, que se pode entender como a capacidade de 
julgar, apreciar e aceitar determinado objeto como belo, podendo 
ser desenvolvido a partir de critérios tecnicamente determinados.

Ao envolver atividades práticas que movimentam o corpo, 
as vivências musicais ainda auxiliam na motricidade dos alunos, 
atenção e memória.  Além desses, ainda contribui com os aspectos: 
psicológico, o autoconhecimento e a socialização. Segundo Chiarelli 
e Barreto (2005, p. 03), “as atividades de musicalização permitem 
que a criança conheça melhor a si mesma, desenvolvendo sua noção 
de esquema corporal, e também permitem a comunicação com o 
outro”. 

Em relação aos conteúdos, entende-se que os saberes 
específicos dessa linguagem se relacionam com a percepção musical, 
permitindo uma escuta consciente, capaz de fazer perceber de que 
forma os sons são organizados, se sucessivos ou simultâneos, a 
partir de suas propriedades: timbre, intensidade, altura e duração. 

Esse “escutar consciente” significa um ouvir ativo, a fim de 
aprender, fazendo com que se formem conceituações próprias de 
algo que até então não passava da dimensão sonora, sem uma efetiva 
significação. Além das propriedades acima, como aspectos mais 
tangíveis, a escuta consciente também se relaciona dialogicamente 
com os processos de recepção, compreensão e interpretação, com 
um sentido ativo e reativo. Segundo Bakhtin e Volochínov (2002, 
p. 132):

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se 
em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 
correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos 
em processo de compreender, fazemos corresponder uma 
série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais 
numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa 
compreensão. 
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Uma evidência prática dessa escuta consciente, por 
exemplo, pode-se observar quando uma pessoa, independente do 
seu nível de educação musical, ao ouvir uma música, lembra-se de 
outras, a partir de algum detalhe, mesmo que não saiba apontar se 
a semelhança seja rítmica ou melódica. A interpretação dos signos, 
em um contexto de interação social, pressupõe que, segundo Hall 
(1997, p. 16).:

Os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de 
sentido. A ação social é significativa tanto para aqueles que a 
praticam quanto para os que a observam: não em si mesma, 
mas em razão dos muitos e variados sistemas de significado 
que os seres humanos utilizam para definir o que significam 
as coisas e para codificar, organizar e regular sua conduta uns 
em relação aos outros. Estes sistemas ou códigos de significado 
dão sentido às nossas ações. Eles nos permitem interpretar 
significativamente as ações alheias. Tomados em seu conjunto, 
eles constituem nossas “culturas”. Contribuem para assegurar 
que toda ação social é “cultural”, que todas as práticas sociais 
expressam ou comunicam um significado e, neste sentido, são 
práticas de significação.

Aí residem as implicações da música que vão além 
de conceitos teóricos, pois, historicamente, ao envolverem a 
sensibilidade, são tratadas em teorias relacionadas a questões 
anímicas. Ao analisar os entendimentos de Platão, Aristóteles e 
Pitágoras, entre outros, diz Fubini (2015, p. 80): “Com efeito, 
certas melodias, ritmos e harmonias imitam quer a virtude, quer 
os vícios, pelo que a música tem um poder educativo se for usada 
com prudência e com conhecimento dos seus efeitos sobre a alma 
humana”, ou seja, melodias e harmonias têm o poder de afetar os 
ânimos, devendo ser trabalhadas além de conceitos, na plenitude 
de suas significações. 

4 Algumas questões vivenciadas na escola através da música

As relações entre as experiências de “ouvir consciente” e 
momentos vividos, como associações, lembranças, estranhamentos 
e emoções, constituem, segundo Geraldi (2010, p. 95), uma boa 
“[...] base da aprendizagem”.
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Nesse ponto, também se julga de suma importância trabalhar 
as imagens mentais formadas a partir dessa escuta consciente, seja 
na forma de representação por desenhos, seja pela reflexão em 
grupo. Tal procedimento estende significativamente os efeitos das 
vivências musicais na escola.

No aspecto sociocultural, a educação musical oportuniza 
processos de formação de identidade dos sujeitos, contextualizando-
os. Ao apreciar ou interpretar uma obra, estes podem se apropriar 
dos seus significados e sua situação no tempo e no espaço. Assim, 
podem ainda compreender os valores do grupo social do qual essa 
obra se faz representativa. Nesse campo, ressalta-se que as vivências 
musicais também podem desempenhar o papel socializador entre 
os alunos, promovendo diálogo e a troca de experiências, podendo 
amenizar o caráter introvertido, a partir do desenvolvimento da 
autoconfiança. 

Para Koellreutter (1990, p. 6), “Somente o ensino da 
música como arte ambiental e socialmente funcional - e, portanto, 
enquanto arte aplicada a atividades extramusicais, mas funcionais 
na sociedade - contribuirá para a conscientização do homem 
brasileiro e para o desenvolvimento da população”.

 A interação entre arte e vida profissional possibilita 
humanizar atividades pela comunicação estética. Segundo 
Koellreutter, a educação musical possibilita “despertar a mente 
dos jovens à consciência da interdependência de sentimento e 
racionalidade, de tecnologia e estética”. A autonomia e o caminho 
para o protagonismo na sociedade também são preocupações a 
serem consideradas. Segundo Koellreutter (1990, p. 6): 

Como instrumento de libertação, a arte poderia tornar-se um 
meio indispensável de educação, pois oferece uma contribuição 
essencial à formação do ambiente humano. Assim, através de 
sua integração na sociedade, a arte poderia tornar-se um fator 
central da nova sociedade desde que, por meio de integração, 
ela vença a sua alienação social e sobreviva à sua crise atual.

Por fim, vê-se o trabalho de musicalização na escola 
como uma forma de promover conhecimentos, com os quais os 
alunos possam aprender novas informações, indo muito além da 
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participação em eventos do calendário, formação de músicos ou 
bandas e muito menos da imposição de tocar instrumentos ou 
cantar. Nesse sentido, nos alertam Chiarelli e Barreto (2005, p. 5): 

As atividades musicais realizadas na escola não visam à 
formação de músicos, e sim, através da vivência e compreensão 
da linguagem musical, propiciar a abertura de canais sensoriais, 
facilitando a expressão de emoções, ampliando a cultura geral 
e contribuindo para a formação integral do ser.

Tais fatores vêm ao encontro dos objetivos do Programa 
de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social – Mestrado e Doutorado Acadêmico – da Universidade de 
Cruz Alta (UNICRUZ, 2020), que visa à potencialização de saberes 
e teorias que permitem a promoção de práticas de intervenção 
social, inserindo-se na linha de Pesquisa de Práticas Socioculturais 
e Sociedade Contemporânea.

Em relação à perspectiva artística, em um atual contexto 
de depreciação estética da música, observa-se o surgimento de 
produções musicais de limitado valor estético, muitas dessas 
baseadas apenas em ritmo, desprovidas de harmonia, melodia e 
textualmente desprovidas de poesia ou, em alguns casos, utilizando-
se de vocabulário vulgar. Dessa forma, busca-se também refletir as 
questões éticas e estéticas, considerando também o atual contexto 
em que predominam os estímulos visuais em detrimento dos 
auditivos. Nesse sentido, nos alertam Chiarelli e Barreto (2005, p. 
4):

Por isso é fundamental fazer o uso de atividades de musicalização 
que explorem o universo sonoro, levando as crianças a ouvir 
com atenção, analisando, comparando os sons e buscando 
identificar as diferentes fontes sonoras. Isso irá desenvolver 
sua capacidade auditiva, exercitar a atenção, concentração e a 
capacidade de análise e seleção de sons.

Como motivação, justifica-se a necessidade de explorar, no 
desenvolvimento deste estudo, a possibilidade de implementação 
de práticas musicais construtivas no ambiente escolar, como forma 
de enfrentar essas práticas (des)construtivas ou de nula contribuição 
para a formação humana em sua integralidade. Considera-se a 
escola um ambiente adequado para o desenvolvimento de trabalhos 
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que resgatem o valor artístico, ao mesmo tempo em que propiciem 
a aprendizagem de importantes conceitos acerca das práticas 
musicais.

É importante considerar que o fácil acesso a essa arte, 
visto que a mídia fomenta a sua produção em escala quase 
industrial, constitui um desafio ao profissional responsável por 
seu desenvolvimento em ambientes educacionais. Esse profissional 
tem a responsabilidade de redimensionar, no meio escolar, o que 
se propaga ao sabor das necessidades da mídia fora dos limites 
da escola. Parte desse desafio envolve a revisão e reconstrução de 
conceitos de caráter valorativo das obras que ora se apresentam.

Pensando uma educação musical voltada à formação 
integral, sendo a música um importante componente no contexto 
interdisciplinar, no aspecto epistemológico, busca-se como 
principais referenciais a Teoria histórico-cultural, especialmente a 
Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP (VYGOTSKY, 1991) 
e Inteligências Múltiplas –  A teoria na prática, em que se analisa 
a inteligência musical (GARDNER, 1995). É latente na obra de 
ambos a preocupação com o aspecto sociocultural, pela promoção 
de autonomia e inclusão dos sujeitos.

Coloca-se como questão central a possibilidade de a 
educação musical contribuir com a formação humana integral em 
ambiente escolar, como um potencial componente do processo 
interdisciplinar. Acredita-se que a música pode contribuir na 
formação humana dos alunos, através de suas vivências, pelo 
desenvolvimento de conceitos e habilidades específicas. A mudança 
de mentalidade pode ser encarada como uma prática sociocultural, 
eis que a sociedade é o elemento que alimenta essa questão.

5 Considerações finais

Todos os resultados obtidos nesta pesquisa dizem respeito 
a um contexto específico e a um período determinado: "Práticas 
de Ensino e Aprendizagem Musical em Grupo em Ambiente 
Escolar" e não podem ser generalizados ou mesmo transportados 
para outras realidades. Dessa forma, como inovação, esta pesquisa 
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traz um panorama específico que pode ser ponto de partida para 
a implantação efetiva da música nas escolas das comunidades, 
trazendo à tona dificuldades, questões estruturais, recursos 
humanos, assim como a legislação e aspectos motivadores para tal, 
como demanda e espaço de ação em favor da música como prática 
cultural.  

No decorrer deste trabalho, dedicou-se atenção às dimensões 
de vivências musicais: apreciação, literatura, interpretação, técnica 
e execução. Promover o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem musical da criança, visando à formação integral do 
cidadão, foi uma preocupação constante do professor pesquisador 
neste estudo, assim como o cuidado com a apuração dos resultados, 
a partir da análise dos dados e das observações durante as práticas 
de ensino e aprendizagem musical e dessa efetiva reflexão.

Notou-se, na prática de ensino musical e em breve pesquisa 
sobre metodologias de musicalização, que atualmente tem sido 
necessária uma flexibilização em busca do interesse do público 
por aprender música. Métodos mais conservadores, aos poucos, 
vêm sendo substituídos. Isso nos evidencia a necessidade de local 
específico para determinadas práticas, como é o caso da música.

Também se percebeu que, até que a cultura das práticas 
musicais seja aceita e incorporada ao cotidiano escolar, dificuldades 
relativas à cooperação se colocaram como barreiras a serem 
transpostas. Ficou evidenciada, na prática, a ocorrência da mediação, 
um dos pontos a serem observados a partir da ZDP. Uma grande 
contribuição ao trabalho, foi a forma natural com que aconteceram 
as trocas, quando um primeiro aluno a entender passou a auxiliar 
os colegas, promovendo uma prática de ajuda mútua entre todos, 
em exercício de cooperação.

Também foi possível verificar, através dos ritmos diferentes 
de desenvolvimento dos alunos, uma maior fluência e interesse de 
alguns em relação a outros. Esse aspecto dá o sentido de validação 
da pesquisa em relação à inteligência musical, tanto no sentido de 
aperfeiçoamento dos mais fluentes como no de incentivo aos que 
inicialmente não se mostraram tão perseverantes. 



74  
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos

Dessa forma, em relação aos objetivos propostos para 
a execução deste trabalho, julga-se de relativo êxito a busca por 
estimulação ao gosto musical através das oficinas. Com as discussões 
sobre gostos musicais, construção de repertório, conseguiu-se o 
protagonismo desejado por parte dos alunos, que se envolveram, 
enfrentaram a timidez e se articularam de forma cooperativa 
durante as aulas. 

A partir dos dados apurados nos questionários, há evidências 
de que as atividades relacionadas à cognição auxiliaram em aspectos 
relacionados a outras disciplinas, assim como no convívio com os 
outros, mesmo que de forma parcial. Também foram observadas 
diferenças entre o antes e o depois das atividades, a partir das 
respostas nos questionários, assim como na roda de conversas.

 Ainda foi possível traçar um panorama bem específico 
referente à escola, assim como a sua comunidade, sobre expectativa, 
realidade, estrutura e as condições para a implementação efetiva 
do ensino de música. Pôde-se perceber que, embora nem todos 
os participantes da pesquisa tenham aflorado em si o desejo de 
aprender a música, mesmo com as dificuldades que se colocaram, 
é justificada a promoção da atividade desenvolvida na escola, visto 
que todas as crianças puderam vivenciar a participação nas oficinas. 

Mostrou-se de grande valia a oportunidade de vivenciar as 
práticas, experimentando o violão como instrumento, ou o canto, 
o que talvez não tenha um desdobramento imediato, mas ainda 
pode ser uma memória para o futuro dessas crianças, que tocaram, 
cantaram, conviveram, cooperaram, ajudaram e foram ajudadas 
pelos colegas.

Através dos resultados, pode-se constatar a relevância 
das vivências musicais possibilitadas no processo de ensino e 
aprendizagem na escola, em relação à formação humana das 
crianças envolvidas. Ficou aparente que, mesmo nas crianças em 
que a inteligência musical não era a área de maior interesse, a 
partir do esforço, da cooperação e do exemplo dos outros alunos, o 
desenvolvimento aconteceu satisfatoriamente.

Acredita-se que esta pesquisa pode contribuir para/com a 
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área da educação musical em ambiente escolar, bem como promover 
novas discussões e reflexões sobre seus aspectos centrais, mediação 
nas práticas musicais em grupos, implicações cognitivas e teoria 
das múltiplas inteligências, mais especificamente a inteligência 
musical, assim como a responsabilidade estético-musical no ensino. 

Também se espera que esta pesquisa possa, de alguma forma, 
estimular a construção do planejamento didático-metodológico, 
para que se promovam mais atividades envolvendo a musicalização 
nas escolas, especialmente nas públicas, pelo potencial sociocultural 
a que essas estão submetidas. 

Sob o risco de sucessos e fracassos, entende-se que foram 
vivenciados momentos de inestimáveis trocas para/com os alunos 
componentes do corpus da pesquisa. Em um processo singular, 
embora possa contribuir de forma geral, não pode ser comparado 
com outras realidades e nem tampouco produzir conclusões 
pétreas, firmadas ou imutáveis. Pelo contrário, reconhecendo 
lacunas, vislumbra-se que esta seja exemplo para novas pesquisas 
que possam contribuir com a construção de novos conhecimentos e 
soluções para os problemas da educação musical em nossas escolas. 
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DIMENSÕES SOCIOCULTURAIS DAS POSIÇÕES 
DE AGENTES SOCIAIS NA CONJUNTURA 

CRUZ-ALTENSE

Diones da Silveira Biagini
Maria Aparecida Santana Camargo

1 Considerações iniciais 

As diversidades culturais e interações sociais enfocam a 
diversidade enquanto um processo que é cultural e não 

natural, construída no decorrer dos tempos como resultado das 
trocas entre sujeitos, grupos sociais e instituições. Em tal perspectiva, 
a temática desta Dissertação é a visualização das distintas posições 
sociais em relação aos catadores de materiais recicláveis e a pesquisa-
ação como método de intervenção na geração de trabalho e renda 
em prol destes trabalhadores. O objetivo geral é analisar como a 
comunidade cruz-altense percebe o ato de catar e como visualiza o 
sujeito catador, utilizando a práxis para qualificar e ampliar a Coleta 
Seletiva nos bairros de Cruz Alta - RS. 

Trata-se de uma pesquisa-ação que se deu mediante 
diálogos, por meio de visualizações junto aos moradores do Bairro 
Ferroviário e do Condomínio Residencial Pinheiros. A investigação 
coletou informações a partir dos questionários aplicados nestes dois 
locais, os quais indicaram como estes participantes percebem os 
catadores associados e não associados no Projeto Profissão Catador 
da UNICRUZ. Deste modo, foram analisadas duas categorias: 
Diálogo e Trabalho. Para embasar cientificamente o estudo, 
amparou-se em Bauman, Bourdieu, Freire, Santos e Silva, dentre 
outros.

A realização deste estudo justificou-se pelo fato de que 
tem importância para a comunidade científica, pois propõe uma 
alternativa de pesquisa-ação viável e necessária diante das práticas 



78  
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos

tradicionais da dimensão acadêmica. Ao mesmo tempo, trabalhou 
em uma lógica que não só teoriza, mas fomenta diálogos de práxis 
possíveis na construção de políticas públicas que gerem trabalho e 
renda, mediante a inter-relação da pesquisa e da ação participativa 
envolvendo a academia, os agentes públicos e a comunidade da 
periferia.

A partir daí, vê-se que esta pesquisa-ação é diferenciada 
pela sua lógica dialógica, no âmbito do desenvolvimento local. 
Geralmente as pesquisas propõem demandas que nem sempre são 
realizadas na prática ou são efetivadas após a finalização do estudo. 
Não ocorreu neste caso, pois os resultados foram apresentados aos 
participantes pela via do diálogo, com o objetivo de atingir os êxitos 
específicos já no decorrer do caminho da pesquisa-ação. Tudo para a 
construção de políticas públicas transformadoras que emancipem os 
trabalhadores, por meio da geração de trabalho e renda, reduzindo, 
assim, a desigualdade social, criando oportunidades para que os 
catadores tenham poder de compra e sejam incluídos nos processos 
das relações por intermédio da economia solidária.

2 Interfaces entre os espaços sociais e as posições ocupadas 
pelos sujeitos participantes

Com base em estudos sociológicos e semiológicos, que 
perpassam pela Comunicação Social, pretendeu-se investigar, 
analisar e compreender qual é a relação que os espaços sociais e 
estilos de vida possuem para determinar diferenças, separações, 
habitus e posições sociais extremas em relação aos profissionais da 
catação. Neste sentido, é pertinente trazer as palavras de Bourdieu 
(1997, p. 18), quando refere que:

[...] essa idéia de diferença, de separação, está no fundamento 
da própria noção de espaço, conjunto de posições distintas 
e coexistentes, exteriores umas às outras, definidas umas em 
relação às outras por sua exterioridade mútua e por relações de 
proximidade, de vizinhança ou de distanciamento e, também, 
por relações de ordem, como acima, abaixo e entre.

Desta forma, verifica-se que o espaço social é construído de 
acordo com as diferentes classes sociais, as quais são determinantes 
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na constituição de pontos de vista e olhares no que concerne às 
diferenças, o que pode contribuir para a construção de determinadas 
concepções classistas. Dentro de tal perspectiva, Bourdieu (1997, 
p. 27) esclarece que o espaço social é englobado como um ponto 
de vista, “[...] princípio de uma visão assumida a partir de um 
ponto situado no espaço social, de uma perspectiva definida em 
sua forma e em seu conteúdo pela posição objetiva a partir da qual 
é assumida”. O espaço social é a realidade primeira e última já que 
comanda até as representações que os agentes sociais podem ter 
dele.

De acordo com este entendimento, torna-se essencial 
verificar qual é a visão da comunidade cruz-altense quanto aos 
catadores. Acredita-se que a Sociologia pode problematizar a 
mencionada questão. A respeito desta ciência e ao encontro 
desta ideia, Bourdieu (1997, p. 11-12) afirma que ela é um dos 
instrumentos mais poderosos de conhecimento de si, como ser 
social, isto é, como ser singular. Se ela põe em questão as liberdades 
ilusórias que se dão àqueles que veem nessa forma de conhecimento 
de si, uma “descida aos infernos” e que periodicamente aclamam 
o último grito da moda como “sociologia da liberdade”, ela 
oferece alguns dos meios mais eficazes de acesso à liberdade que 
o conhecimento dos determinismos sociais permite conquistar 
contra os determinismos. Sobre tal processo, que distingue uns dos 
outros e que perpassa pelas relações culturais, econômicas e sociais, 
Bourdieu (2007, p. 107-108) aduz que:

As diferenças primárias – aquelas que estabelecem a distinção 
entra as grandes classes de condições de existência – encontram 
sua origem no volume global do capital (capital econômico, 
capital cultural e, também, capital social) como conjunto de 
recursos e poderes efetivamente utilizáveis: as diferentes classes 
(e frações de classe) distribuem-se, assim, desde as mais bem 
providas, a um só tempo, em capital econômico e cultural, até 
as mais desprovidas nestes dois aspectos. 

Indo além nesta discussão é que se pretendeu, não só 
evidenciar como ocorrem as relações de distinção de classes sociais, 
mas sim propor alternativas que facilitassem o diálogo entre 
empresários e comunidade em busca da geração de trabalho e 
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de renda para os profissionais da reciclagem, além de contribuir 
com a reinvenção da emancipação social a partir da educação 
ambiental, pois é preocupante a situação que o ambiente planetário 
vem passando. Ao encontro desta ideia, Santos (2000, p. 05) 
menciona que “de todos os problemas enfrentados pelo sistema 
mundial, a degradação ambiental é talvez o mais intrinsecamente 
transnacional”. 

A busca incessante por uma possível solução para esta 
questão é fundamental, mesmo que se tenha que conviver com 
um pessimismo pós-teórico em relação à implementação da 
Educação Ambiental nos espaços de convivência. Estes podem 
ser considerados como berços de incubação que buscam novos 
caminhos alternativos em prol de uma sociedade sustentável. 

Para isso, os sujeitos devem estar engajados em torno de um 
objetivo transformador e alternativo à lógica hegemônica e perversa 
da degradação social e ambiental, que visa ao lucro econômico a 
todo custo. Argumenta-se que apesar de o modelo socioeconômico 
não ser o ideal para a construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária, cabe aos atores sociais da contemporaneidade, realizar 
uma busca por alternativas viáveis e propor transformações sociais, 
educacionais e ecológicas para a preservação menos perversa dos 
finitos recursos naturais. Entende-se que estas propostas emergentes 
precisam dialogar por meio da comunicação, mas é essencial 
que não ocorram por via de uma mera transmissão de saber. 
Complementando, Freire (2006, p. 69) alude que “a educação é 
comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência 
de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 
significação dos significados”. 

Neste plano, torna-se essencial a efetivação de um diálogo 
afinado entre os catadores, os empresários, a comunidade e o Poder 
Público, propondo-se, no decorrer da pesquisa-ação, examinar 
como estes sujeitos se inter-relacionam, visando estimular os 
catadores a não só dialogarem com os atuais sujeitos geradores de 
materiais recicláveis, mas também com os possíveis destinadores 
de resíduos, os empresários do centro da cidade, os moradores de 
outros condomínios e residentes dos Bairros Ferroviário, Bonini 
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I, entre outros que possam ser contemplados com uma futura 
ampliação da coleta seletiva municipal, por meio da construção 
de um diálogo aproximado com o Executivo. Na compreensão de 
Silva (2015, p. 142):

O trabalho com materiais recicláveis vem adquirindo uma 
complexidade e uma importância social cada vez maior, não 
somente diante das estratégias de políticas públicas para o lixo, 
nas pesquisas sobre o equilíbrio ambiental, como também nos 
debates das novas esferas públicas sobre a configuração de novos 
direitos: direitos culturais, direito à cidade, direitos ambientais 
e a ampliação da cidadania e da responsabilidade civil. A 
questão do lixo é indissociável das atividades desenvolvidas 
pelo homem no seu processo de transformação da natureza em 
produtos para satisfazer suas necessidades. 

Em tal sentido, a constituição de um caminho interativo 
construído entre moradores, empresários e o Poder Público, busca 
a transformação da realidade social, a partir da sensibilização 
destes protagonistas no processo socioambiental. É mister realizar 
um recorte que amplie a cidadania para a constituição de uma 
ciência que torne as ausências visíveis no sentido de intervenção 
e transformação social. Desmitificar os conceitos hegemônicos 
produzidos é ter a lucidez necessária para relacionar a teoria à 
prática no contexto da ecologia dos saberes, nomenclatura utilizada 
por Santos (2007) e que propõe realizar experiências possíveis. 
Conforme refere o citado autor (2007, p. 24):

[...] provavelmente, o mais preocupante no mundo de hoje é 
que tanta experiência social fique desperdiçada, porque ocorre 
em lugares remotos. Experiências muito locais, não muito 
conhecidas nem legitimadas pelas ciências sociais hegemônicas, 
são hostilizadas pelos meios de comunicação social, e por isso 
têm permanecido invisíveis, “desacreditadas”. [...] o primeiro 
desafio é enfrentar esse desperdício de experiências sociais que 
é o mundo; e temos algumas teorias que nos dizem não haver 
alternativa, quando na realidade há muitas alternativas. 

Do exposto, visualiza-se imprescindível, por meio da 
sociologia das emergências1, assumir uma posição teórica e 

1 A Sociologia das Emergências produz experiências possíveis, que não estão dadas 
porque não existem alternativas para isso, mas são possíveis e já existem como 
emergência (SANTOS, 2007, p. 38).
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prática no âmbito do projeto de extensão “Profissão Catador” da 
Universidade de Cruz Alta. Neste sentido, pretende-se contribuir, 
por intermédio da pesquisa-ação, para que os sujeitos envolvidos 
neste estudo consigam transformar os espaços sociais em que estão 
inseridos. Procura-se evidenciar, por meio de intervenções sociais, a 
desmitificação dos estereótipos e a relevância do protagonismo dos 
catadores, que saem do chão de fábrica da Associação para serem 
ativistas sociais no contexto urbano, em prol do desenvolvimento 
local, onde relatam suas vivências práticas de trabalho, contam suas 
histórias de vida e constroem outros saberes. De acordo com Silva 
(2015, p. 134):

De certa forma, há um estranhamento entre esses tipos de 
saberes. Ambos desenham caricaturas um do outro. É preciso 
colocá-los em diálogo para que se reconheçam, para que criem 
espaços de trocas de entendimentos, para que se ancorem um 
no outro, sem a intenção de um superar, colonizar o outro. 

Diante disto, percebe-se que compreender como ocorre o 
diálogo entre os catadores de materiais recicláveis, os empresários, 
os moradores da cidade e o líder do Executivo, foi um dos desafios 
neste percurso teórico e empírico de trocas de saberes, pois se 
buscou observar o espaço social em que estes trabalhadores atuam, 
em meio a realidades de vida que ensinam e dão exemplos práticos 
de uma luta diária que é o sobreviver, o resistir e o agir em meio 
a situações adversas do cotidiano urbano e socioeconômico. A 
partir das reflexões realizadas durante a construção desta pesquisa-
ação, surgiram inúmeros questionamentos que entusiasmaram 
e provocaram a realização deste estudo. Acredita-se, de forma 
preliminar, que a práxis da cultura pode ter relação direta com os 
resquícios de preconceitos subliminares que insistem em persistir 
na contemporaneidade. 

Discute-se, desta maneira, sobre a relação da cultura com 
o preconceito, buscando demonstrar como estas práticas ocorrem 
a partir das relações socioculturais, visto que os trabalhadores da 
reciclagem prestam um serviço que traz benefícios para o meio 
ambiente e para os sujeitos que passam a viver em espaços sociais 
com menos materiais recicláveis jogados nos diversos espaços 
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urbanos do município. Esta construção teórica contribui para que 
se possa compreender como as diferentes posições sociais visualizam 
os profissionais da catação de Cruz Alta, pois se acredita que os 
posicionamentos das classes em relação aos catadores perpassam 
por relações socioculturais estereotipadas.

3 A relação da cultura com o preconceito

Em busca de respostas e com o propósito de examinar 
a relação da cultura na sua interface com o preconceito, na 
contemporaneidade, enfocam-se os escritos de Bauman (2012) e de 
Bourdieu (2004), principalmente. Constata-se que Bauman (2012) 
traz uma visão que fortalece a relação entre a cultura e os seres 
humanos. De acordo com este autor (2012, p. 224), “a cultura, tal 
como a personalidade, é o mecanismo responsável por processar 
estímulos, transformando-os em padrões comportamentais 
adequados”. Compreende-se, assim, que a cultura e a personalidade 
se fundem e criam os estímulos para o desenvolvimento das ações. 
O estudioso (2012, p. 224) vai adiante ao afirmar que “[...] nem a 
cultura nem a personalidade são fatos básicos, seja do ponto de vista 
lógico, seja histórico. Eles fundem-se em um só e são inteligíveis 
apenas em termos recíprocos”.

Verifica-se, deste modo, que a cultura não é constituída 
somente pelos conhecimentos adquiridos ao longo da vida em 
sociedade, pois uma gama de elementos contribui para a efetivação 
da práxis cultural. Tem-se como exemplo a personalidade, os 
desejos, a satisfação, os símbolos e a subjetividade, que, embora 
se manifestem nos indivíduos, igualmente são efeitos do social, 
pois transformam os processos na dimensão cultural. A respeito da 
cultura, Bauman (2012, p. 227) argumenta que:

Sua persistência no pensamento humano sobre o mundo deve-
se ao fato de suas raízes estarem encravadas na experiência 
humana primeva da subjetividade. Mas ela difere dos outros 
brotos da mesma raiz porque está enxertada no tronco que 
nasce da raiz oposta, o da experiência da objetividade dura, 
inexpugnável e inflexível.

Como se observa, encontra-se a conexão pela qual se dá 
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a cultura, ou seja, na relação do ser humano e do mundo por ele 
compreendido como real. Sob a ótica semiológica, rompe-se, pois, 
uma ordem e se estabelece outra, por meio de um novo significado. 
A cultura determina os hábitos e formas de atuação dos sujeitos 
na sociedade, que podem ir além dos seus anseios naturais, visto 
que as definições dos formatos são determinadas pelos indivíduos 
que criam falsas necessidades coletivas. Bauman (2012, p. 232) 
acrescenta que:

A contribuição da natureza resume-se, no caso sob análise, a 
duas coisas: (a) a necessidade, ligada à “sobrevivência” (que 
pode ser interpretada funcional ou logicamente), de criar algum 
padrão frouxamente delimitado; (b) o material (por exemplo, 
a consanguinidade) a partir do qual os signos formadores de 
padrões podem ser construídos. O resto pertence à práxis 
cultural.

Neste sentido, compreende-se que é essencial construir a 
necessidade a partir das reais questões da sobrevivência humana e 
não perante os “falsos prazeres” ditados por padrões sociais da lógica 
do status quo. Contudo, é pertinente refletir: Só existe cultura se 
houver significado? Se a resposta for favorável, acredita-se que onde 
há significado, logo existem regras e estas podem ser criadas para 
atender a interesses dominantes. Seguindo uma lógica semelhante, 
as reflexões de Bourdieu (2004) tratam do capital simbólico e das 
relações de poder implícitas à luta de classes.

Nesta perspectiva, torna-se evidente a exclusão de 
quem não atende aos interesses do núcleo duro do poder que é 
simbolizado pelo aparelho ideológico do Estado. Como exemplo, 
vê-se a realidade dos catadores de materiais recicláveis que vivem 
à margem deste sistema excludente que o capitalismo impõe na 
conjuntura hodierna. Verifica-se que estes profissionais começaram 
a se organizar em associações e cooperativas para propor a lógica das 
produtividades que surgem como alternativa ao modelo capitalista. 
Percebe-se que, mesmo com a organização destes trabalhadores, esta 
viabilidade ainda não consegue acabar de vez com a exclusão social 
orquestrada pelos detentores do capital mundial, porém diminui o 
desemprego, gera trabalho e renda, demonstrando que é possível 
transformar um determinado contexto.
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Apesar de todos os indivíduos serem ordenados pelas 
mesmas regras de convívio moral e ético, os sujeitos agem e 
atuam de maneiras distintas em suas ações. Pode-se citar aqueles 
que discriminam uns aos outros em relação ao gênero, à etnia, 
ao consumo e às posições políticas e ideológicas, evidenciando o 
preconceito social que envergonha a humanidade. Bauman (2012, 
p. 234) trata sobre as regras de exclusão acrescentando que:

As classes de regras remanescentes valem na área já 
escrupulosamente circunscrita. As oposições reguladas só são 
significadas dentro dos limites estabelecidos pelas regras de 
exclusão. O que é mais importante, as regras de associação só 
mantêm seu poder regulatório se empregadas dentro da área 
circunscrita; e as regras do ritual são inúteis na organização 
eficiente do domínio a menos que se impeça de forma efetiva 
a transgressão de suas fronteiras. Qualquer que seja o ponto de 
vista, chegamos inevitavelmente à mesma conclusão: o papel 
das regras de exclusão é crucial, fundamental, funcionando 
como precondição da aplicabilidade de todas as outras.

Percebe-se, neste caminho, que o aparelho ideológico 
e cultural é o agente propulsor das ferramentas ideológicas 
institucionais, que distribuem informações com a intenção de 
afastar as diferentes classes sociais de inúmeros espaços de interação 
e convívio humanos, tendo como consequência o distanciamento 
entre os oprimidos e os opressores. Além disso, acredita-se que 
o sujeito que torna a luta de classes invisível, baseando-se no 
argumento de sua superação, reproduz mais uma falácia criada 
pelo aparelho cultural da classe dominante. Isso se justifica pelo 
fato de que, se existem relações de forças, é porque tais relações são 
fortalecidas pela cultura e pelo aparelho institucional, que fomenta 
de forma subjetiva a luta de classes e o preconceito. Segundo este 
entendimento, a cultura é o meio pelo qual o aparelho ideológico 
das classes dominantes reproduz “saberes” que falsamente flutuam 
acima das classes sociais.

Compreender a práxis cultural na contemporaneidade 
é essencial, considerando que, em uma dimensão de cultura 
estruturada por símbolos, transformar os processos culturais é uma 
questão urgente. Entretanto, não é possível discutir estes aspectos 
sem analisar a subjetividade, que pode estar enraizada nas entranhas 
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dos antepassados. Avançar na construção da pesquisa científica, 
diante dos processos socioculturais, pode ser uma maneira subjetiva 
de combater ou confrontar uma farsa programada e agendada por 
um senso comum que, muitas vezes, parece ser doutrinado por 
uma classe que se apropria dos ingênuos. Na análise de Bourdieu 
(2004, p. 10):

A base por excelência do poder não deriva apenas da riqueza 
material e cultural, mas da capacidade que estas tem em 
transformá-lo em capital social e simbólico. Ou seja, põe em 
evidência um poder sutil, uma forma desconhecida e oculta 
de outras formas de poder, responsável pela manutenção da 
ordem.

Neste campo das relações de poder, entende-se que o 
significado pode ser distinto e a verificação dos aspectos histórico-
culturais na ótica das civilizações é primordial, mas não fundamental 
para quem busca compreender a cultura em sua dimensão diante 
do contexto semiológico. É nesta linha reflexiva que se segue ao 
argumentar que a práxis cultural pode determinar os hábitos e 
formas de atuação de um sujeito na sociedade, pois quem constrói 
as falsas necessidades coletivas de consumo são os signos, os quais 
estruturam os padrões sociais.

Verifica-se que os significados estão interligados com as 
regras, uma vez que estas podem ser criadas para atender a interesses 
dominantes e, deste modo, se torna inerente ao processo de exclusão 
de determinados grupos que não atendem a este sistema que está 
colocado. Apesar de os indivíduos serem ordenados pelas mesmas 
regras, estes agem de maneira distinta, quando discriminam 
subjetiva ou objetivamente, uns aos outros, por meio da linguagem, 
seja pela questão étnica, de situação econômica, de crenças, entre 
outras formas. Como elucida Bourdieu (2004, p. 161-162), 
“o poder das palavras não reside nas próprias palavras, mas nas 
condições que dão poder às palavras criando a crença coletiva [...]”. 
Em um mundo cada vez mais egoísta, as crenças culturais colocam 
ainda mais barreiras entre posições sociais distintas.
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4 Considerações finais

Considerando os objetivos propostos por meio das respostas 
dos questionários dos entrevistados e das observações realizadas 
durante a pesquisa-ação, entende-se que foram atingidos com êxito. 
Em relação aos dois primeiros objetivos específicos que buscaram 
averiguar como os empresários da Região Central da cidade 
visualizam o trabalho de coleta de uma catadora do Bairro Acelino 
Flores em empresas localizadas no centro de Cruz Alta e qual seria 
a reação da comunidade ao ver um catador no Bairro Ferroviário e, 
outro no Condomínio Residencial Pinheiros recolhendo material 
reciclável nas lixeiras das residências, constataram-se, a partir dos 
resultados obtidos nos questionários e no decorrer do caminho da 
pesquisa-ação, que os três grupos de entrevistados visualizam os 
catadores de materiais recicláveis no Projeto Profissão Catador como 
trabalhadores que prestam um relevante serviço de higienização 
das vias públicas e privadas, por meio da coleta de resíduos, nestes 
diferentes espaços sociais pesquisados. Ainda verificou-se que 
os entrevistados estão satisfeitos com a prestação de serviços dos 
catadores de materiais recicláveis associados ao Projeto. 

Verificou-se que as duplas de moradores do Bairro Ferroviário 
e dos empresários dialogam frequentemente com estes profissionais 
da reciclagem e, por isso, criaram um vínculo afetivo com este 
recorte de grupo social. Por outro lado, também se percebeu que 
esta proximidade entre os catadores e os moradores, fomentada pela 
via do diálogo, não ocorreu no Condomínio Residencial Pinheiros. 

No entanto, nem sempre a prática do diálogo é possível em 
distintos espaços sociais da comunidade. Em relação a outros dois 
objetivos da pesquisa: o primeiro, que buscou aplicar a Metodologia 
da Pesquisa-Ação direcionando-a para que esta contribua para o 
desenvolvimento local no âmbito dos espaços sociais do corpus 
estudado, por meio da pesquisa-ação na geração de trabalho, renda 
e nas questões ambientais e o segundo, que buscou mediar o diálogo 
com os mentores do Projeto Profissão Catador e com os agentes 
públicos no sentido de qualificar e ampliar as atividades da Coleta 
Seletiva nos Bairros, é possível afirmar que foram alcançados. Os 
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resultados obtidos durante a aplicação dos questionários e as devidas 
observações junto aos participantes foram apresentados para a 
publicitária do Projeto de Extensão da Universidade de Cruz Alta, 
aos catadores participantes da pesquisa e ao Prefeito Municipal de 
Cruz Alta que não somente participou da pesquisa dialogando com 
os trabalhadores, como também declarou que iria encaminhar a 
demanda da ampliação da coleta seletiva, o que se concretizou e 
está evidenciado em uma matéria divulgada no site da Prefeitura de 
Cruz Alta.

No referido conteúdo jornalístico, este menciona que a 
ampliação da coleta cria um processo de fidelização do trabalho 
dos catadores com a comunidade. Esta menção vem ao encontro 
do resultado obtido na terceira etapa desta pesquisa-ação quando 
se apresentou ao Prefeito o que foi constatado nos questionários 
e nas observações do pesquisador, o quanto o catador constrói 
uma relação diferenciada de proximidade e afetividade com a 
comunidade, pois consegue sensibilizar os moradores em relação à 
destinação correta dos resíduos por causa do apelo social, fator que 
acaba por gerar renda para o catador e seus familiares.

Pertinente a outro objetivo da pesquisa, o qual propôs 
a criação de uma ferramenta de comunicação que aproxime a 
relação destes trabalhadores com os empresários do Centro, com 
os moradores do Bairro Ferroviário e do Condomínio Residencial 
Pinheiros, é possível afirmar que igualmente foi alcançado, 
considerando que esta proposta não somente foi encaminhada 
à publicitária do projeto e aos catadores na central do Projeto 
Profissão Catador, durante a segunda etapa da pesquisa-ação, como 
também foi encaminhada na prática, a partir da criação de uma 
peça publicitária que se utiliza de um ímã para colocar na geladeira 
e que contém, além das orientações sobre os materiais recicláveis 
que a comunidade pode descartar, as informações a respeito dos 
dias e períodos em que o caminhão passa em frente às residências, 
nos oito bairros da cidade de Cruz Alta. Esta peça está evidenciada 
e demonstra o êxito deste objetivo.

No que diz respeito ao problema de pesquisa apresentado, 
buscou-se saber sobre duas questões: Como a comunidade cruz-
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altense, ou seja, os empresários da zona urbana central, os moradores 
do Bairro Ferroviário e do Condomínio Residencial Pinheiros, 
percebe o ato de catar e o catador de materiais recicláveis? Ao 
se colocar estas visões em diálogo entre os mentores do Projeto 
Profissão Catador com os agentes públicos, poderão acontecer 
mudanças no sentido de qualificar e ampliar a coleta seletiva nos 
bairros de Cruz Alta? 

Analisou-se mais profundamente como ocorrem as trocas 
entre a comunidade, a equipe técnica do Projeto, o Poder Público e 
os catadores. Neste sentido, evidenciou-se um resultado afirmativo, 
por meio desta pesquisa-ação, que com sua característica de 
intervenção social contribuiu com o desenvolvimento local e o 
encaminhamento de políticas públicas a partir da apresentação 
dos resultados que demonstraram como um recorte de três grupos 
sociais visualizam os profissionais da reciclagem em Cruz Alta.

Os resultados obtidos ainda no andamento do estudo, 
conforme consta no caminho metodológico e nas notas de campo 
foram fundamentais para que a coleta seletiva fosse ampliada na 
ótica da geração de trabalho e renda e do desenvolvimento local, 
nos momentos finais deste estudo.

Por sua vez, a inter-relação entre a teoria e a prática também 
contribuiu para que pudessem ser construídas perguntas e definido 
o método de observação em relação ao objeto de pesquisa, uma 
vez que para se obter algumas respostas é preciso interpretar aquilo 
que muitas vezes está nas entrelinhas das questões. Nada é dito 
objetivamente quando se trata de relações socioculturais entre 
posições distintas, sendo que estas discussões não se encerram aqui 
e acredita-se que este trabalho pode servir como material de apoio 
para que outros estudos sejam construídos com o real objetivo de 
contribuir com o desenvolvimento local na efetivação de políticas 
públicas. 

De acordo com informações obtidas junto ao administrador 
do Profissão Catador, nos dois primeiros meses de execução do 
projeto da Coleta Seletiva ampliada, em novembro e dezembro de 
2017, foram coletadas 25 toneladas de materiais recicláveis. Este 
resultado evidencia o aumento da demanda e, consequentemente, 
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da renda dos catadores das quatro Associações, a partir da pesquisa-
ação, pois, antes da ampliação da coleta para oito bairros, cada 
Associação encaminhava uma carga por mês e, atualmente, esta 
demanda passa do dobro, conforme consta em matéria jornalística 
divulgada nas mídias.

Ainda em relação à questão, mais uma vez, aponta-se a 
fundamental relevância desta pesquisa-ação. Por fim, constatou-
se que a maioria dos entrevistados percebe o ato de catação junto 
aos contêineres da cidade de maneira negativa, pois os catadores 
individuais acabam revirando o resíduo antes que o caminhão 
da empresa privada passe para encaminhar os recicláveis até as 
Associações de Catadores de Cruz Alta. 

 Percebeu-se, in loco, durante a pesquisa-ação, que os grupos, 
além de terem interpretações diferentes em relação aos catadores de 
resíduos a partir das respostas do questionário, também agiram de 
maneira distinta no que tange à maneira como dialogaram com o 
pesquisador e os catadores de resíduos, antes de responderem às 
perguntas. Este fato demonstrou, conforme consta nas notas de 
campo, um distanciamento entre classes sociais, que convivem em 
diferentes espaços da comunidade, principalmente em relação ao 
grupo que possui mais renda: os moradores do Condomínio.

Compreende-se que, embora a elite divida as posições 
sociais pelas linhas ideológicas, ela também se satisfaz, quando é 
beneficiada com a prestação de serviços da classe trabalhadora. 
Verificou-se que os participantes envolvidos visualizam os 
profissionais da reciclagem associados ao Projeto Profissão Catador 
como trabalhadores responsáveis, que coletam resíduos sólidos 
nestes espaços sociais. Quanto aos catadores de materiais recicláveis 
não associados, tanto os entrevistados do Bairro Ferroviário, quanto 
os empresários da Região Central e os moradores do Condomínio 
Residencial Pinheiros visualizam estes trabalhadores como sujeitos 
que possuem dificuldade em dialogar e prestar serviços para a 
comunidade nestes espaços sociais pesquisados em Cruz Alta. 
Analisa-se que esta interpretação em relação aos catadores associados 
e não associados é distinta e, por isso, remete a um reconhecimento 
em relação aos catadores associados e a negação de reconhecimento 
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aos não associados. Conclui-se acreditando que pesquisa é agir e 
transformar, é resistir, por meio da via do diálogo, da valorização da 
classe trabalhadora e da emancipação social. 
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TRAJETÓRIAS DE ESCRITAS SOBRE A 
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO SOCIAL 

 Marlene Przylinski
Vaneza Cauduro Peranzoni

1 Introdução 

O presente capítulo tem como objetivo compartilhar a 
essência e a relevância de alguns trabalhos acadêmicos 

produzidos por mestrandos orientados pela professora Vaneza 
Cauduro Peranzoni, referentes ao Programa de Pós-graduação em 
Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade 
de Cruz Alta – Unicruz. A dissertação é um dos requisitos para 
a obtenção do título de Mestre, sendo necessária uma orientação 
específica em relação ao tema escolhido e no desenvolvimento do 
projeto traçado, com fundamentos teóricos e práticos, buscando 
sempre o rigor científico. 

 Destas dissertações podemos perceber algumas características 
semelhantes com vistas à inclusão, porém, com um enfoque 
diferenciado nas questões, como é o caso dos estudos relacionados à 
cinoterapia, propostos por duas mestrandas. Outro tema abordado 
e, inclusive, sendo um dos pioneiros apresentados na banca após 
a aprovação do programa de mestrado na Universidade de Cruz 
Alta, em 2014, foi o tema equoterapia como recurso pedagógico. 
Cabe ressaltar aqui que o lúdico contribui na construção da 
maioria destes trabalhos, como é o caso da pesquisa que mostrou o 
ensino de matemática através dos jogos tecnológicos como recursos 
pedagógicos, além de provocar os nativos digitais, conforme foi 
constatado no decorrer desta pesquisa. 

Entretanto, temos mais quatro trabalhos de fundamental 
relevância no Programa de Pós-graduação em Práticas Socioculturais 
e Desenvolvimento Social (PPGPSDS), que abordam questões 
de inclusão das pessoas com deficiência, tanto no mercado de 
trabalho como no acesso ao ensino superior, além das questões de 
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acessibilidade. Uma dessas dissertações é a de um mestrando que 
abordou as questões da acessibilidade das pessoas com deficiências, 
principalmente nas questões urbanísticas, e a falta de planejamento 
e estruturas para as pessoas com deficiências físicas. Por fim, a 
dissertação defendida por uma mestranda relacionada à surdez, 
que teve como objetivo verificar a inclusão dos discentes surdos no 
Ensino Superior (ES).

A metodologia utilizada na construção deste artigo é de 
cunho qualitativo e reflexivo, onde a pesquisa bibliográfica se fez 
presente. Foram analisadas algumas dissertações, onde buscamos 
compreender o processo metodológico que os autores utilizaram na 
construção e no desenvolvimento dos projetos, na coleta de dados 
e na posterior análise na escrita das dissertações. Alguns pontos 
foram observados e contextualizados de forma sistematizada, como: 
título, questão norteadora, objetivos, metodologia, resultados e 
palavras-chave. Buscamos contemplar todas as dissertações através 
de pequenos recortes, visto que todas têm grande importância para 
o Programa de Pós-graduação da Universidade de Cruz Alta.

Este capítulo está vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da 
Universidade de Cruz Alta – Unicruz, na Linha de Pesquisa “Práticas 
Socioculturais e Sociedade Contemporânea” e ao “Laboratório de 
Desenvolvimento Humano” desta instituição. 

2 Interdisciplinaridade nos temas abordados através das 
dissertações  

O primeiro dos dois trabalhos defendidos no PPGPSDS, 
no ano de 2016, foi da mestranda Jaquelini Fiuza, tendo como 
título final “Equoterapia como recurso pedagógico: dificuldades de 
aprendizagem”. A pesquisa foi elaborada através de um estudo de 
caso, sob a perspectiva humanista com abordagem qualiquanti em 
pesquisa exploratória. Os observáveis foram seis alunos praticantes 
de Equoterapia, com idade de oito a quinze anos e que apresentavam 
dificuldades de aprendizagem. 

De acordo com Fiuza (2016), os dados produzidos e 
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analisados de cada praticante indicaram o crescimento nos aspectos 
afetivos, cognitivos e psicomotores. Os pais e os professores relataram 
melhoras na aprendizagem escolar, no comportamento social, na 
concentração e na afetuosidade, além da ampliação das principais 
competências adquiridas durante as sessões, especialmente a 
confiança, a autoestima e o relacionamento interpessoal. 

De acordo com a autora, desses seis praticantes, quatro 
evoluíram por meio da realização das atividades propostas, 
enquanto dois não conseguiram realizar todas as atividades. 
Diante do contexto, a autora observou que a Equoterapia pode 
ser considerada um recurso pedagógico, promovendo melhorias 
nas dificuldades de aprendizagem e no Déficit de Atenção/TDH 
apresentados pelos educandos. As palavras-chave utilizadas no 
estudo foram: Equoterapia; Psicomotricidade; Dificuldade de 
Aprendizagem; Déficit de atenção.

Outro trabalho relevante, defendido no ano de 2016 no 
PPGPSDS, foi elaborado pela mestranda Denise Maria Bossoni 
do Amaral, tendo como título final “A cinoterapia como uma 
prática social: benefícios do vínculo afetivo estabelecido entre o ser 
humano e o cão no contexto inclusivo”. O objetivo da pesquisa 
foi demonstrar os benefícios que o vínculo afetivo entre o homem 
e o cão promove na interação, nos processos de socialização e 
aprendizagens com pessoas que possuem necessidades especiais, 
justificando, assim, a cinoterapia como estratégia inovadora e 
terapêutica realizada com o auxílio do cão como coterapeuta.

O objeto de estudo dessa dissertação, delineado pela autora, 
foi pensar em um ambiente educativo e social, inserindo animais 
como diferencial no tratamento holístico do ser humano. Através 
da metodologia ativa e participativa foram realizadas ações lúdicas 
diferenciadas, auxiliando no processo inclusivo, produzindo 
benefícios ao aluno participante deste processo, mediado pela 
relação afetiva estabelecida com o cão. Neste estudo a pesquisa-
ação foi utilizada com um observável autista e uma criança com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
Ambos foram observados e os dados coletados e analisados através 
da matriz de análise e análise de conteúdo.
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Conforme Amaral (2016), através das análises dos 
resultados tornou-se visível que a presença de cães no convívio 
humano desperta sentimentos, emoções e estímulos importantes 
para o desenvolvimento integral do sujeito, além da atenção, 
concentração, imaginação e criatividade nas brincadeiras, o uso da 
linguagem verbal mediante a interação com o cão, afastamento da 
solidão e, consequentemente, promovendo o bem-estar da pessoa. 
No entanto, para que a cinoterapia seja considerada um método 
terapêutico é necessário que exista uma metodologia e um terapeuta 
devidamente capacitado mediando o processo cinoterápico, afirma 
Amaral (2016). O trabalho teve como palavras Chave: Coterapia; 
Emoção; Inclusão; Interação; Sinergia.

É importante ressaltar que as dissertações que tratam da 
equoterapia e da cinoterapia tiveram seus projetos desenvolvidos de 
modo interdisciplinar junto à EASA e ao projeto de Equoterapia, 
em parceria com a Unicruz. 

No ano de 2017 tivemos a defesa da dissertação elaborada 
pelo mestrando Rubens Moraes Borges, no PPGPSDS, cujo 
título final foi “Barreiras Urbanísticas - acessibilidade das pessoas 
com deficiência na cidade de Cruz Alta: o despertar de um novo 
tempo”. O estudo teve como objetivo analisar a acessibilidade das 
pessoas com deficiência quanto às barreiras urbanísticas diante das 
leis vigentes, com relevância voltada para a aplicabilidade e eficácia 
dos direitos assegurados em estabelecimentos privados abertos ao 
público na cidade de Cruz Alta – RS. 

A pesquisa foi realizada em estabelecimentos privados 
abertos ao público, onde se deu a verificação quanto à existência de 
acessibilidade para pessoas com deficiência, bem como os tipos de 
barreiras urbanísticas existentes, além de observar se nesses espaços 
os direitos destes cidadãos estavam sendo aplicados com eficácia em 
relação ao acompanhamento e fiscalização dos órgãos competentes 
no cumprimento das normas técnicas e da legislação vigente. A 
metodologia utilizada foi de abordagem qualiquanti, com base na 
aplicação e análise de questionário e análise de fotografias. 

De acordo com Borges (2017), através das análises de dados 
foi constatada a existência de vários obstáculos nestes espaços, desde 
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a falta de rampas de acesso, corrimões de apoio, portas estreitas, 
banheiros e balcões inadequados, mesas, cadeiras, falta de saída 
de emergências adequadas. Ao analisarmos o processo histórico 
envolvendo a arquitetura dos prédios e casas, percebemos que pouco 
se avançou neste sentido. É notório as reformas em escolas, prédios, 
casas, na pretensão de sanar estes problemas de acessibilidade. No 
entanto, muitos destes espaços ocupados acabam se esbarrando nos 
processos burocráticos.

Em relação aos direitos das pessoas com deficiência foi 
constatado que estes espaços não possuem uma fiscalização dos 
órgãos competentes e, com isso, os estabelecimentos acabam 
não cumprindo as normas técnicas de acessibilidade exigidas 
pelo governo. Durante a pesquisa o autor observou que apenas 
um estabelecimento estava de acordo com as normas técnicas de 
acessibilidade, proporcionando o acesso às pessoas com deficiência. 

 Em relação aos tipos de barreiras urbanísticas, o autor 
identificou que as portas não possuem largura adequada, nos 
banheiros as portas, os vasos e as paredes não possuem barras, as 
mesas não têm a altura recomendada e há pouco espaço entre elas e 
os balcões são inadequados conforme as normas técnicas. As rampas 
de acesso e o piso são totalmente fora do padrão das normas, há 
pouca ou inexistência total de vagas nos estacionamentos destinadas 
às pessoas com deficiência e as escadas e saídas de emergências são 
inadequadas sem uma adaptação correta para este público. 

Neste contexto, Borges (2017) concluiu que os direitos 
das pessoas com deficiências não estavam sendo garantidos pelos 
estabelecimentos observados na pesquisa, além de não serem 
fiscalizados de acordo com as normas de barreiras urbanísticas. 
As palavras-chave utilizadas na dissertação foram: Ergonomia; 
Inclusão; Leis.

No ano de 2017, o PPGPSDS, foi contemplado com 
mais um trabalho, sendo este de autoria da mestranda Gabriela 
Severo Fagundes Pereira, agregando novos conhecimentos para 
estudos futuros no campo da cinoterapia.  O estudo teve como 
título final “Cinoterapia e Terapia Assistida por Cães: sinônimos de 
inclusão social”. O objetivo deste estudo foi avaliar os benefícios e 
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avanços que a cinoterapia promove para a inclusão social e para o 
desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais. 

Convém aqui fazermos um contraponto em relação ao 
trabalho citado acima que também abordou a cinoterapia, mas que 
apresentam objetivos diferenciados. No primeiro trabalho entende-
se que a autora buscou comprovar os benefícios que o vínculo 
afetivo entre homem e o cão promovem na interação e socialização 
com as pessoas que possuem necessidades especiais. Em relação ao 
segundo trabalho a autora buscou evidenciar os avanços e benefícios 
que o programa da cinoterapia promove para a inclusão social e o 
desenvolvimento dos educandos com necessidades especiais. 

A coleta de dados se deu com a aplicação de questionários 
com os pais, estagiários e professores no início da pesquisa e ao 
seu término. Pereira (2017) diz que após uma análise detalhada 
conseguiu observar a evolução do praticante durante o processo 
do estudo. A metodologia utilizada foi o estudo de caso com 
abordagem qualitativa. De acordo com Pereira (2017, p.01) a 
“Terapia Assistida por Cães é um campo recente que traz diversos 
benefícios físicos e psicológicos para quem dela faz uso, além de 
desenvolver diversas competências humanas [...]”. As palavras-
chave utilizadas no trabalho foram:  Desenvolvimento; Inclusão 
social; Necessidades especiais; Cãoterapia.

Em 2018, a mestranda Márcia Elisa Lamaison elaborou 
sua dissertação trabalhando com questões que envolvem as pessoas 
com surdez, em especial no Ensino Superior (ES). A dissertação 
teve como título final “A Surdez e o Ensino Superior: um estudo 
sobre a inclusão em duas Universidades Comunitárias da Região 
Noroeste do RS”. A pesquisa teve como objetivo analisar se o 
processo de inclusão dos acadêmicos surdos no Ensino Superior 
de duas Universidades Comunitárias da Região Noroeste do Rio 
Grande do Sul está de fato sendo concretizado. 

O estudo investigou várias temáticas, conforme Lamaison 
(2018. p. 1): 

As questões históricas da surdez, conceituação do sujeito 
surdo, a língua como constitutiva do sujeito surdo:  contexto 
educacional em questão, a educação bilíngue para surdos, as 
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normativas que norteiam o acesso e a permanência de pessoas 
com deficiência à Educação Superior, a sociedade como 
invenção de padrões e a polarização da exclusão e inclusão. 

De acordo com a autora, esses sujeitos, que ela apresenta 
na dissertação, são cidadãos com direitos iguais e vida digna 
em sua diversidade e pluralidade de ser e estar no mundo. A 
pesquisa realizada foi de cunho bibliográfico com a utilização de 
questionários, envolvendo a coordenação, professores e alunos 
de duas Universidades Comunitárias da região noroeste do RS, 
sendo que a abordagem utilizada foi qualitativa. O número de 
participantes totalizou vinte e nove pessoas.

 Lamaison (2018) diz que os resultados obtidos encontram-se 
dentro da realidade atual, sendo que as instituições buscam cumprir 
com os encaminhamentos institucionais vigentes, empenhando-se 
na viabilização da implementação dos recursos, além de promover o 
acolhimento dos sujeitos surdos no meio acadêmico universitário. As 
palavras-chave utilizadas foram: Bilinguismo; Libras; Diversidade; 
Inclusão; Exclusão; Acolhimento.

Ainda no ano de 2018, desfrutamos de outro trabalho, cujo 
tema nos levou ao universo do Ensino de Matemática. A mestranda 
Giovane Inês Saggin Gatti desenvolveu sua dissertação através do 
título “O Ensino de Matemática por Meio de Jogos para Crianças 
do Ensino Fundamental no Município de Saldanha Marinho – RS”. 
De acordo com Gatti (2018, p. 01): “A verdadeira educação é aquela 
que instiga o desejo do indivíduo a explorar, observar, trabalhar, 
jogar e acreditar”. Para a autora, no ensino e na aprendizagem é 
indispensável que o interesse para com o conhecimento advenha 
dos educandos, consequentemente, estas ações irão movimentá-los 
para outros patamares do conhecimento. A autora destaca, ainda, a 
importância dos jogos neste processo. 

O objetivo do estudo proposto por Gatti (2018) foi identificar 
se os professores utilizavam os jogos matemáticos tecnológicos como 
recurso pedagógico nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. 
Nesse processo, a autora também buscou diagnosticar como os jogos 
matemáticos contribuem na aprendizagem dos alunos. Através da 
coleta de dados concluiu-se que os jogos eletrônicos e a tecnologia 
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são soluções favoráveis para o ensino e a aprendizagem, pois quanto 
mais possibilidades de ambas serem propostas no espaço escolar, 
mais atenção e participação dos “nativos digitais” serão alcançadas. 
As palavras-chave utilizadas pela mestranda foram: Aprendizagem; 
Educação; Ludicidade; Tecnologias.

No ano de 2020 tivemos a defesa de duas dissertações. 
A primeira, defendida pela mestranda Marcia Cristina Gouvea 
Gomes, com o título “O Acesso de Pessoas com Deficiência ao 
Ensino Superior: uma análise de como acontece a inclusão em uma 
universidade comunitária”. Esta, traz contribuições relevantes para 
com o processo de inclusão deste público nas Universidades, visto que 
há a necessidade da remoção de barreiras para que de fato aconteça 
uma educação mais inclusiva, com uma participação plena dos 
acadêmicos com deficiência nos processos de ensino e aprendizagem. 

A questão norteadora proposta por Gomes (2020) foi de 
pesquisar como se dá as interfaces do processo de inclusão de pessoas 
com deficiência no ES. A metodologia utilizada foi qualitativa, de 
cunho descritivo e exploratório, sendo  que a coleta de dados se deu 
através dos questionários com questões abertas  e fechadas, aplicadas 
presencialmente a discentes e docentes ou encaminhados por  e-mails 
para o referido público-alvo, sendo estes, acadêmicos com deficiência 
matriculados, seus colegas (uma amostra dos acadêmicos), os  
professores que ministram disciplinas e, também, uma educadora 
especial do Núcleo de  Acessibilidade da Instituição - NAIU. 

Os dados foram analisados e interpretados e os resultados 
foram relevantes, no sentido de que as IES pesquisadas estão dando 
conta das metas de inclusão, bem como os discentes com deficiência 
afirmaram que se sentem incluídos. Nesse sentido, entende-se 
que a pesquisa apontou que a inclusão avança em direção a uma 
educação inclusiva no  ES, que visa contemplar as diferenças e a 
diversidade humana. As palavras-chave utilizadas pela autora foram: 
Acolhimento; Cidadania; Políticas Públicas; Práticas Sociais. 

Por fim, chegamos à última orientação desenvolvida no 
ano de 2020. A mestranda Monique dos Reis Hendges fez a defesa 
de sua dissertação com o título final “A inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho: análise em uma universidade 
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do Comung”. Para Hendges (2020), na contemporaneidade, as 
leis que regem a inclusão da pessoa com deficiência são diversas, 
porém, é através das políticas de inclusão no mercado de trabalho 
que as pessoas terão condições de terem uma vida digna dentro dos 
preceitos da nossa Constituição Federal, afirma Hendges (2020).

O objetivo da pesquisa foi analisar os impactos sociais do 
processo de inclusão de colaboradores com deficiência em uma 
Universidade do Comung. A problematização de pesquisa de 
Hendges procurou abordar as contribuições sociais que o mercado 
de trabalho proporciona às pessoas com deficiência. A metodologia 
utilizada foi do tipo qualitativa, descritiva e exploratória, através de 
um estudo de caso.

Observamos que, para a autora, o resultado foi satisfatório, 
uma vez que se verificou que a Universidade vem atendendo às 
legislações pertinentes à inclusão da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho, primando pelo atendimento do mínimo de 
colaboradores com deficiência, exigido pela Lei 8.213 – Lei de 
Cotas, inclusive tendo feito esforços para capacitar pessoas com 
deficiência para o ingresso no mercado de trabalho. 

Hendges (2020) identificou também que as questões 
de acessibilidade, na sua grande maioria, estão sendo atendidas. 
As universidades estão encontrando novas alternativas para se 
adequar, além de ter observado que o colaborador com deficiência 
está sendo incluído em seu setor e na Instituição, não vindo a 
vivenciar qualquer diferenciação de salário ou cargo em razão de 
sua deficiência, tendo um relacionamento bom com seu grupo de 
trabalho.  Palavras-Chave: Dignidade; Políticas Públicas; Práticas 
Socioculturais.

Outros dois trabalhos tiveram coorientação da professora 
Vaneza, sendo eles: “Práticas Sociais Promovendo o Brincar no 
Atendimento Educacional Especializado de Alunos com Deficiência 
Visual”, de autoria da mestranda Maihara Pereira Franco de Andrade, 
sendo defendido no ano de 2017. De acordo com Andrade (2017, 
p. 1): “A pesquisa evidenciou a importância de se ver a criança com 
Deficiência Visual como as outras crianças, nas suas singularidades”. 
Para a mesma, o educador deve possuir uma formação adequada para 
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que possa auxiliar o aluno no uso adequado dos recursos pedagógicos 
e na oferta e exploração do brinquedo.

O segundo trabalho coorientado foi da mestranda Valéria 
Gomes Carvalho Jantsch, no ano de 2020. O título da dissertação 
foi “Programa Jovem Aprendiz: uma análise da inserção social no 
mercado de trabalho, a partir da atuação em uma instituição de 
ensino superior”. Conforme Jantsch (2020), de uma forma geral, 
o programa jovem aprendiz pode ser considerado um instrumento 
válido, pois promove o acesso às oportunidades sociais aos jovens 
em vulnerabilidade social, ampliando, assim, as perspectivas destes 
quanto ao seu papel na sociedade, possibilitando o crescimento 
acadêmico e profissional.

O processo de orientação não se finda por aqui, o trabalho 
continua no programa de pós-graduação e, neste processo, mais 
dois projetos estão sendo elaborados sob a orientação da professora 
Vaneza. O primeiro projeto, da mestranda Carine Nascimento, que 
vem aprofundando sua pesquisa em “A cinoterapia como recurso 
fisioterapêutico comparado à fisioterapia convencional na melhoria 
biopsicossocial dos idosos institucionalizados de uma cidade da 
região noroeste do Rio Grande do Sul”. O projeto tem como 
objetivo geral analisar os benefícios nas condições biopsicossocial 
de idosos em uma instituição de longa permanência em uma 
cidade da região noroeste do Rio Grande do Sul – RS, por meio 
do atendimento da fisioterapia com a intervenção da Cinoterapia, 
comparando-a com a prática da fisioterapia convencional, sem a 
utilização de recurso Cinoterápico.

Outro projeto que está em desenvolvimento é o da 
mestranda Marlene Przylinski, que tem como título provisório “O 
brincar Livre na Natureza: um caminho para o desemparedar na 
educação infantil” tendo como questão norteadora de que forma 
o brincar livre na natureza, enquanto desemparedamento na 
educação infantil,  pode contribuir com o desenvolvimento integral 
da criança. Ambas as pesquisas têm potencial para contribuir de 
forma significativa com a comunidade acadêmica e a comunidade 
em geral na construção de novos saberes.
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3 Considerações finais

Ao concluirmos este capítulo constatamos o quão 
importante  têm sido as contribuições dos mestrandos do Programa 
de Pós-graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social da Universidade de Cruz Alta – Unicruz, desde o seu início 
no ano de 2014.

Cada professor carrega consigo suas experiências e 
aprendizagens adquiridas ao longo de sua trajetória e juntamente 
com os seus orientandos. Neste sentido, acreditamos que na troca de 
experiências com os acadêmicos promove-se a construção de novos 
saberes, tanto como pessoa, docente e como seres pertencentes a este 
mundo, sendo que estamos sempre buscando novos conhecimentos 
para a construção de uma sociedade mais justa e humana, capaz de 
acolher a todos.

Neste contexto, as dissertações apresentadas no capítulo 
reforçam este argumento. Ao ler e interpretar as dissertações, o 
leitor terá a compreensão da importância dos estudos apresentados 
por sujeitos que se mostram preocupados com o outro e com a 
sociedade em si, fazendo com que investiguem e busquem soluções 
para estas questões através de pesquisas. 
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1 Considerações iniciais 

Esta reflexão é fruto das pesquisas realizadas no âmbito 
da Disciplina “Estética e Manifestações Culturais”, 

juntamente ao conjunto de leituras e estudos que compõe a 
grade curricular do Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social – Mestrado e Doutorado 
– da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ/RS). Trata-se da 
socialização de estudos qualitativos, com abordagens diversas, que 
originaram 5 (cinco) Dissertações, no período compreendido entre 
2015 e 2019, as quais perpassam as áreas da Dança, da Tecnologia, 
da Música, da Arteterapia e da Linguagem, todas sob um enfoque 
crítico na sua interface com a Educação.

Nessa perspectiva, a Disciplina em questão busca 
problematizar as concepções estéticas construídas, reproduzidas e 
multiplicadas ao longo do tempo, tais como o belo, o feio, o gosto, 
a criatividade, a inspiração, o dom, o gênio e o talento, dentre 
outras. Ao abordar as questões referidas, a Disciplina inspirou 
textos dissertativos, aprofundou reflexões e gerou fundamentais 



108  
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos

publicações, socializando saberes. Juntamente a isso, discutiu-se 
a interdisciplinaridade de cada investigação e sua íntima relação 
com as inúmeras searas do conhecimento, almejando realizar uma 
construção crítica a respeito das estéticas vigentes na sua conexão 
com os contextos socioculturais contemporâneos.

2 A Dança Tradicional Gaúcha como fator de mudança: um 
estudo na perspectiva sociocultural

Em 2019, o bailarino e professor de Dança, Eduardo 
Fernandes Antunes analisou as nuances das tradições do povo 
sul-rio-grandense. Nesse sentido, o estudo teve como objetivo 
primordial experienciar a Dança Tradicional Gaúcha enquanto 
elemento imprescindível para o desenvolvimento de habilidades 
e para a formação integral dos participantes, visando apresentá-
la muito além de uma manifestação expressiva, mas como 
possibilidade de mudança sociocultural e de desenvolvimento 
humano. Especificamente, almejou-se aprofundar estudos na 
área, verificando de que modo a expressão artística corporal pode 
contribuir para a integração dos sujeitos nas comunidades em 
que estão inseridos, bem como examinando quais habilidades são 
mais trabalhadas e, consequentemente, mais exercitadas no ato de 
dançar.

Justificou-se a escolha da temática baseada na motivação 
pessoal e profissional do pesquisador, tratando-se, inclusive, 
de uma proposta condizente com a Linha de Pesquisa “Práticas 
Socioculturais e Sociedade Contemporânea” do Programa de 
Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social – Mestrado e Doutorado – da Universidade de Cruz Alta 
(UNICRUZ/RS).

A problemática apresentada foi a seguinte: De que forma a 
Dança Tradicional Gaúcha se configura em elemento fundamental 
para o desenvolvimento de habilidades e para a constituição 
integral dos participantes? Assim, a análise teve caráter qualitativo 
com cunho teórico e empírico, adotando-se a pesquisa-ação como 
forma de produzir novos conhecimentos, uma vez que se realizou 
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junto aos integrantes do Grupo de Artes Mistas (GAM) Campeiros 
da Tradição, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS)/Campus Ibirubá.  O Grupo variou de 
8 a 12 pares, oriundos de diferentes anos dos Cursos Integrados em 
Agropecuária, Informática e Mecânica, ou seja, eram adolescentes 
com idades entre 15 a 18 anos, grande parte da etnia alemã, devido à 
localização geográfica da cidade de Ibirubá, dos gêneros feminino e 
masculino, com características individuais diversas. Levando-se em 
conta que a pesquisa foi repleta de atividades a serem observadas, o 
pesquisador fez uso de instrumentos adequados, tais como registros 
fotográficos e o Diário de Campo.

Os dados coletados foram examinados à luz das teorias do 
psicólogo norte-americano Howard Gardner (1994b; 1995; 1996a; 
1996b; 2000), das ideias do sociólogo português Boaventura 
de Sousa Santos (2004; 2009) e das possibilidades de mudança 
com foco no alcance das transformações discutidas pelo franco-
brasileiro Michel Thiollent (2011). Observaram-se as habilidades 
potencializadas pelo Grupo de Dança enfocado durante o processo 
de criação, da concepção artística, dos ensaios e das apresentações 
das coreografias de entrada e saída, sendo que, permanentemente, 
ocorreu o incentivo ao exercício das inteligências já presentes nesses 
indivíduos, assim como a ampliação de outras capacidades menos 
elaboradas.

Os registros fotográficos demonstraram a práxis sociocultural 
e a interdisciplinaridade experienciada, imagens que evidenciam a 
convivência ativa de saberes, embasados, de modo principal, nos 
pressupostos teóricos de Gardner e de Santos. Descortinaram-se 
novos horizontes, ao observar que, tanto nas Inteligências Múltiplas 
quanto na Ecologia dos Saberes, existe um saber complexo, ou 
seja, há um entrelaçar de conhecimentos que valoriza, igualmente, 
identidades e culturas que foram, durante muito tempo, ignoradas. 

3 A leitura imagética como práxis social: uma ação educativa e 
suas contribuições para a formação do cidadão contemporâneo

No ano de 2018, a arte-educadora Vivian Cristina Belter 
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Lunardi realizou uma investigação que percorreu a conjuntura da 
Arte e da Tecnologia. A Dissertação vinculou-se à Linha de Pesquisa 
“Linguagem, Comunicação e Sociedade”, cujo enfoque é discutir 
aspectos interdisciplinares relacionados a questões que envolvem 
a linguagem e suas múltiplas facetas. Com abordagem de cunho 
qualitativo, caráter teórico e empírico, a pesquisa buscou perceber 
como os sujeitos leem e interpretam os diferentes tipos de imagens 
que se apresentam nas suas vivências diárias. Como caminho 
metodológico, optou-se pela pesquisa-ação, por se considerar 
oportuno para o estudo em questão, no qual se promoveram várias 
atividades que exercitaram a percepção e o conhecimento sobre 
as representações imagéticas analisadas. Para atingir tais metas, 
propôs-se como objeto de pesquisa a leitura de imagem, sendo 
delimitada pela construção da cidadania a partir da alfabetização 
imagética.

Quanto ao problema, este foi assim circunscrito: De que 
forma o Ensino de Arte pode contribuir para uma alfabetização 
imagética visando à formação cidadã de alunos do Ensino 
Fundamental?  Enquanto objetivo geral buscou-se analisar, por 
meio da pesquisa-ação, a arte como uma prática social e educativa 
que contribuiu para que um grupo de 23 alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental, de uma instituição da cidade de Ijuí/RS, se 
apropriasse de uma alfabetização visual com um olhar mais crítico, 
participativo e aberto ao diálogo, encorajando diferentes leituras 
de mundo e fomentando a formação cidadã. Ao mesmo tempo, 
almejou-se por meio dos objetivos específicos: a) Aprofundar 
conhecimentos sobre a leitura imagética na contemporaneidade; 
b) Investigar de que forma adolescentes apreciam, produzem e 
interpretam diferentes tipos de imagens, por meio da técnica do stop 
motion; e, c) Identificar, mediar e propor maneiras da alfabetização 
imagética fomentar a formação cidadã. 

A investigação ancorou-se em duas categorias metodológicas: 
a Abordagem Triangular e a Tecnologia Stop Motion, as quais deram 
suporte ao estudo. E, para embasar o corpus da pesquisa, foram 
trazidos estudiosos que encaminharam para a compreensão desse 
assunto, dentre eles, evidenciou-se: Barbier (2002a; 2002b) e 
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Thiollent (2011) sob a ótica da pesquisa-ação, Purves (2011) na 
questão do Stop Motion e, na educação, Freire (1996; 1998; 2003). 
Em relação à arte e à visualidade, destacam-se Barbosa (1998; 2002; 
2005; 2008), Hernández (2000; 2003; 2007) e Mitchell (2017), por 
realizarem um paralelo entre a arte e a imagem, considerando que 
estes estudiosos deram uma visão da multiplicidade de caminhos 
possíveis para a fundamentação dessa atividade. 

Nesse caminho, estão relacionadas todas as experiências 
vivenciadas durante esse período de aproximadamente um 
trimestre, sendo realizada uma análise dos dados coletados por meio 
de fotos, vídeos e de maneira escrita, perpassando pelas atividades 
desenvolvidas visando discutir os resultados. Assim, o estudo 
teve como referência um cenário sociocultural dominado pelas 
imagens, a fim de levantar informações que pudessem auxiliar na 
compreensão da alfabetização imagética como uma ação educativa 
que visa à formação cidadã.

É mister destacar a satisfação dos sujeitos envolvidos 
ao trabalharem na criação, construção e produção dos curtas-
metragens e, igualmente, o encantamento destes com o resultado 
final. Por meio das técnicas de Stop Motion, os participantes 
vivenciaram todos os passos do fruir, contextualizar e fazer, não 
necessariamente nesta ordem, que sugere a Abordagem Triangular. 
No diálogo entre as linguagens foi que cada um se aprofundou no 
funcionamento das dinâmicas de composição da imagem, a partir 
de suas necessidades expressivas, lançando mão das técnicas do Stop 
Motion na produção de um curta.

4 A contribuição da Música para o desenvolvimento humano 
integral: uma prática sociocultural na escola pública

Em 2017, a pedagoga e musicista Eliane Aparecida da Silva 
Ferreira aprofundou cientificamente o campo interdisciplinar da 
Música. A pesquisa tratou de um Projeto de Educação Musical 
desenvolvido com alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 
de uma escola pública da cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, 
Brasil. Teve como objetivo geral analisar a contribuição da Música 
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na escola como forma de desenvolvimento humano e sociocultural 
dos envolvidos no contexto estudado. Sua metodologia configurou-
se enquanto uma abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, em 
que, durante três meses letivos, foram desenvolvidas atividades de 
Educação Musical, nas quais os alunos tiveram a possibilidade de 
sentir e conhecer experiências sonoras e musicais diversas.

Muitas das músicas entoadas e tocadas por meio dos 
instrumentos musicais confeccionados pelos participantes 
tornaram-se mecanismos de alfabetização e letramento, já que, 
das vinte e três crianças que no início da pesquisa não liam e 
nem escreviam nenhuma palavra, ao final do projeto, seis delas 
já estavam alfabetizadas e, todas elas, sem exceção, demonstraram 
evolução no processo de aprendizagem, reconhecendo letras, 
números e, principalmente, a noção de que o mundo pode e deve 
ser lido e interpretado não somente pelas palavras escritas e faladas, 
mas também pela interação social e pela expressão de sentimentos 
e emoções.

As atividades foram registradas por meio de fotos, vídeos e 
também de maneira escrita. O referencial teórico da investigação 
foi embasado em autores como Campbell, Campbell e Dickinson 
(2000), Fonterrada (2008), Gardner (1994; 1995; 1996; 1998; 
1999) e Ormezzano e Torres (2003), entre outros, os quais 
contribuíram significativamente para o campo pesquisado.

A intenção desde o princípio da pesquisa era de utilizar a 
Música como recurso pedagógico interdisciplinar para a construção 
de novos saberes, trazendo possibilidades de desenvolvimento 
humano. Igualmente tinha o intuito de incentivar nas crianças a 
expansão da inteligência musical, não com o propósito de formar 
novos músicos, embora isso fosse possível, mas, sim, com a ideia de 
fomentar, por meio da Música, a se expressarem melhor no mundo e 
com o mundo e tornar o processo de alfabetização e letramento um 
momento repleto de lembranças positivas, alegres e significativas.

Os resultados foram percebidos em diferentes aspectos 
do desenvolvimento das crianças, principalmente os intelectuais, 
motores, psicológicos, culturais, musicais e sociais. Igualmente 
realçou-se a importância da valorização das diferentes habilidades 
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implícitas no ser humano, das inteligências múltiplas, especialmente 
a linguística e a musical, e do incentivo à criatividade dos sujeitos 
participantes do Projeto. Assim, as vivências experimentadas 
puderam colaborar no processo de formação, em que as crianças 
foram capazes de construir novos saberes a partir da Música.

5 Reciclando vidas: a Arteterapia como instrumento desvelador 
do potencial humano de um grupo de catadores

No ano de 2016, a psicóloga e arteterapeuta Franciele Mirian 
da Rocha trabalhou com as perspectivas trazidas pela Arteterapia. 
Sob tal ótica e diante do atual cenário ecológico mundial, fez-se 
necessária a adoção de novas concepções e práticas que considerem a 
fragilidade do planeta. Os elevados níveis de consumo da sociedade 
capitalista levam à formação de resíduos, que, comumente, se chama 
de lixo. Nesta dimensão, os profissionais da reciclagem se tornam 
indispensáveis como promotores de condições satisfatórias de vida 
a toda a sociedade. Em tal aspecto, a pesquisa mostra-se relevante 
na medida em que enfoca um grupo que, por vezes, não tem seu 
trabalho reconhecido e é tornado socialmente invisível. Assim, esta 
Dissertação, que está inserida na Linha de Pesquisa “Linguagem, 
Comunicação e Sociedade” do Programa de Pós-Graduação em 
Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social – Mestrado 
e Doutorado – da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ/RS), 
pretendeu, por meio de oficinas com técnicas de Arteterapia, 
desvelar o potencial humano implícito em um grupo de catadores 
do Município de Cruz Alta/RS, que faz parte do Projeto Profissão 
Catador.

O lócus do estudo foi a Associação localizada no Bairro dos 
Funcionários. Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, 
uma vez que foram detalhadas as ações desenvolvidas com os 
participantes, bem como seu contexto social. A abordagem foi 
descritiva, sendo que o método foi a pesquisa-ação, pois buscou 
modificar uma determinada realidade.

A investigação embasou-se em autores, tais como: Jung 
(1964; 1971; 1985; 2000), Chevalier e Gheerbrant (2015), 
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Maciel e Carneiro (2012), Ormezzano e Arruda (2005), Ostrower 
(2001), Thiollent (2011), dente outros. Os encontros grupais, 
com dinâmicas arteterapêuticas de abordagem junguiana, tiveram 
a particularidade de possibilitar o cuidado do ser humano em 
um enfoque holístico. Nas oficinas, empregaram-se estratégias de 
relaxamento dirigido no início, com música instrumental e uma 
mensagem de encorajamento. Depois, propôs-se uma vivência 
envolvendo atividades arteterapêuticas, sendo que, posteriormente, 
o grupo compartilhava seus sentimentos com relação às criações 
artísticas resultantes.

Vislumbrou-se, mediante os dados coletados, uma nova 
perspectiva da própria sociedade sobre estes profissionais, visto que 
eles puderam expressar sua subjetividade por meio da arte. Além 
disso, expuseram durante o XXI Seminário Interinstitucional de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (2016) da Universidade, as fotografias 
das produções criadas a partir das oficinas realizadas no transcorrer 
da investigação. Na referida Mostra, os catadores puderam 
evidenciar sua relação com a natureza, com o mundo, externo e 
interno, e o quanto eles produzem sustentabilidade por intermédio 
de seu trabalho com a catação de materiais recicláveis. Assim, a 
Exposição intitulada “Reciclando Vidas” se configurou como uma 
estratégia bem sucedida, no sentido de, efetivamente, revelar o 
potencial humano dos sujeitos envolvidos na pesquisa.

A impressão que havia inicialmente era de que a Associação 
era um ambiente tristonho, desamparado, sem luminosidade. 
No entanto, no primeiro encontro, esta ideia foi substituída pelo 
sentimento de surpresa, já que aquele ambiente soturno não existia. 
Ali dentro todos estavam (e estão) sempre dispostos a acolher o 
Outro, preocupando-se com o desenvolvimento do grupo como 
um todo. Tendo sido atingidos os objetivos, esta investigação 
evidenciou que o ser humano tem potenciais que se desenvolvem 
na medida em que o meio lhe oferece condições facilitadoras. 
Assim, é essencial que o terapeuta se mostre disposto a provocar 
reflexões que inquietem a sociedade, os catadores e a si mesmo, a 
fim de colaborar na evolução coletiva, no sentido da empatia, do 
desenvolvimento humano e, consequentemente, da construção da 
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cidadania e do protagonismo dos sujeitos.

6 Linguagem e preconceito: discutindo o bullying nas 
ambiências escolares da cidade de Panambi/RS

Por fim, no ano de 2015, a professora de Língua Portuguesa 
Silvia Pautz debateu a respeito do bullying na escola. O objetivo 
do estudo foi analisar como os adolescentes, alunos das escolas de 
Panambi/RS enfrentam e convivem com o bullying provocado pelo 
preconceito linguístico no contexto escolar. Teve como objetivos 
específicos investigar ambiências escolares em que as variações 
linguísticas podem ser motivo de ironias e constrangimentos, 
bem como verificar possíveis consequências que se manifestam na 
pessoa que é discriminada pela maneira diferente de se expressar. 
Do mesmo modo, identificar os motivos que levam alguns alunos a 
praticar essa violência e, assim, buscar alternativas que possivelmente 
podem amenizar essa questão no contexto escolar.

A metodologia utilizada consistiu em um estudo de caso, 
o qual foi realizado em quatro instituições de ensino, através de 
aplicação de questionários a 117 alunos (duas turmas do 7º ano; 
duas turmas do 8º ano do Ensino Fundamental; duas turmas do 
2º ano e 3º ano do Ensino Médio) e a 16 professores, ou seja, 4 
professores em cada escola. Em seguida, duas observações em cada 
turma e uma no pátio da escola.

O aporte teórico estava fundamentado, basicamente, nos 
seguintes autores: Bagno (2014; 2015), Preti (2003), Fairclough 
(2008), Bakhtin (2000), Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Fundamental (1997), Bortoni-Ricardo (2004), Lüdke 
e André (1986), Minayo (1998; 2013), Chizzotti (2013), Silva 
(2010), Klein (2011), Teixeira (2013), Pedro-Silva (2013) e Elias 
& Scotson, (2000) dentre outros. 

 Contatou-se que a maioria dos investigados são descendentes 
de alemães e a idade dos sujeitos envolvidos na pesquisa variou 
entre 12 e 21 anos. As variações linguísticas, as quais são motivos 
de bullying decorrem da dificuldade de alguns sujeitos na distinção 
dos fonemas /R/, /r/,/b/, /p/, /c/ e /g/, tanto na escrita quanto na 
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fala e no sotaque regional.
 Diante disso, descreveram-se 12 relatos de vítimas, as quais 

revelaram que enfrentam as agressões em silêncio, que têm medo, 
são muito tristes, têm vontade de se suicidar e que se sentem muito 
diferentes, já que os bullies ironizam, intimidam, colocam apelidos 
e repetem diversas vezes as palavras não faladas “corretamente”. Já 
a maioria das testemunhas revelou que não toma nenhuma atitude 
ao observar cenas de discriminações no ambiente escolar. A reflexão 
gerada a partir dos problemas relacionados ao uso da linguagem 
e que provocam exclusão, apresenta algumas alternativas para 
que a comunidade escolar, docentes e sociedade em geral possam 
trabalhar juntos visando a minimizar essas ações excludentes, 
através de práticas socioculturais que respeitem as diversidades de 
cada grupo social.

 No entendimento dos educandos, para melhorar essa 
situação no ambiente escolar seria importante que houvesse mais 
conscientização, respeito às diferenças e projetos de integração 
que envolvessem todos os alunos com o objetivo de amenizar a 
discriminação e o preconceito. Por sua vez, os docentes também 
opinaram lembrando que “as vítimas precisam estar preparadas 
para se defender; mais palestras com profissionais especializadas na 
área do bullying e que orientem continuamente as vítimas e mais 
apoio dos pais, já que toda a comunidade precisa estar mobilizada 
para prevenir e combater essa violência”. Para realizar a mobilização 
nas instituição de ensino, é imprescindível elaborar um roteiro 
em conjunto que corresponda às pretensões do grupo e, assim, 
implementar um projeto de intervenção.

 A discriminação linguística não é algo que se possa 
desenraizar facilmente, depende de uma série de fatores, interesses, 
responsabilidades dos profissionais da Educação, dos alunos e 
dos pais para garantir direitos e deveres igualitários concretos na 
comunidade. A prática pedagógica contemporânea requer um 
planejamento que tenha como meta capacitar sujeitos críticos, 
solidários e conscientes de seu papel na sociedade. O educador 
deve fazer a sua parte para amenizar este problema, possibilitando/
capacitando o aluno a criar suas próprias condições de defesa para 
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a superação das humilhações praticadas pelos bullies.

7 Considerações finais

Verifica-se, a partir da análise destas 5 (cinco) Dissertações 
apresentadas entre os anos 2015 e 2019, que há conexão com as 
temáticas hodiernas, assim como com a ementa da Disciplina de 
“Estética e Manifestações Culturais”. Isto porque o escopo primordial 
desta matéria é o de ampliar e problematizar a compreensão sobre 
o que seja “estética”, desmitificando e ampliando concepções 
obsoletas, desconstruindo padrões e, consequentemente, debatendo 
o processo de inclusão/exclusão social.

Além disso, em todas as pesquisas, procurou-se: a) Questionar 
os paradigmas que vigoram em relação à criatividade e à criação 
artística enquanto campos interdisciplinares; b) Desconstruir 
noções equivocadas a respeito do belo, do feio, do dom, do talento, 
do gosto, da inspiração e do gênio criador; c) Refletir criticamente 
acerca das estéticas vigentes na sua interface com as instituições 
educacionais e manifestações culturais contemporâneas; e, d) 
Analisar estereótipos estéticos que perpassam inúmeras áreas do 
conhecimento, objetivos específicos da Disciplina.

Nas 5 (cinco) pesquisas, houve práticas de interação 
direta com o capital humano, sendo que, para tal, os referidos 
projetos foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNICRUZ. É relevante destacar, ainda, a constatação 
de que as cinco investigações realizadas estão em sintonia com 
as duas linhas de pesquisa do PPG em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social, a saber: “Linguagem, Comunicação e 
Sociedade“, que discute fatores interdisciplinares relacionados às 
inúmeras faces da linguagem, e “Práticas Socioculturais e Sociedade 
Contemporânea“, a qual promove práticas de intervenção social, 
discutindo e potencializando aspectos que envolvem a linguagem 
em suas múltiplas nuances.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A FORMAÇÃO 
DE SUJEITOS CRÍTICOS: RELAÇÕES 

NECESSÁRIAS NA CONTEMPORANEIDADE

Dieison Prestes da Silveira
Raquel Madeira Soares

Jana Koefender
Diego Pascoal Golle

1 Educação Ambiental: uma introdução

No ano de 2020, o Dia da Sobrecarga da Terra ocorreu 
um pouco mais tarde quando comparado com 

anos anteriores, possivelmente em decorrência da pandemia 
ocasionada pelo Sars-Cov-2 (Covid-19). Ainda assim, ficou 
evidente que os recursos disponíveis para o ano foram consumidos, 
aproximadamente, quatro meses antes do seu final (22 de agosto). 
Isso significa que seria necessário 1,6 Planeta para suprir a demanda 
da população, tendo em vista o atual status quo da utilização de 
recursos (World Wide Fund for Nature, 2020).

O crescimento populacional e, junto a ele, o desenvolvimento 
econômico e social, bem como o incremento na demanda por 
serviços e estruturas da vida contemporânea, impactam diretamente 
o ambiente. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 
2017), a população mundial ultrapassou 7 bilhões de pessoas. 
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2017) aponta para uma população de 207.660.929 habitantes. 
De acordo com estes dados, resta evidente a necessidade de uma 
maior sensibilização dos sujeitos em relação as questões ambientais 
e sociais, com vistas a um olhar epistêmico para o desenvolvimento 
sustentável, de forma a utilizar os recursos naturais disponíveis, 
porém, assegurando sua disponibilidade para as futuras gerações. 
Além disso, é fundamental compreender o entrelaçamento das 
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questões ambientais com os demais campos da vida e, dessa 
forma, atuar nas práticas socioculturais que podem contribuir 
para a transformação da realidade, na busca pelo desenvolvimento 
sustentável.

Fu e Liu (2017) corroboram com esta afirmativa supracitada, 
reafirmando que a EA precisa ser debatida nos mais variados 
espaços da sociedade, permitindo o desenvolvimento nos sujeitos 
de um comportamento pró-ambiental. Ainda, a EA deve ser vista 
como uma ferramenta fundamental na busca da sustentabilidade, 
enfatizando saberes, habilidades e atitudes relacionadas ao ambiente 
(BOCA; SARAÇLI, 2019). 

Reigota (2010) chama atenção para a necessidade de 
uma correta compreensão de meio ambiente, questionando se 
este deve ser considerado um conceito científico ou, então, uma 
representação social. De acordo com o autor, os conceitos científicos 
(como ecologia, ecossistema, entre outros) foram definidos pelas 
comunidades científicas, enquanto as representações sociais 
agrupam pessoas, em sua maioria, fora da comunidade científica 
(embora estes conhecimentos científicos possam estar presentes). 
Dessa forma, considera o meio ambiente uma representação social e 
reitera que “o primeiro passo para realização da educação ambiental 
deve ser a identificação da representação das pessoas envolvidas no 
processo educativo” (p. 14). 

Todavia, para compreender a representação social sobre 
meio ambiente é necessário ter como ponto de partida a forma 
como os sujeitos percebem o meio, a maneira como os movimentos 
sociais o compreendem e quais as vivências educacionais, sociais, 
culturais, econômicas e, claro, ambientais dos sujeitos. Gohn 
(2010) relata que os movimentos ambientalistas apresentam 
crescimento e proximidade da população, especialmente entre 
os jovens, o que pode contribuir nas representações sociais e nas 
mudanças de paradigmas.

Um aspecto fundamental para compreender as questões 
ambientais é ter ciência de que são muito mais amplas do que apenas 
o que reflete diretamente no ambiente. Assim, para compreendê-las 
não é possível um olhar reducionista, sendo necessária uma visão 
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holística de mundo. Capra (2006) menciona que passamos por 
uma crise de percepção, onde os problemas ambientais constituem-
se em apenas uma das facetas de uma crise complexa e global. 
Essa crise deriva de uma compreensão equivocada e obsoleta de 
realidade. Segundo o autor, existem soluções para estes problemas, 
mas para isso, a mudança radical em nossas percepções é necessária. 
É cabível acrescentar que tais mudanças somente serão efetivadas 
ao mudar a forma de pensar e, com isso, mudar também os hábitos 
que estão incorporados ao cotidiano, promovendo uma consciência 
mais ecológica, capaz de contribuir, inclusive, com a sobrevivência 
da humanidade.

Pensando em um debate analítico e epistêmico sobre 
as questões voltadas à abordagem da temática ambiental, com 
especial destaque à educação, o presente capítulo objetiva discutir 
a necessidade de uma Educação Ambiental Problematizadora que 
deve, fundamentalmente, compreender a percepção dos sujeitos 
em relação ao ambiente e a amplitude real das questões ambientais.

2 Desenhando o método de abordagem

O campo investigativo da EA, compreendido como sendo 
parte do amplo movimento ecológico, permite que a teoria e a 
prática trilhem o mesmo caminho, no sentido da contemplação 
da natureza e tudo que nela “habita”, como também conceitos e 
teorias que permitem uma melhor compreensão da fundamentação 
necessária para que a valorização da natureza e dos sujeitos 
sejam alcançadas. A epistemologia, na pesquisa qualitativa, “[...] 
significa os fundamentos do conhecimento que dão sustentação à 
investigação de um problema [...]”, conforme menciona Chizzotti 
(2010, p. 26). 

Neste sentido, compreende-se como Sujeito Ecológico um 
modo de ser, onde os sujeitos internalizam e adotam um estilo de 
vida orientado e ecologicamente correto. Este termo está presente 
na obra Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico, de Isabel 
Cristina de Moura Carvalho (2012), utilizada como referência 
neste debate. Ainda, para Carvalho (2012), o sujeito ecológico 
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perpassa pela perspectiva epistemológica de apoderar-se do saber 
não como um conhecimento sobre o mundo, mas sim, a produção 
desses saberes que são produzidos com o mundo. 

Pode-se dizer que a presente proposta se apresenta como 
uma pesquisa de objetivos exploratórios, tendo como base o 
procedimento de pesquisa bibliográfica e abordagem qualitativa. 
A pesquisa exploratória contribui para trazer informações em 
abordagens de difícil formulação de hipóteses, sendo, muitas vezes, 
o passo inicial para aprofundar estudos. Ainda neste sentido, a 
pesquisa bibliográfica contribui com materiais já publicados e 
referendados pela comunidade científica, auxiliando no âmbito 
da discussão à luz dos conhecimentos existentes (GIL, 1991; 
OLIVEIRA, 2018; PRODANOV; 2013).

3 Como o ambiente é percebido: conhecimento fundamental 
para a Educação Ambiental

A forma como cada indivíduo percebe o ambiente não é 
composta apenas pelas impressões pessoais, mas também pelas 
representações coletivas, vivenciadas ou impostas (PALMA, 2005).  
Nesse aspecto, podemos compreender que as representações sociais 
equivalem ao conjunto de princípios construídos interativamente 
e compartilhados por diferentes grupos e que, por meio destes 
princípios, transformam a realidade (REIGOTA, 1995).

A percepção ambiental deve ser permanente e, portanto, 
pode ser um meio para compreensão e a busca de estratégias 
que permitam a construção de alternativas para os processos de 
sensibilização, pois:

Quando falamos que a percepção ambiental deve estar 
presente em cada momento da nossa vida, estamos dizendo: 
‘pare, olhe, sinta, escute...’. Estamos dizendo que não podemos 
mais viver sem que a harmonia não esteja presente. Isto é 
perceber, olhar e sentir, estamos utilizando a nossa experiência, 
para entendermos todos os recados que o ambiente nos dá e 
começarmos a entendê-lo e respeitá-lo (PALMA, 2005, p. 21).

A natureza, vista como um todo, não impõe prescrições, 
aponta para tendências e regularidades que podem ir em várias 
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direções. Cabe ao ser humano desenvolver uma sensibilidade tal que 
lhe permita captar essas tendências e tomar suas decisões (BOFF, 
1999). Essa percepção que tanto evidenciamos reflete o nosso 
modo de ver (e ler) o mundo a nossa volta. Somos a todo o tempo 
instigados a pensar de forma individualista, mas o pensamento da 
coletividade é fundamental. Como corrobora Brandalise (2009), 
pessoas diferentes podem perceber a mesma situação de forma 
e modos distintos, a reação pode ser estabelecida a partir da sua 
própria interpretação sobre algo.

Almeida et al. (2017) referem que a pesquisa no campo da 
percepção, como objeto de estudo, vem estabelecendo crescente 
produção de conhecimento, permitindo compreender a origem das 
percepções do ser humano quanto ao espaço em que vivem e de 
onde se originam as representações sociais. Os autores comentam 
que é fundamental compreendermos que os ambientes onde 
ocorrem as trocas de informações entre as pessoas tendem a ser 
mais promissores na promoção de mudanças de percepção, valores 
e comportamentos. A questão ambiental e sua percepção tornam-se 
um meio para que ocorra a reflexão das práticas de responsabilidade 
e de Educação Ambiental (CARVALHO; SILVA, 2012). 

Para Portilho (2005, p. 67) o olhar constante ao ambiente 
é fundamental pois é “A partir da construção da percepção 
de que os atuais padrões de consumo estão nas raízes da crise 
ambiental, a crítica ao consumismo passou a ser vista como uma 
contribuição para a construção de uma sociedade sustentável”. 
Deve-se considerar que os sujeitos se compreendem enquanto 
sujeito por meio das concepções de vida e crenças que possuem, 
pelo modo como percebem o Meio Ambiente e todas as influências 
das representações sociais que fazem parte de suas construções 
históricas. Por esta razão, é importante criar estratégias de 
planejamento que contribuam para a preservação ambiental, por 
meio da análise e da percepção ambiental (SABINO et al, 2015, p. 
2), os quais permitem compreender não apenas a relação dos sujeitos 
com o ambiente, mas ao mesmo tempo, promover a sensibilização e 
a compreensão do ambiente (FAGGIONATO, 2011). 

Essa percepção dos sujeitos em relação ao ambiente é diversa 
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e, assim, conduz a diferentes representações sociais. Portanto, 
compreender essa relação deve ser o ponto de partida para o 
planejamento de ações de Educação Ambiental (RUSCHEINSKY, 
2003). Pode-se dizer que os diferentes contextos sociais em que os 
sujeitos estão imersos também exercem influência sobre a relação 
que se estabelece com o Ambiente. A pobreza e o crescimento 
populacional também são problemas ambientais. 

As causas do desemprego e a consequente (sic) pobreza 
têm a ver, em exclusividade, com as relações capitalistas e a 
combinação de duas tendências. De um lado, a substituição 
do trabalho vivo pelas máquinas, aquilo que hoje está na 
moda em chamar de desemprego tecnológico, ocultando sob 
um disfarce técnico neutro a responsabilidade de um tipo 
determinado de relações sociais. De outro, a peculiaridade do 
funcionamento do sistema capitalista, que reconhece como 
membro de sua sociedade a quem vende mercadorias, ainda 
que seja sua própria capacidade de trabalhar. O desempregado 
que nem produz, nem pode vender-se a si próprio por tempo, 
fica à margem da riqueza (FOLADORI, 2008, p. 33).

Podemos depreender, portanto, que os diferentes grupos 
e classes sociais assumem, de maneiras diferentes, os impactos 
internos e externos provenientes da natureza, isso as diferem 
de acordo com a distribuição da riqueza social, na ocupação do 
espaço construído e nas decisões políticas (FOLADORI, 2008). 
Ao falarmos do desemprego, de diferenças sociais e de Meio 
Ambiente, podemos identificar que a “questão ambiental se mostra 
cada vez mais central e vista crescentemente como entrelaçada às 
tradicionais questões sociais do emprego e da renda (ACSELRAD, 
2010, p. 108). Quanto ao Meio Ambiente e toda a problemática 
que o cerca, Lima (2005, p. 26), diz que: 

[...] o meio ambiente tornou-se problemático porque se 
intensificaram e ampliaram os impactos e o mal-estar, 
individuais e sociais, provenientes da relação entre a sociedade 
e o ambiente, porque se acirravam os conflitos pela posse e 
uso dos bens ambientais, porque se tonou visível o potencial 
predatório do estilo de vida e desenvolvimento ocidental e 
também porque se aprofundaram a observação, a reflexão, 
a pesquisa e a divulgação dos problemas socioambientais 
presente e futuros.
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4 Em busca de uma Educação Ambiental Problematizadora

Problematizar conhecimentos voltados a cultura, política, 
economia, meio ambiente e sociedade auxilia diretamente na 
formação dos sujeitos para as vivências em sociedade. Da mesma 
forma, instiga um debate acerca das questões hegemônicas, 
bem como no modo de pensar e agir frente aos problemas 
socioambientais contemporâneos. Sabe-se que a problemática 
ambiental é uma temática emergente no meio social e necessita de 
um debate constante, visando buscar compreensões aos problemas 
enfrentados pela população, sejam eles ambientais, econômicos, 
políticos e/ou sociais.

A temática ambiental, sendo uma importante vertente 
para a emancipação social, deve ser debatida nos mais variados 
espaços da sociedade, buscando uma reorganização da sociedade 
frente aos desafios e problemas que permanecem. Conforme os 
sujeitos dialogam, eles trocam saberes, vivências e experiências e 
criam condições para atuarem com responsabilidade na sociedade, 
(des)construindo conceitos e refletindo sobre suas ações, criando 
condições para se tornarem atores sociais (LOUREIRO, 2004).

Para Rocha et al. (2016) a Educação Ambiental não pode 
centrar-se apenas no processo de degradação que o ser humano 
promove na natureza, mas deve analisá-lo como parte de uma 
teia de relações sociais em que a prática pedagógica desenvolvida 
é parte integrante de uma sociedade multifacetada por interesses 
ideológicos e culturais. Neste sentido, trabalhar pedagogicamente 
as questões ligadas ao meio ambiente pode ser uma forma de 
internalizar conceitos acerca da importância da preservação dos 
recursos naturais e de todas as questões que envolvem o meio 
ambiente, a fim de formar e transformar os sujeitos.

A socialização de conhecimentos deve ocorrer tanto em 
espaços formais, quanto informais, com vistas a construir um 
ambiente fértil, com potencialidades para o diálogo e a formação 
cidadã. Por este viés, Leff (2012, p. 81-82) comenta que é necessária 
uma epistemologia ambiental, pois ela “[...] renova a dialética entre 
a reflexão teórica e a ação social na construção e transformação da 
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realidade; convoca diferentes disciplinas, põe em jogo diferentes 
visões de mundo e produz uma mudança na representação da 
realidade”. 

A temática ambiental, inserida nela a educação ambiental e 
suas linhas teóricas, provocam um problematizar constante sobre 
o meio ambiente e suas inter-relações. Ainda, permite um pensar 
acerca do modelo de desenvolvimento, das desigualdades sociais e 
tantas outras adversidades presentes na atualidade.

Por este viés, é necessário discutir a importância da formação 
de um sujeito ecológico, o qual traz consigo o diálogo como forma 
de interação com a sociedade civil. Definindo o sujeito ecológico, 
pode-se dizer que:

O sujeito ecológico agrega uma série de traços, valores e 
crenças e poderia ser descrito em facetas variadas. Em sua 
versão política, poderia ser apresentado como um sujeito 
heroico, vanguarda de um movimento histórico, herdeiro 
de tradições políticas de esquerda, mas protagonista de novo 
paradigma político-existencial. Em sua versão Nova Era, é 
visto como alternativo, integral, equilibrado, harmônico, 
planetário, holista. Em sua versão de gestor social, supõe-se 
que partilhe de uma compreensão política e técnica da crise 
socioambiental, sendo responsável por adotar procedimentos 
e instrumentos legais para enfrentá-la, por mediar conflitos e 
planejar ações (CARVALHO, 2012, p. 67).

Para a formação de um sujeito ecológico é necessário 
criar espaços de debates entre os diferentes grupos presentes na 
sociedade, haja vista que os saberes locais e tradicionais são de 
extrema relevância. A abordagem da temática ambiental precisa 
levar em conta o processo de humanização dos sujeitos, bem como 
as diferenças socioeconômicas. Carvalho (2012, p. 154) comenta 
que “Apesar de atualmente todos concordarem em ser preciso fazer 
algo a respeito da crise ambiental, há muitas divergências e disputas 
entre diferentes pontos de vista sobre o que fazer, sobre como gerir 
as questões ambientais [...]”.

A temática ambiental ainda apresenta uma visão reducionista 
e naturalista de meio ambiente, sendo compreendida pela 
população como sendo os rios, as árvores e os animais, deixando 
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de lado as questões sociais, econômicas, políticas, históricas e 
culturais. Guimarães (2004) comenta que precisamos desconstruir 
a ideia de que o meio ambiente são os rios, as florestas e os animais. 
Para o autor, a temática ambiental insere fatos históricos, políticos, 
econômicos, sociais e ambientais, pois há uma rede de conexões 
e, deixar de lado estas variáveis apenas reduz o conceito de meio 
ambiente.

Loureiro e Lima (2012) discutem a necessidade de uma 
educação ambiental crítica, a qual perpassa todos os seguimentos 
da sociedade, problematizando as ideias hegemônicas de 
desenvolvimento, sendo capaz de auxiliar na formação humana, 
crítica e emancipatória dos sujeitos. Para os autores, o conceito 
de educação ambiental crítica se dá pelo fato de inserir na linha 
teórica e epistemológica de Paulo Freire, com vistas a alcançar uma 
educação democrática e libertadora a todos os sujeitos.

A problemática ambiental precisa inserir na lógica da 
racionalidade humana, deslocando a hegemonia hegemonizante 
do pensamento moderno. Pensar em meio ambiente significa 
refletir sobre as ações humanas e as premissas de desenvolvimento 
econômico (LEFF, 2012). A educação ambiental consiste em uma 
possibilidade de formação humana, autônoma, crítica e reflexiva 
em que os sujeitos, por meio do diálogo, trocam saberes, vivências 
e experiências de forma a construir um ambiente mais humano.

Os sujeitos precisam compreender a importância do meio 
ambiente para o futuro das próximas gerações. Neste sentido, a 
sustentabilidade descrita por Guimarães (2011), insere a prática de 
valores e atitudes sociais, repercutindo no (con)viver em sociedade. 
Pensar em meio ambiente e na sustentabilidade significa promover 
práticas e ações que (inter)ferem nos demais grupos sociais, 
possibilitando o viver harmônico entre os sujeitos. 

A educação deve ser vista como eixo central para a 
convivência harmônica entre o homem e o meio biofísico, tanto que 
Freire (1986) comenta que a educação precisa libertar os sujeitos das 
alienações impostas pelos opressores. Por este viés, pode-se dizer que 
a educação ambiental é uma forma de emancipação social, capaz de 
auxiliar na construção ética dos sujeitos. A educação consiste em 
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um caminho para a transformação dos indivíduos. Por este viés, 
pode-se afirmar que:

A educação acontece como parte da ação humana de 
transformar a natureza em cultura, atribuindo-lhe sentidos, 
trazendo-a para o campo da compreensão e da experiência 
humana de estar no mundo e participar da vida. O educador 
é por “natureza” um intérprete, não apenas porque todos os 
humanos o são, mas também por ofício, uma vez que educar 
é ser mediador, tradutor de mundos (CARVALHO, p. 77).

De forma analítica e inequívoca, a temática ambiental se 
apresenta como um campo fértil para debates e problematizações, 
pois há uma diversidade de pensamentos e saberes na 
contemporaneidade. O debate e as problematizações devem 
centrar-se em temáticas emergentes, possibilitando (des)construir 
conceitos, auxiliando no processo formativo crítico, humano e 
emancipatório dos sujeitos. Adicionalmente, é plausível destacar 
que a educação ambiental se apresenta como uma forma de diálogo 
constante sobre as questões hegemônicas e o atual modelo de 
desenvolvimento econômico.

5 Considerações finais

Na atualidade, a insustentabilidade ambiental é foco de 
grande preocupação, sob o risco de comprometer as futuras gerações. 
Diversos espaços, em âmbito global, têm sido oportunizados 
para debater sobre a sustentabilidade (em todos os seus eixos) e, 
especialmente, o meio ambiente. Autoridades mundiais refletem 
sobre tais questões e buscam direcionar ações as quais, nem sempre, 
atingem seus objetivos.

Todavia, é indispensável que cada cidadão compreenda seu 
papel no meio ambiente e, de forma mais enfática, compreenda-
se como parte do todo (ambiente). Mas, para isso, é preciso 
primeiramente perceber o ambiente. Por meio da percepção 
ambiental, dos conhecimentos adquiridos, das relações com os 
outros são construídas nossas representações sociais. Para que essa 
construção seja realmente transformadora, é indispensável pensar 
em uma educação ambiental capaz de problematizar. Que permita 
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a reflexão e o estabelecimento de um eixo harmônico entre os 
sujeitos e o ambiente.

Para além disso, é preciso compreender que os problemas 
ambientais são faces de uma crise mais ampla e que se originam de 
grandes problemas sociais. Assim, uma Educação Ambiental só será 
efetiva se permitir compreender as diversas interfaces que impactam 
sobre o ambiente, as quais não estão somente na ação direta do 
homem, mas que perpassam fundamentalmente o capitalismo e a 
política, assim como a educação e a cultura.  É preciso, portanto, 
para a formação do Sujeito Ecológico, que estes se apropriem destes 
conhecimentos a partir de uma formação crítica, tão necessária na 
atualidade.
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1 Introdução

Desde a idade de seis anos eu tinha mania de desenhar a forma 
dos objetos. Por volta dos cinquenta havia publicado uma 

infinidade de desenhos, mas tudo o que produzi antes dos sessenta 
não deve ser levado em conta. Aos setenta e três compreendi mais 

ou menos a estrutura da verdadeira natureza, as plantas, as 
árvores, os pássaros, os peixes e os insetos. Em consequência, aos 
oitenta terei feito ainda mais progresso. Aos noventa penetrarei 
no mistério das coisas; aos cem, terei decididamente chegado a 
um grau de maravilhamento – e quando eu tiver cento e dez 

anos, para mim, seja um ponto ou uma linha, tudo será vivo. 
(Katsuhika Hokusai, sécs. 18-19).

No ano de 2014, quando iniciamos a primeira turma 
de Mestrado do Programa de Práticas Socioculturais e 

Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz Alta – UNCRUZ 
estávamos muito ansiosos pelos resultados que teríamos em 
relação a pesquisa, produção científica, proposta de intervenções 
e mudanças nas comunidades de entorno da Universidade e, entre 
os diferentes espaços sociais de onde provinham nossos candidatos 
a mestrandos. 

Cada orientador atento a sua linha de pesquisa e com o 
grande desafio de concretizar a interdisciplinaridade, já que esta era 
e é uma das principais características do programa. Cientes disso, 
partimos para as primeiras orientações muito centradas ainda em 
não fugir das próprias linhas de pesquisa. Todavia, a organização 
das turmas, com profissionais de diferentes áreas, impulsionou a 
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construção da interdisciplinaridade. Foi esse o caso, por exemplo, 
em relação a temática da pesquisa em Envelhecimento Populacional. 
Esta foi uma das temáticas eleitas pelo curso como questão social 
importante e atual para ser aprofundada e pesquisada.

Assim, pensada como uma prática sociocultural, em 
orientações de dissertações e teses, também foi oportunizada como 
uma disciplina eletiva no  PPG, intitulada “Cidadania e Inserção 
Social para Populações Idosas”, a qual vem sendo ofertada desde a 
primeira turma. Além de ser uma disciplina com muita produção 
científica, com publicações de artigos e capítulos de livros, também 
organiza uma Mostra  chamada Velhices, no período da semana do 
Idoso(final de setembro/início de outubro). Essa atuação intensa 
na pesquisa e na extensão também é fruto do vínculo que os alunos 
têm com o Grupo Interdisciplinar de Estudos do Envelhecimento 
Humano – GIEEH, no qual a professora titular da disciplina é 
líder e pesquisadora, juntamente com os demais colegas professores, 
desde o ano de 2002. 

Por isso, neste capítulo queremos deixar registrado um 
pouco dos caminhos da pesquisa interdisciplinar na área do 
envelhecimento trilhados pelos egressos do PPG em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social e a sua contribuição 
no aprofundamento do campo teórico dessa importante questão 
social que permeia toda a sociedade, de uma forma cada vez mais 
acelerada nas últimas décadas. 

2 Práticas sociais e interdisciplinaridade

Iniciamos trazendo dois conceitos epistemológicos  que 
consideramos importantes presenças como pano de fundo nas 
pesquisas sobre o envelhecimento nas dissertações publicadas: as 
práticas sociais e a interdisciplinaridade. 

Conforme Souza, Torres e Lucas (2011, p.212) “as práticas 
sociais em uma cultura são as manifestações de um grupo social, 
traduzidas em padrões de comportamento.” Complementam os 
mesmos autores afirmando que: “As práticas sociais são vistas como 
construções dos atores sociais em seus contextos de interação, 
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podendo esse contexto ser ou não uma organização.”(SOUZA; 
TORRES; LUCAS, 2011, p. 213).

Também, podemos dizer que as práticas sociais são todas 
“as constituições sociais decorrentes da interação social do homem 
com o mundo, em relações que se estabelecem com o contexto 
histórico e cultural, ao permitir que os indivíduos e a sociedade se 
construam.” (HOPPE; 2018, p. 34).

Cohen (1999 apud SOUZA; TORRES; LUCAS, 2011, 
p. 215)” considera práticas sociais como atividades humanas 
recorrentes, construídas por significados institucionalmente 
compartilhados.” 

Portanto, podemos inferir que as práticas sociais são as 
atividades humanas que ocorrem em interação uns com os outros 
em diferentes campos sociais, podendo ser em organizações ou no 
mundo da vida. E estas, então são cotidianas, mas também são 
dinâmicas e vão se modificando de acordo com a evolução de cada 
cultura. “As atividades humanas não são iguais ou igualitárias, são 
imbricadas em relações sociais e não se dão pela ação de indivíduos 
isoladamente, fazem parte de relações que se ‘entrelaçam de 
modo amistoso ou hostil’”(ELIAS, 1993, p. 194 apud BRITO; 
JOAQUIM, 2013, p. 460). Portanto, serão as práticas sociais 
relacionadas ao processo do envelhecimento que destacaremos 
neste capítulo, a partir do que os alunos do mestrado produziram 
até o momento.

Outro conceito importante que foi desenvolvido junto 
aos mestrandos visando compor as suas dissertações na área do 
envelhecimento foi a interdisciplinaridade. Para Japiassú(1994, 
p. 2) [...] as práticas interdisciplinares podem ser consideradas 
como negociações entre pontos de vista, entre projetos e interesses 
diferentes.” Conforme Freire(1987) o conhecimento produzido 
em uma relação interdisciplinar se realiza pelo diálogo e integração 
conceitual e metodológica a partir de diferentes campos do saber 
e, isso possibilita uma melhor compreensão da realidade social. 
“[...] é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um 
pensamento que distingue e une” [...] ou “[...] que é tecido junto.” 
(MORIN, 2005, p. 89). 
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Nesse sentido é, que aplicada à temática do envelhecimento 
as práticas sociais e a interdisciplinaridade são ações que precisam 
ser analisadas  com apoio de múltiplos conhecimentos e setores 
(intersetorial), ou seja, de equipes de profissionais que colaborem 
com seus diferentes conhecimentos e saberes, considerando as 
múltiplas dimensões que afetam o processo de envelhecimento, 
sejam por meio das políticas públicas, do enfrentamento as suas 
fragilidades e vulnerabilidades, a violência e suas diferentes formas de 
negligência e marginalização, ou na ocupação dos espaços públicos 
e instituições sociais onde ocorrem as relações intergeracionais de 
forma saudável e amistosa, ou então de forma preconceituosa. 

Por isso, valendo-se de Boterf (1980) entendemos como ele 
que a pesquisa é uma prática que realiza o diálogo entre teoria e a 
própria prática, pois através dela produzem-se conhecimentos úteis 
e relevantes para a prática social e  a política. Portanto, vamos a 
partir daqui trazer um relato do que produzimos em termos de 
pesquisa na área do envelhecimento populacional no PPG em 
Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade 
de Cruz Alta-UNICRUZ. 

3 Populações idosas

O envelhecimento humano pode ser definido, como 
sendo um processo dinâmico e progressivo, em que há mudanças 
morfológicas, funcionais, bioquímicas, físicas e mentais, o qual 
ocorre de maneira e velocidade diferentes para ambos os sexos e 
é influenciado diretamente por fatores genéticos, psicológicos, 
culturais e estilo de vida (PAPALÉO NETTO, 2016; SMELTZER; 
BARE, 2016).

 Para Moreira (2012), a velhice é inexorável, ou seja, embora 
a sociedade tenha se desenvolvido cientifica e tecnologicamente, 
(ainda) não há uma forma de o ser humano não a vivenciar, pois 
esta faz parte do ciclo natural da vida, tal como o nascer, o crescer 
e o amadurecer.

Pessoas em todo o mundo estão vivendo mais. Pela primeira 
vez na história, a maioria delas pode esperar viver 60 anos ou mais. 
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Em 2050, espera-se que a população mundial com 60 anos ou mais 
chegue a 2 bilhões, em contraponto aos 900 milhões em 2015. 
Atualmente, 125 milhões de pessoas têm 80 anos ou mais. Em 
2050, haverá 120 milhões vivendo apenas na China e 434 milhões 
de pessoas nesta faixa etária em todo o mundo. Em 2050, 80% de 
todos as pessoas idosas viverão em países de baixa e média renda 
(OPAS, 2018).

De acordo com o IBGE (2019) e o Estatuto do Idoso (2003) 
“Idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais.” No Brasil há um 
número expressivo de idosos e a população idosa tende a crescer no 
Brasil nas próximas décadas, como aponta a Projeção da População, 
do IBGE, atualizada em 2018.

Entretanto, o processo de envelhecimento humano não 
pode ser encarado apenas pela ótica da cronologia, mas por uma 
série de outros aspectos que, juntos, constituem o conceito de 
velhice. Assim, pode-se afirmar que o envelhecer não é influenciado 
somente pela idade, mas pela forma como o indivíduo vive(u) 
(MOTTA, 1999). 

Borges, Campos e Silva (2015), afirmam que o Brasil 
faz parte do grupo de países que experimentou uma acelerada 
transição demográfica. Este rápido e acentuado envelhecimento 
populacional é apontado como decorrente de uma série de fatores, 
tais como a melhoria nas condições de saúde e sanitárias, evolução 
dos conhecimentos científicos e tecnológicos, aumento nas medidas 
de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, além da 
diminuição da mortalidade dos idosos e a diminuição da natalidade 
(BORGES; CAMPOS; SILVA, 2015; KOCH-FILHO et al., 2010; 
CAMARANO, 2004).

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), realizada no ano de 2015, a composição da população 
brasileira evidencia a tendência a um envelhecimento demográfico, 
uma vez que o percentual de pessoas de 0 a 14 anos de idade passou 
de 26,5%, em 2005, para 21,0%, em 2015. Com relação à faixa 
etária de 15 a 29 anos de idade, no mesmo período, houve um 
decréscimo de 27,4% para 23,6%. Entretanto, os adultos com 
idades entre 30 a 59 anos passaram a representar de 36,2% para 
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41,0%, bem como o grupo dos idosos de 60 anos ou mais de idade, 
que aumentou de 9,8% para 14,3%, neste mesmo período (IBGE, 
2018a).

Ainda, conforme esta mesma pesquisa realizada pelo PNAD, 
a população com 60 anos ou mais, considerada idosa pelo Estatuto 
do Idoso (BRASIL, 2003), era de 25,4 milhões no ano de 2012. 
Em 2017, a população com 60 anos ou mais somou 30,2 milhões. 
Ou seja, em cinco anos, o país teve um acréscimo de 18,8% no 
número de idosos. Segundo projeções do IBGE, estima-se que 
em 2060, um quarto da população (25,5%) deverá ter mais de 65 
anos. Em 2012, este grupo representava 12,8% da população total 
do país e em 2017, 14,6% (IBGE, 2018b).

Conforme a demógrafa do IBGE, Izabel Marri, a partir 
de 2047 a população deverá parar de crescer, contribuindo para 
o processo de envelhecimento populacional – quando os grupos 
mais velhos ficarão em uma proporção maior comparados aos 
grupos mais jovens da  população.  A relação entre a porcentagem 
de idosos e de jovens, denominada Índice de Envelhecimento, 
representava 43,19% em 2018, devendo aumentar para 173,47%, 
em 2060.  Em 2018, conforme a Projeção da População Brasileira 
apresentada pelo IBGE, a esperança de vida ao nascer, era de 76 
anos de vida. Em 2060, estima-se que este índice aumente para 
81 anos. Conforme o estudo publicado, desde a década de 1940, a 
expectativa de vida da população brasileira já aumentou 30,5 anos 
(IBGE, 2018b;  2019).

4 As práticas sociais pensadas e produzidas no PPGPSDS da 
UNICRUZ na temática do envelhecimento

Desde o ano de 2014 três dissertações foram produzidas 
na temática do envelhecimento, sob a minha orientação, uma 
sobre cidadania e proteção social do idoso (2017), a outra sobre a 
condição sociocultural do idoso, as políticas públicas e as práticas 
socioculturais utilizadas para a reivindicação dos direitos (2018) 
e a mais recente, foi a dissertação sobre práticas de ageismo, 
investigando  o preconceito explícito e implícito  contra o idoso, 
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entre universitários(2020).
A dissertação o idoso frente as diversas faces da violência: de 

sujeito de direito e ator social a mero objeto de tutela (PEREIRA, 
2017), traz como temática central a cidadania e  a proteção social 
do idoso realizou-se um pesquisa participante, a qual teve como 
objetivos oportunizar a (re) significação do conhecimento e 
formação dos responsáveis pela efetivação das políticas públicas do 
idoso no município de Cruz Alta – RS quanto ao encaminhamento 
jurídico e atuação do estado em relação às questões de violência 
contra as pessoas idosas, levantando as principais situações de 
violência aos idosos, encaminhadas ao Ministério Público de Cruz 
Alta – RS, ao mesmo tempo diagnosticando junto aos responsáveis 
pela efetivação das políticas públicas do idoso no município de Cruz 
Alta, o seu conhecimento a respeito do devido encaminhamento ao 
Ministério Público das denúncias de violação aos direitos dos idosos. 
Além disso, também identificou-se a trajetória de intervenção do 
órgão ministerial em relação às denúncias encaminhadas a respeito 
de idosos em situação de risco, as medidas protetivas cabíveis e 
o tempo de resolubilidade. Com esse levantamento, foi possível 
também  propor as ações evidenciadas pelas políticas públicas 
para a pessoa idosa, de forma a contribuir para a educação sobre 
os direitos dos idosos evitando a coação do Estado em casos de 
violência e de negligência familiar. Os dados foram coletados a 
partir de análise documental, seminário de sensibilização, além de 
entrevistas estruturadas com a promotora de Justiça e os agentes 
sociais. Os resultados demonstram que: o fenômeno demográfico 
do envelhecimento humano está envolto às diversas faces da 
violência. Nesse sentido, a partir da análise desses dados observou-
se que no município de Cruz Alta, por meio  das denúncias 
recebidas no Ministério Público e nos órgãos da Rede de Proteção 
da Assistência Social evidencia-se de forma mais acentuada a 
violência financeira e moral contra os idosos. Os motivos que os 
levam a essa exposição se dão por inúmeras razões, mas todas elas 
circundam a vulnerabilidade imposta em razão da idade avançada. 
Também, se constatou que o tempo é um fator essencial quando 
se trata de questões envolvendo idosos violentados. Porém, não 
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há como precisar de maneira genérica o tempo de resolubilidade 
para tais fatos, pois cada um deles apresenta suas singularidades 
e devem ser resolvidos a partir delas. Observou-se ainda, que os 
agentes sociais responsáveis pela efetivação da política pública do 
idoso neste Município possuem conhecimento quanto à trajetória 
de intervenção do Estado frente aos casos de violência aos longevos. 
Ainda que aqueles que tenham maior contato com essas situações 
tenham se mostrado mais integrados à dinâmica dessa trajetória. 
A partir desse cenário de violências, que assombra os idosos, se 
acredita que investir e fomentar a criação e a efetivação de Políticas 
Públicas destinadas ao envelhecimento humano seja a melhor 
forma de preparar a nossa sociedade para idosos que muito antes de 
serem objetos de tutela do Estado, sejam sujeitos de seus direitos. 
Nesse contexto a principal política pública é a Educação. Tanto 
na verdadeira inserção dos idosos no ambiente escolar, quanto 
na obrigatoriedade de tornar o tema do envelhecimento humano 
disciplina obrigatória no currículo do ensino básico. Isso se 
justifica fortemente, em razão do contingente da população idosa 
ter aumentado consideravelmente nos últimos anos, apresentando 
seus maiores índices no século XX e XXI e, em contraponto, 
situações de violência contra os idosos assombram o processo de 
envelhecer. Assim essa pesquisa contribui com  o conhecimento das 
práticas socioculturais que garanta a proteção das pessoas idosas e, 
ao mesmo tempo reforça práticas socioculturais ainda necessárias 
para que as diferentes gerações possam viver em harmonia e sem 
violência.

Sobre a condição sociocultural do idoso, as políticas 
públicas e as práticas socioculturais utilizadas para a reivindicação 
dos direitos (HOPPE, 2018), a pesquisa teve como objetivos 
identificar as instituições governamentais e não-governamentais 
que ofertam ações voltadas ao envelhecimento na cidade de Cruz 
Alta – RS; descrever as políticas públicas voltadas às pessoas 
idosas; investigar a implementação e efetivação das políticas 
públicas voltadas ao idoso no município de  Cruz Alta, no sentido 
de analisar em quais existe maior implementação e efetivação, e 
em quais há maiores lacunas;  conhecer os atores sociais que se 
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envolvem com a questão do envelhecimento e a que instituição 
estão vinculados; e,  compreender as práticas socioculturais da 
sociedade civil e dos próprios idosos na busca por seus direitos. Os 
dados foram coletados a partir de análise documental  e entrevistas 
estruturadas com onze (110 atores sociais, representantes dos 
órgãos governamentais e não governamentais, e com sessenta e três 
(63) idosos selecionados pelo critério de serem usuários cadastrados 
em Unidade de Estratégia de Saúde da Família - ESF com mais 
de 100 idosos, totalizando 15 ESF e 74 sujeitos de pesquisa. 
Assim, a verificação de dados foi realizada por meio de categorias, 
utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. As instituições 
governamentais identificadas foram o Serviço Social do Comércio - 
SESC, o Conselho Municipal do Idoso - COMID e a Universidade 
de Cruz Alta por meio do Programa Universidade Aberta à Terceira 
Idade-UNATI e as instituições não governamentais foram a União 
das Associações de Moradores de Cruz Alta-UAMCA, a Instituição 
de Longa Permanência para Idosos - ILPI, a Igreja Luterana Cruz 
e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cruz Alta. Os 
resultados da pesquisa demonstraram que, dentre as políticas públicas 
mais lembradas pelos entrevistados, estavam: saúde, socialização, 
geração de renda, assistência social, habitação e educação. No que 
diz respeito aos atores sociais, a maior representação foi constituída 
por participantes da sociedade civil e governamental em espaços 
institucionais como o COMID, o SESC e a UNICRUZ. Com 
relação às práticas socioculturais dos representantes institucionais, 
ocorrem nos espaços específicos reservados para a busca pela política 
pública, como no caso das Secretarias de Desenvolvimento Social e 
de Saúde, dos Conselhos do Idoso e da Assistência Social, embora 
houve menção à necessidade do uso de outras práticas socioculturais 
que não por meio dos órgãos oficiais de reivindicação de direitos. 
Os entrevistados citaram a Promotoria, no caso de judicialização do 
direito, e, ainda, a Polícia, no caso de denúncias de maus tratos e/ou 
violência. No que se refere às práticas socioculturais exercidas pelos 
idosos em busca da efetivação de políticas públicas, os entrevistados 
alegaram que recorrem aos espaços que estão disponíveis (ESF, 
Secretaria de Saúde e Assistência Social, UPA, Prefeitura, Centro de 
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Convivência do Idoso e Hospital), e que muitas vezes recorrem ao 
Ministério Público e à Defensoria Pública. Informaram, também, 
que contam com familiares, com Agentes Comunitários de Saúde, 
médicos e terceiros, representados por advogados, sendo que os 
entrevistados referiram os terceiros como sendo pessoas com mais 
conhecimento. Poucos referiram que buscam ajuda na Associação 
dos Aposentados e Pensionistas. Concluiu-se que os representantes 
institucionais colaboram para que as políticas públicas se efetivem 
e que uma minoria dos idosos disseram participar dos espaços de 
reivindicação e efetivação das políticas públicas. Observou-se, além 
disso, a presença dos “jeitinhos”, visto que muitos idosos deixam 
de procurar os espaços institucionalizados para a reivindicação 
dos seus direitos, buscando apoio, por exemplo, com vereadores,, 
na Câmara Municipal. Essas práticas portanto, demonstraram 
que ainda precisamos trabalhar com a população em geral, e em 
especial com a população idosa, uma educação política para que 
os mesmos saibam quais órgãos institucionalizados governamentais 
e da sociedade civil podem e devem recorrer para reivindicar seus 
direitos. 

No que se refere a última dissertação produzida, sobre práticas 
de ageismo, investigando  o preconceito explícito e implícito  contra 
o idoso, entre universitários (EHMKE, 2020), esta teve por objetivo 
investigar comportamentos e atitudes dos acadêmicos dos cursos 
de graduação da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), que 
evidenciassem preconceito ou não em relação a pessoa idosa. Para 
a efetivação da pesquisa, se propôs a hipótese de que o preconceito 
contra o idoso, embora que na maioria das vezes sutil e mascarado, 
estava presente entre os acadêmicos da Universidade, sobretudo entre 
os mais jovens. Utilizou-se a Metodologia qualiquantitativa, uma 
vez que compreende a realidade como multifacetada, podendo ser 
interpretada e descrita sob distintas perspectivas. Thiollent (1984), 
destaca que o fato social é composto de elementos que podem ser 
descritos, tanto em termos qualitativos, quanto quantitativos, onde 
a quantidade é uma tradução, diretamente atribuída à grandeza que 
determinado fenômeno se apresenta e, a qualidade, a relação que este 
fenômeno possui com a realidade na qual está inserido, produzindo 
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assim, um significado (GATTI, 2013; CRESWELL; CLARK, 2012). 
Nesse sentido, a partir da compreensão de que não há oposição entre 
quantidade e qualidade, e de que estas não são antagônicas, este tipo 
de abordagem (qualiquantitativa), possibilita diferentes olhares do 
problema investigado, justamente por combinar dados qualitativos e 
quantitativos. O tipo de pesquisa foi um Estudo de Caso no contexto 
da UNICRUZ, o qual “[...] é caracterizado pelo estudo profundo e 
exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 
conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível 
mediante os outros tipos de delineamentos considerados” (GIL, 
2019, p. 57-58).

A UNICRUZ, possuía 2.374 acadêmicos matriculados 
no ano de 2019, distribuídos em 20 Cursos de Graduação. 
Nossa amostra foi composta por 30% desta população, ou seja, 
712 discentes, sendo 54% dos participantes do sexo feminino e 
apresentando maior média de idade de 15 e 24 anos (90%).  Os 
instrumentos utilizados nesta pesquisa e que foram aplicados aos 
discentes, foram:

a) Escala ROPE (Relating to Older People Evaluation): 
Escala de Relação com Pessoa Idosa (CHERRY; PALMORE, 
2008), a qual indica a frequência com que as pessoas se relacionam 
com os idosos e que foi desenvolvida visando responder a três 
questões básicas: qual a prevalência com que comportamentos 
preconceituosos ocorrem na sociedade; quais os tipos mais 
frequentes de comportamentos ageistas; e, que tipos de pessoas 
relatam mais comportamentos ageistas (CHERRY; PALMORE, 
2008); b) Escala FSA (Fraboni Scale of Ageism) - Escala Fraboni de 
Idadismo (FRABONI, SALSTONE; HUGHES, 1990 - validado 
por NETO, 2004; VIEIRA, 2018). Avalia o ageismo explícito, 
através de aspectos cognitivos e afetivos do preconceito, a partir de 
três níveis reconhecidos por Allport (1954): antilocução, evitamento 
e discriminação. A antilocução, ocorre quando há referência a um 
grupo-alvo, neste caso os idosos, de forma depreciativa baseada 
em informações imprecisas e/ou errôneas. O evitamento, por sua 
vez, ocorre quando se restringe ou limita o contato com o grupo-
alvo. Já a discriminação é o tratamento diferenciado e muitas vezes 
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excludente ao grupo-alvo. 
Para tanto, as turmas de cada curso foram escolhidas de 

forma aleatória, até atingir o número de alunos que representassem 
30% de cada um dos cursos, conforme abordado anteriormente, 
onde pedimos aos discentes para que respondessem da forma 
mais verossímil e pessoal possível, para que os resultados obtidos 
pudessem representar com veracidade da população em estudo.

Os dados obtidos foram tabulados no software estatístico 
SPSS e, analisados através da Análise Crítico-Interpretativa 
de Dados, onde principais resultados indicaram que 8% dos 
participantes afirmaram evitar fazer contato com pessoas idosas; 
15,5% dos acadêmicos não concordaram que os idosos merecem 
os mesmos direitos e liberdades, igualmente garantidas a todos os 
membros da sociedade; 17,4% concordaram que suicídio de jovens 
é mais trágico que o suicídio de idosos; e, 39,8% não discordaram 
da possibilidade de um indivíduo ser impedido de renovar sua 
Carteira Nacional de Habilitação. 

Também identificamos comportamentos ageistas positivos, 
os quais são apontados na literatura como sendo os mais difíceis 
de serem identificados e combatidos, uma vez que estão implícitos 
na sociedade, arraigados culturalmente na forma de cortesia e 
boas maneiras sociais, como demonstrado quando 42,7% dos 
participantes afirmaram frequentemente falar alto ou devagar com 
pessoas idosas por conta de suas idades, e, 59% referiram usar 
vocabulário simples ao conversar com pessoas idosas. Percebemos 
a partir da análise dos dados que, embora se apresente na maioria 
das vezes de forma sutil e mascarada, há sim o preconceito contra 
o idoso no âmbito da universidade, corroborando com nossa 
hipótese. 

Portanto, é necessário cada vez mais o desenvolvimento de 
ações e estratégias (praticas socioculturais) que visem a construção 
de uma cultura de paz e convivência intergeracional pacífica em 
nosso meio, através do desenvolvimento de atividades em conjunto 
com os cursos de graduação da UNICRUZ, buscando realizar 
palestras, oficinas, cine-debates e dentre diversas outras atividades 
que venham contribuir para que a intergeracionalidade se torne 
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uma realidade no âmbito da UNICRUZ, para que o idoso venha a 
ocupar cada vez mais os espaços que lhe são garantidos por direitos 
e que, principalmente, a sociedade venha reconhecê-lo como parte 
cada vez mais fundamental e indispensável de sua composição, 
como justiça social.  

5 Considerações finais

 Ao fechar um ciclo, que corresponde a meia década do 
Programa de Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, 
consideramos que ainda temos muito a refletir, dialogar e produzir 
em termos de práticas socioculturais em relação a temática do 
envelhecimento. Pensamos que temos muito ainda a pesquisar e 
produzir na área do envelhecimento,  porque essa é uma temática 
multidimensional e interdisciplinar em sua constituição e, em razão 
do acelerado processo de envelhecimento populacional, se tornou 
uma questão social, a qual precisa de constante acompanhamento, 
especialmente quando relacionada a políticas públicas, cidadania  e 
respeito à sua dignidade.  Ter seus direitos atendidos, ser respeitado 
e conviver plenamente em espaços institucionais e públicos, sem 
violência, preconceito e discriminação são práticas sociais mínimas 
que precisamos garantir para a população idosa. 

Nesse sentido, portanto queremos com as pesquisas e 
produções do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social continuar colaborando para o desenvolvimento social e 
humano para as populações idosas, para que estas possam vivenciar 
a intergeracionalidade de uma forma plena e pacífica, ensinando 
as suas experiências e saberes para as demais gerações. E, como a 
sociedade se torna cada vez mais envelhecida, possa desenvolver 
ambientes socioculturais cada vez mais adequados  e preparados para 
as pessoas idosas, contando sempre com a contribuição cientifica 
da Universidade de Cruz Alta, em seus cursos de graduação e pós-
graduação.
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ESSAS MULHERES PRECURSORAS E SUAS 
SEMENTES LANÇADAS À SOMBRA E 

FERTILIZADAS PELA LUTA COLETIVA

Elizabeth Fontoura Dorneles 
Letícia Maciel Korsack

1 Considerações iniciais

Estudar os direitos das mulheres no Brasil remete às 
primeiras feministas que no século XIX iniciaram a luta 

pela igualdade de gênero. Josefina Álvares de Azevedo, Leolinda 
Daltro, Bertha Lutz foram as precursoras na busca pelos direitos 
femininos, entre eles o voto. Se hoje, em pleno século XXI ainda 
encontramos uma sociedade com resquícios patriarcais, no século 
XIX a sociedade era dominada pelos homens e essas mulheres 
poderiam ser consideradas totalmente “subversivas”. Mas, foi 
devido a essa subversão que os temas relativos à constituição da 
cidadania feminina começaram a ser discutidos e a fazer parte dos 
planos de governos subsequentes. 

Além disso, é importante destacar que em nível mundial 
um filósofo do século XVIII, o Marquês de Condorcet, já 
escrevia sobre a admissão das mulheres aos direitos da cidadania 
e trazia argumentos sólidos de que não há razões plausíveis para 
a exclusão da metade da população mundial de seus direitos de 
cidadãs. Mesmo o filósofo e as feministas brasileiras terem vivido 
em épocas distintas, seus ideais partiam dos mesmos pressupostos 
e demostravam que homens e mulheres deveriam ser tratados de 
igual forma. Assim sendo, o artigo está dividido em duas partes, a 
primeira intitulada “As precursoras do feminismo brasileiro” que 
abordará a história das primeiras mulheres brasileiras que lutaram 
por direitos iguais entre os gêneros, a segunda parte “O sufrágio no 
Brasil” irá tratar especificamente do direito ao voto e as lutas para 
consegui-lo.
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2 As precursoras do feminismo brasileiro

No Brasil, o direito ao voto feminino foi conquistado em 
1932, no mandato do presidente Getúlio Vargas. A partir de então 
vários direitos foram sendo conquistados pelo sexo feminino. No 
entanto, a luta pela igualdade de gênero começou bem antes disso, 
os primeiros registros do surgimento de colégios privados para 
mulheres data do ano seguinte à transferência da corte para o Brasil 
(Marques, 2009).

Foi uma conquista importante, porém só as filhas de 
famílias abastadas tinham condições de frequentar a escola, além 
disso, a educação era voltada para um melhor desempenho no 
papel de esposa e mãe. Marques (2009) traz o exemplo da Baronesa 
de Alagoinhas - filha de José Lino Coutinho, médico baiano que 
estudou em Coimbra. Cora Coutinho Sodré recebeu uma educação 
excelente, e seu pai mantinha contato com ela através de cartas, que 
por vezes eram endereçadas às amas e preceptoras, e em uma delas, 
o médico justifica os propósitos da educação intelectual da filha.

O objetivo da introdução de noções de literatura, justificou 
o pai em uma das cartas, era o de permitir à filha escrever 
com elegância. Tanto apuro na formação intelectual, contudo, 
não representava um descuido da formação religiosa, pois 
José Lino cuidou sempre de recomendar às preceptoras que 
transmitissem à filha sentimentos cristãos e a preparassem para 
o exercício da maternidade (MARQUES, 2009, p. 440).

Pelo exposto acima, percebemos que a educação não tinha 
como objetivo uma maior autonomia feminina, mas sim capacitar 
a mulher para o desempenho de seu papel social de esposa e 
mãe. Mesmo sendo dessa forma, foi um passo importante, pois a 
partir daí a educação formal feminina passou a ser vista como um 
tema importante para a sociedade e abriu espaço para que outras 
mulheres também estudassem.

É importante analisar como a diferenciação de gênero 
se constrói na sociedade e acaba por ser internalizada por seus 
membros. Hoje a educação é um direito de todos independente 
de raça, gênero, classe social, porém como visto anteriormente 
nem sempre foi assim e os resquícios dessa estrutura educacional 
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ainda se refletem na cultura brasileira. Principalmente no que diz 
respeito à educação feminina, pois apesar dos grandes avanços, 
são as mulheres que interrompem os estudos para cuidar dos 
filhos o que deveria ser uma responsabilidade compartilhada com 
o marido. Nas carreiras profissionais relacionadas ao cuidar e ao 
educar, a maioria dos profissionais ainda são as mulheres, como a 
enfermagem e o magistério.

Além disso, depois de formadas estudos mostram que não 
investem tanto na carreira para dar prioridade à carreira do marido. 
Esses são fatos que comprovam a influência do pensamento patriarcal 
que sempre priorizou a educação masculina em detrimento da 
feminina. Mesmo com todas as dificuldades encontradas no que 
se refere à educação, as mulheres não deixaram de lutar por esse 
direito, tomamos como exemplo Francisca Senhorinha que, de 
acordo com Marques (2011), editou o primeiro jornal literário 
intitulado “O sexo feminino” que entre outras coisas difundia o 
acesso à educação para as mulheres, mais tarde passou a incluir a 
defesa do voto feminino nas suas pautas. Percebemos que nessa 
época já havia mobilizações para a conquista dos direitos femininos, 
mesmo que eles se restringissem minimamente à educação voltada 
ao lar.

Outra mulher de destaque, nessa época, foi Josefina 
Álvares de Azevedo que fundou em 1880 o jornal “A Família” que 
trazia temas pertinentes como o direito ao voto e ao divórcio. É 
importante ressaltar que em 1893, na Finlândia, o sexo feminino 
já tinha conquistado esse direito, no Brasil esse assunto estava 
começando a ser discutido e a partir daí foi uma longa batalha 
até ser oficialmente reconhecido em 1932, cinquenta e dois anos 
depois. Isso comprova o árduo caminho percorrido pelas feministas 
por um direito fundamental a qualquer cidadão.

Cabe analisar, também, que foram as mulheres que passaram 
a reivindicar por seus direitos, ou seja, passaram a questionar 
a estrutura até então imposta, surgiu um estranhamento de sua 
condição social. De acordo com Veyne (1995) não podemos nos 
limitar ao que a própria civilização diz de si mesma, pois isso é 
corriqueiro a seus olhos, portanto um evento normal. É necessário 
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o olhar do outro para que a diferença se construa como marco de 
uma determinada época.

Na situação feminina, esse olhar partiu delas mesmas 
que passaram a repensar sua condição social e cultural e essa 
reflexão aconteceu a partir da percepção dos direitos masculinos. 
Ao compreender que apenas o sexo masculino era amparado 
legalmente, as mulheres partiram em busca de sua legitimidade 
perante a sociedade civil. Nesse contexto, os homens serviram de 
“espelho” para perceber a falta de direitos e a partir disso, a luta pela 
efetiva cidadania feminina intensificou-se.

O homem se tornou o Outro enquanto a mulher assumia 
sua posição de Um dentro da sociedade. Beauvoir (1980) resume 
essa questão 

Nenhum sujeito se coloca imediata e espontaneamente como 
inessencial; não é o Outro que definindo-se como Outro 
define o Um; ele é posto como outro pelo Um definindo-se 
como Um. Mas para que o outro não se transforme no Um 
é preciso que se sujeite a esse ponto de vista alheio. De onde 
vem essa submissão na mulher? (BEAUVOIR, 1980, p. 120).

As mulheres compreenderam que tinham que assumir 
sua posição enquanto sujeito social para começar a se libertar da 
submissão imposta a elas pela sociedade patriarcalista que, além 
disso, cerceava os direitos sociais e políticos. Era preciso ter voz e 
dar voz aos indivíduos que estavam destituídos desse importante 
instrumento de luta. Também é necessário lembrar que o sexo 
feminino, embora em maioria numérica, ainda era minoria quando 
se tratava de ter voz, portanto as mulheres precisavam e ainda 
precisam de espaço para falarem, serem ouvidas e respeitadas.

Nessa época, é possível notar contrastes entre os pontos 
de vista das duas mulheres. Enquanto Senhorinha era a favor 
de uma educação mais voltada para tarefas domésticas, Josefina 
defendia que a emancipação só se dava através da conquista dos 
direitos políticos. Esse posicionamento fica bem claro no seguinte 
comentário retirado do jornal “A família” (Marques, 2009)

O direito de voto das mulheres é uma necessidade latente, que 
há muito ressente se não o nosso, como muitos outros países. 
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Alguma nação deverá ser a primeira a iniciar-se nesse grande 
melhoramento, por que não será o Brasil?

O Dr. Lopes Trovão propõe-se a pugnar pelo direito eleitoral 
da mulher. É seu programa combater para que possamos ter 
parte direta nos destinos do país. Por que não envidarmos 
todos os esforços para que possa esse cavalheiro realizar uma 
tão justa quão útil aspiração de dar-nos o verdadeiro lugar que 
nos cabe na sociedade? (MARQUES, 2009, p. 446).

Com isso, percebemos que algumas mulheres, na época, 
eram mais atuantes no sentido de reivindicar seus direitos, o que 
mostra também a grande influência do patriarcalismo, pois quando 
o sexo feminino teve voz ela era usada para continuar perpetuando 
o discurso corrente. Josefina ia ao encontro da ideia do Marquês de 
Condorcet que em 1789 já defendia o direito da mulher ao voto

Ou todos os indivíduos da espécie humana não podem 
desfrutar de nenhum direito verdadeiro, ou todos têm os 
mesmos direitos; e aquela ou aquela que votar contra os direitos 
de seu semelhante, seja qual for sua religião, cor ou sexo, por 
esse fato irá abjurar seus próprios direitos (CONDORCET, 
1789).

Ora em 1789 já havia defensores do sufrágio feminino, 
isso mostra o quão antiga é esta questão e o mais preocupante 
é que ela só foi concedida às mulheres no Brasil no século XX, 
demonstrando, assim, o imenso atraso político, social e cultural, 
pois a falta desse direito afeta todos os campos sociais uma vez 
que não permite a plena constituição da emancipação feminina. 
Um dos argumentos para a exclusão do sexo feminino é que elas 
não têm senso político apurado para escolher seus representantes, 
além disso, sua influência na sociedade aumentaria e não seria 
conveniente. No entanto, um detalhe muito importante é deixado 
de lado: a influência que as mulheres já têm sobre o sexo masculino 
através da maternidade. Essa é uma influência muito maior do que 
qualquer outra que o sexo feminino possa ter sobre o masculino.

É interessante analisar que apesar de toda essa influência 
que a mulher pode exercer no seu papel de mãe ou esposa, ela não 
acontece efetivamente, pois a criação das filhas e dos filhos segue 
os padrões machistas da sociedade. Ela não consegue libertar-se das 
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amarras sociais que direcionam a educação recebida por ambos os 
sexos.

O Marquês de Condorcet já alertava para o costume que 
há na humanidade da familiarização com a negação de direitos de 
parcelas da sociedade. Ele afirmava que 

O costume pode familiarizar a humanidade com a violação de 
seus direitos naturais a tal ponto, que mesmo entre aqueles que 
perderam seus direitos ou deles foram privados não se pensa em 
reclamá-los, e as pessoas podem nem mesmo ter consciência de 
estarem sofrendo injustiça. (CONDORCET, 1789).

Ou seja, a negação dos direitos às mulheres era algo tão 
normal que até então não se pensava em reivindicá-los. Essa era 
a normalidade na sociedade mundial, consequentemente na 
brasileira. Essa normalidade com a negação de direitos torna-se 
um grande perigo para a humanidade, pois é através disso que se 
formam os tiranos e as ditaduras, nenhum argumento é válido ou 
plausível para a exclusão de qualquer ser humano de sua condição 
de cidadão.

A mulher como responsável pela fase de maior importância 
da criança que é seu desenvolvimento social e a criação de valores 
não soube aproveitar isso ou não recebeu apoio suficiente para a 
desconstrução de hábitos sexistas arraigados. Embora seja necessário 
levar em consideração que a sociedade da época não permitia que 
fosse diferente. Se houvesse outra perspectiva social em relação ao 
feminino, teria se instaurado um ambiente propício à mudança de 
valores sociais.

Valores sociais que ainda estão presentes atualmente, uma 
vez que hoje em uma sociedade dita esclarecida há diferença na 
educação de meninas e meninos. É comum ouvir pais falarem 
que brincar de boneca é coisa de menina e brincar de carrinho 
coisa de menino, essa separação ainda está muito nítida e é reflexo 
de hábitos culturais seculares. A cultura fazendo o seu papel 
negativo de naturalizar e sedimentar práticas não benéficas para o 
desenvolvimento social.

Além da criação diferenciada, há o fato de que a predileção  
foi por um filho do sexo masculino primeiro, a menina nunca foi o 
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desejo dos pais. Beauvoir (1980) afirma que
No regime estritamente patriarcal, o pai pode condenar à 
morte, já ao nascerem, os filhos ou as filhas; mas, no primeiro 
caso a sociedade restringe, o mais das vezes, seu poder: todo 
recém-nascido masculino normalmente constituído tem o 
direito de viver, ao passo que abandonar as meninas é muito 
comum. Entre os árabes havia infanticídios em massa: mal 
nasciam, eram as meninas jogadas em fossos. Aceitar a criança 
do sexo feminino era um ato de generosidade por parte do pai; 
a mulher só entra nessas sociedades por uma espécie de graça 
que lhe é outorgada e não por legitimidade como o homem 
(BEAUVOIR, 1980, p. 102).

Na cultura brasileira não há registros de infanticídios, no 
entanto sempre foi clara a preferência por filhos, tanto é que a culpa 
de não gerar filhos homens era atribuída à mulher, como se ela fosse 
a única responsável por isso. Essa culpa era carregada pelo resto de 
sua vida, além de abrir precedente para a traição, uma vez que ela 
era “incapaz” de gerar a criança que daria continuidade ao nome 
da família.

Ao homem tudo sempre foi permitido, à mulher nem o 
direito de nascer era legítimo, todas as conquistas foram árduas, 
sua capacidade sempre foi contestada em atividades que homens 
exerciam sem questionamento algum. E de acordo com Condorcet 
(1789) “[...] a igualdade é absoluta entre as mulheres e os demais 
homens; que aparte esta pequena classe, a inferioridade e a 
superioridade estão igualmente divididas entre os dois sexos”. Ou 
seja, não há argumentos que compravam essa suposta superioridade 
masculina que lhes outorgam a legitimidade e excluí as mulheres.

3 O sufrágio no Brasil

Como foi referido anteriormente, no Brasil a luta pelo 
sufrágio começou no século XIX. De acordo com Marques 
(2009), em novembro de 1889 cinco mulheres, em Goiás, fizeram 
o requerimento para votar. Outra mulher a pedir alistamento 
eleitoral foi uma gaúcha de São José do Norte, chamada Isabel de 
Souza Mattos, porém teve seu pedido indeferido, mesmo estando 
qualificada de acordo com as regras da época. Esses fatos comprovam 
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que nem a mudança do regime monarquista para o republicano foi 
suficiente para garantir o início da emancipação feminina, pois essa 
garantia estava atrelada à vontade dos representantes da população 
brasileira que não tinham interesse nenhum em fazer com que 
mais pessoas participassem do regime democrático de escolha de 
representantes, quanto mais mulheres. 

Aliás, sabemos que na época esse processo de escolha não 
era tão democrático assim, pois mesmo constando no decreto que 
todos os brasileiros natos e alfabetizados, no gozo de seus direitos 
civis e políticos e sem excluir explicitamente as mulheres poderiam 
votar, o poder de organização e, por conseguinte, o controle sobre 
os eleitores estava nas mãos das comissões distritais que tinham a 
capacidade de negar o alistamento a eleitores que considerassem não 
qualificados e todas as dúvidas a respeito deveriam ser encaminhas 
ao Ministro do Interior (Marques, 2009).

Isso demostra a subjetividade do processo eleitoral que era 
baseado na avaliação pessoal de cada possível alistado e não em suas 
reais qualificações para o exercício desse direito. Assim sendo, havia 
um maior controle das eleições no momento em que era possível 
escolher quem estaria apto ao voto. Marques esclarece bem essa 
situação

Excluíram-se as mulheres instruídas da cidadania plena sob 
a justificativa de que elas não estavam preparadas para o 
mundo espúrio da política. Preconceito, por certo, mas temos, 
também, de que o ingresso de mais um elemento no universo 
dos eleitores acrescentaria uma incógnita à equação política. 
Nos anos seguintes, na medida em que mais e mais mulheres 
se instruíam, atraídas pela perspectiva profissional aberta nos 
dois campos de atuação socialmente consentido para a maioria 
das mulheres – o magistério primário e a enfermagem, ofícios 
compatíveis com a “natureza” feminina -, a defesa da cidadania 
parcial a esta parcela da população exigiu mais e mais exercícios 
de retórica (MARQUES, 2009, p. 448).

Deixar uma parcela da população afastada do sufrágio era 
uma forma garantida de exercer controle social e político numa 
época em que os interesses individuais e de pequenos grupos 
eram mais importantes do que da maioria da nação. Mesmo 
com a escolarização feminina aumentando cada vez mais, não era 
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garantia de acesso aos mesmos direitos que os homens gozavam. 
É importante salientar que não era apenas o sexo feminino que 
estava excluído da cidadania plena, negros, analfabetos, militares 
de patentes inferiores, trabalhadores agrícolas e índios não tinham 
esse direito também.

Aliás, nesse sentido, as mulheres foram mais organizadas, 
pois conseguiram acesso à educação através da pressão em defesa 
por seus direitos. Já outras parcelas da população como os negros 
e trabalhadores rurais continuaram sistematicamente excluídos de 
seus direitos sociais e políticos. Essas pessoas constituíram minorias, 
não em número, mas em direitos.

Outra mulher de destaque no cenário das lutas feministas 
foi Leolinda Daltro, uma baiana que defendeu as causas indígenas. 
Além disso, em 1910, liderou a criação do primeiro e único partido 
político feminino no Brasil, o Partido Republicano Feminino, 
que abrigava várias mulheres insatisfeitas com a exclusão política. 
Leolinda Daltro teve fundamental importância no cenário político 
da época, pois também se fez presente na defesa de uma moça 
baiana que se inscreveu para prestar concurso público, no qual foi 
aprovada em primeiro lugar. No dia dos exames orais, Daltro e 
outros simpatizantes fizeram-se presentes para garantir que tudo 
ocorresse de maneira justa. (Marques, 2009).

A busca pela igualdade de condições perpassa por várias 
questões. Uma delas, sem dúvida, é o direito a concorrer aos mesmos 
cargos que os homens. O preconceito social daquela época ainda 
encontra eco, se antes os argumentos usados eram a masculinização 
da mulher e a possível mudança na hierarquia familiar, no momento 
em que a mulher também passasse a ter renda própria (Marques, 
2009), hoje alguns argumentos utilizados são a gravidez, a possível 
gravidez ou o fato de terem filhos pequenos. Ora, tais argumentos 
mostram-se totalmente incoerentes e preconceituosos, pois esses 
questionamentos não são feitos aos pais que deveriam ter as mesmas 
responsabilidades das mães.

Isso comprova que a mulher ainda tem que carregar sozinha, 
na maioria das vezes, a responsabilidade da maternidade. Além 
disso, há a pressão socialmente imposta para que a mulher se torne 
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mãe o mais rápido possível, como se fosse um dever ou até mesmo 
uma obrigação e quem não se enquadra nesse padrão é considerada 
um ser inferior e egoísta. Porém, em nenhum momento a opinião 
da mulher é levada em consideração, constantemente é esquecido 
que é a mulher que deve decidir sobre seu corpo e suas vontades. E 
no momento que ela se decidir pela maternidade, essa vontade deve 
ser respeitada e apoiada e não motivo de exclusão ou preconceito. 
Afinal a mesma sociedade que a julga por não ter filhos é a que lhe 
nega emprego pelo mesmo motivo, reside aí a maior de todas as 
incoerências relativas ao sexo feminino.

Todas essas são questões que interferiram e ainda interferem 
na constituição da plena cidadania feminina. Nesse sentido, é 
importante retomar a luta de mulheres que contribuíram para as 
mudanças nos papeis femininos ao longo do tempo. Assim sendo, 
traremos as contribuições de Bertha Lutz para o feminismo.

Bertha era filha de estrangeiros com elevada escolaridade. 
Formou-se em biologia pela Sorbone. Ao retornar ao Brasil, em 
1918, encontrou um país onde a mulher não dispunha de direitos 
políticos, embora a maioria delas possuísse educação formal. Ela 
foi responsável pela criação da Liga para a Emancipação Intelectual 
da Mulher que mais tarde foi transformada na Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino - FBPF que realizou o Primeiro Congresso 
Internacional Feminino. O modelo organizacional criado por 
ela assemelha-se muito ao de partidos políticos brasileiros 
contemporâneos (Marques, 2009).

Todos esses esforços culminaram na conquista do voto em 
1932 e assim a FBPF moveu-se no sentido de tornar-se uma força 
eleitoral. As ações de Bertha visavam à reforma da sociedade por 
intermédio da conquista de espaços no Estado (Marques, 2009). 
Percebemos pelo exposto que a conquista do voto não foi uma 
ação benevolente do Presidente Getúlio Vargas, ela resultou de 
lutas e pressões que iniciaram no século anterior, um direito que 
não poderia ser negado por mais tempo, uma vez que de modo 
crescente as mulheres estavam conquistando espaço na sociedade.

Talvez um dos grandes medos da sociedade patriarcal 
sobre a aquisição desse direito é o que o Marquês de Condorcet 
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brilhantemente resume
A fonte principal deste medo é a ideia de que toda pessoa 
admitida ao exercício da cidadania de imediato aspira 
governar os outros. Isto pode ser verdade até certo ponto, 
no tempo em que a constituição está sendo estabelecida, 
porém o sentimento mal pode provar-se duradouro. E assim 
é improvável ser necessário acreditar-se que, caso as mulheres 
tivessem permissão para se tornarem membros de assembleias 
nacionais, elas abandonariam seus filhos de imediato, seus lares, 
e suas agulhas. Elas estariam, ao contrário, melhor adaptadas a 
educar seus filhos e a dar apoio aos homens (MARQUÊS DE 
CONDORCET, 1789).

Ou seja, o grande medo do sexo masculino é a inversão de 
papeis, no momento que ela garantisse sua cidadania iria abandonar 
sua família em nome de uma vida pública, fato que não deveria 
causar nenhum problema, uma vez que se o homem tem esse 
direito, a mulher também pode gozar dessa prerrogativa, além disso, 
a família não é constituída apenas pela mulher, o marido também 
é membro e deveria dividir as responsabilidades igualmente. No 
entanto, essa não era a realidade, o que se buscava era o poder 
de escolher seus próprios representantes, de ter sua cidadania 
reconhecida assim como os demais integrantes da sociedade.

Dessa forma, ao vivenciar realmente o que é cidadania e 
participação contribuírem para uma educação de maior qualidade 
para seus filhos e a partir disso iniciar as mudanças nas estruturas 
sociais machistas. O sexo feminino sempre teve um grande poder em 
suas mãos, mas nem mesmo elas tiveram essa consciência, pois foram 
sistematicamente desencorajadas de qualquer tipo de protagonismo 
social, político e cultural. Ao estudar história brasileira, percebemos 
o diminuto número de mulheres que tiveram voz e vez, é claro que 
elas fizeram a diferença, no entanto, ao comparar com o número 
de homens a discrepância é enorme. Porém, isso não significa que 
temos que desistir de procurar exemplos de mulheres batalhadoras 
e atuantes para inspirar a busca pela consolidação da emancipação 
feminina.
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4 Considerações finais

Falar em direitos das mulheres, em especial o voto, é retomar 
uma longa e antiga história de lutas e pressões para a constituição 
da emancipação feminina que não envolve apenas o sufrágio e sim 
uma série de outras questões que vão desde o direito à educação 
até a entrada no mercado de trabalho. A efetiva cidadania perpassa 
pelos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos, é um 
processo complexo, pois se trata de dar vez e voz a uma parcela 
da população que foi sistematicamente desestimulada de qualquer 
tipo de protagonismo.

Dessa maneira, é uma longa jornada de aprendizado 
tanto para a sociedade quanto, de modo mais específico, para o 
sexo feminino que necessariamente precisa habituar-se a exercer 
seu poder enquanto membro da sociedade e a partir daí atuar de 
maneira consciente e crítica para, assim, conseguir modificar as 
estruturas sociais arraigadas e machistas. É uma luta que começou 
no século XIX, no Brasil, e certamente não está concluída no século 
XXI.
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O PAPEL HISTÓRICO E SOCIAL DO CARNAVAL 
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1 Considerações iniciais

O presente estudo tem como foco a participação numa 
obra do Programa de Pós-Graduação dos cem primeiros 

egressos do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social, escolhemos parte de uma dissertação apresentada em sua 
versão final intitulada O papel do carnaval no município de Cruz Alta 
– Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, podemos imaginar 
uma perspectiva como sendo o artigo em si, representado sobre um 
plano, com linhas perdendo de vista em direção a um ponto, a escrita. 
Num segundo momento, podemos visualizar as perspectivas como 
panoramas de nossas realizações com probabilidades, expectativas e 
esperanças no futuro do nosso Programa de Pós Graduação. 

O papel do carnaval no município de Cruz Alta – Rio Grande 
do Sul o Carnaval de Rua de Cruz Alta – RS, o objetivo do estudo 
é caracterizar os aspectos históricos do carnaval como festejo 
popular para o município de Cruz Alta – RS, por meio de uma 
pesquisa bibliográfica que contemplou uma abordagem qualitativa, 
exploratória e descritiva. Especificamente, buscou-se: caracterizar 
o carnaval a partir de um contexto histórico e global; identificar 
os fatores que contribuíram para a formação da identidade do 
carnaval cruz-altense, os quais o tornaram referência no Estado e 
verificar as contribuições econômicas e socioculturais do carnaval 
para o município. 

A investigação foi desenvolvida a partir da linha de pesquisa 
denominada Práticas Socioculturais e Sociedade Contemporânea 
do PPGPSDS da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ - RS, a 
qual está centrada na discussão teórica das práticas de intervenção 
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que envolve diferentes faces da formação e desenvolvimento 
humano, numa abordagem ética e cidadã que perpassa os ciclos 
da vida. O estudo foi realizado junto às Escolas de Samba de Cruz 
Alta, bem como à Secretaria de Cultura e Turismo do município 
e com pessoas da comunidade relacionadas com carnaval de rua 
de Cruz Alta, no contexto das Escolas de Samba, totalizando 25 
entrevistados. 

A pesquisa realizada contemplou uma abordagem 
qualitativa, exploratória e descritiva. O método utilizado para a 
apreciação e discussão dos resultados foi a Análise de Conteúdo de 
Bardin, em um conjunto de técnicas para análise e transcrição do 
conteúdo das respostas dos participantes da pesquisa, obtidas por 
intermédio de entrevistas semiestruturadas. O carnaval de Cruz 
Alta é um carnaval fora de época, considerado o terceiro maior 
carnaval do interior do Estado do RS, de acordo com as informações 
obtidas junto aos entrevistados, e tornou-se também um carnaval 
internacional, devido ao luxo de suas fantasias e alegorias e pelo 
espetáculo que apresenta anualmente na Avenida do Samba. 

O estudo evidenciou que o carnaval de rua no município 
possibilita geração de renda e trabalho, inclusão social, integração 
e união das comunidades em torno de objetivos comuns, gerando 
assim, contribuições econômicas e socioculturais importantes para 
o desenvolvimento do município, que apesar da forte tradição 
agropecuária, tem no carnaval uma importante fonte cultural para 
a sua população.

A primeira secção deste artigo apresenta o carnaval na sua 
origem, sobre o carnaval, o carnaval e sua origem, carnaval como 
festa popular, pequena amostra histórica do carnaval do Brasil e 
considerações finais.

2 Sobre o carnaval

Alguns estudos têm discutido como as celebrações 
carnavalescas foram influenciando as sociedades ao longo dos 
anos. Para Araújo (2012) o carnaval influencia a sociedade e é 
influenciado por ela. Como no Egito Antigo, com funções claras 
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quando manifestavam adoração aos deuses, seja pela fertilidade, 
pelas boas colheitas ou para narrar a fúria das divindades.

Uma das celebrações mais importantes era realizada na 
primavera em devoção à deusa Ísis, deusa da castidade, que era 
invocada para superar pequenas e grandes tragédias e caracterizava-
se por atos piedosos, não havendo orgias descontroladas. Pode-se 
dizer que as festas em homenagem tanto à deusa Ísis egípcia como 
ao deus Baco romano, não se configuram como festas carnavalescas, 
mas precursoras do carnaval e outras festas públicas populares 
que o mundo conhece, tais como as natalinas e as celebrações em 
homenagem a São João. 

O modelo simples de danças e cânticos em torno de fogueiras, 
se converteu nos cultos aos deuses, sobretudo à deusa Ísis e 
ao boi Ápis. A deusa Ísis se projetou no mundo antigo como 
a figura paradigmática de mãe, sendo considerada protetora 
das crianças. O mais importante culto a animais sagrados era 
o do boi Ápis, que os egípcios acreditavam encarnar Rá, o 
deus-sol. Em virtude de a deusa Ísis ser por vezes representada 
com atributos de vaca, o seu culto juntou-se ao do boi Ápis, 
transformando-se numa das mais suntuosas e magníficas 
cerimônias dos povos antigos. (ARAÚJO, 2012, p. 11).

No Antigo Egito, as festas de inversão e exagero conhecidas 
eram a procissão do boi Ápis e a Babilônia, local das sacéias 
(FERREIRA, 2004). Na primeira, havia um touro com chifres 
pintados e o corpo coberto por fitas coloridas e tecidos. O animal 
carregava uma criança pelas ruas da cidade e era acompanhado 
durante sete dias, em procissão, por grupos caracterizados com 
fantasias e máscaras.

 Já nas celebrações das sacéias babilônicas que duravam 
cinco dias, em um rito, um prisioneiro substituía o rei, sendo que 
este “novo rei” dormia com as esposas reais, comia finas iguarias e 
exibia-se no trono. No último dia o escolhido era despojado de suas 
roupas, chicoteado e, por fim, enforcado (FERREIRA, 2004). 

Outro rito realizado pelo rei ocorria nos dias que antecediam 
o equinócio da primavera, período de comemoração do ano novo 
naquela região. Nesse ritual o rei perdia seus emblemas de poder e 
era surrado na frente da estátua de Marduk. A sua humilhação servia 
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para demonstrar submissão à divindade. Logo, ele assumia o seu 
lugar no trono.

3 O carnaval e sua origem

3.1 Carnaval como festa popular

O carnaval, festejo popular, que tanto anima multidões 
anualmente no Brasil, que atrai turistas estrangeiros e movimenta a 
economia do país teve sua origem na Europa e alguns personagens 
que fazem parte dessa festa, são originários do carnaval europeu, 
como o pierrô, sua amada colombina e o rei momo. 

Sobre a origem do carnaval, Ferreira (2009, p. 10) menciona 
que “[...] o termo é encontrado no latim medieval como “carnem 
levare ou “carnelevaruim”, palavra do século XI e XII, que significa 
a véspera da quarta-feira de cinzas”. É do conhecimento popular 
que nesse período os cristãos iniciam o jejum com abstinência do 
consumo de carne por quarenta dias, realizam orações, reflexões e 
penitências preparando-se para a páscoa. 

Ferreira (2004, p. 19) desconstrói o argumento que “[...] o 
nome carnaval teria origem em carrus navalis, ou seja, um carro em 
forma de navio [...] hipótese, que, anos mais tarde, foi suplantada 
por outra teoria que associa a palavra carnaval à carne vale ou “adeus 
à carne” [...]”. Dizer adeus à carne também significava preparar-se 
para a páscoa, devendo o cristão abster-se de exageros e inversões de 
regras sociais neste período.

O costume de incorporar charretes em forma de pequenos 
navios às procissões também era comum em outras 
comemorações, como as Panatenéias que aconteciam em 
Atenas. É a presença nas festas, desses pequenos barcos com 
rodas que acabou por fazer com que alguns pesquisadores 
considerassem tais celebrações como um exemplo de folia 
carnavalesca da Antiguidade [...] (FERREIRA, 2004, p. 19).

Assim, é possível afirmar que a história do carnaval remonta 
à Antiguidade e, acredita-se, que tenha começado no Antigo Egito, 
nas civilizações greco-romanas, como festas de cunho religioso, de 
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adoração aos deuses ou ainda como ritos agrários das primeiras 
sociedades de classe, nos períodos de colheitas de grandes safras. 
Naquela época, as pessoas dançavam, bebiam e já se caracterizavam 
com pinturas no rosto. Mas é importante que se tenha claro que as 
festas e celebrações das antigas civilizações e o carnaval possuem a 
mesma raiz, porém não possuem o mesmo significado (FERREIRA, 
2004). 

Há autores como Hiram Araújo (2012) que optaram por 
estudar o carnaval através de referências pontuais, pelos chamados 
Centros de Excelência e apresenta em sua Obra quatro Centros de 
Excelência do Carnaval, sendo que o Primeiro Centro se localizou 
no Egito há cerca de seis mil anos atrás, o qual corresponde ao 
período denominado Carnaval Originário.

 O Segundo Centro de Excelência do Carnaval que corresponde 
a Era Pagã, desenvolveu-se na Grécia e em Roma, a partir do século 
VI a.C. 

O Segundo Centro de Excelência do Carnaval desenvolveu-se na 
Grécia e em Roma, a partir do século VI a.C. As celebrações 
ganharam caracteres orgiásticos e funcionaram como “válvulas 
de escape”, em sociedades reprimidas pela divisão de classes 
sociais, produzindo um efeito catártico ou purificador. Por 
serem ritos emblemáticos, representavam de repressões 
simbólicas, evitando inclusive revoluções e revoltas armadas. 
(ARAÚJO, 2012, p. 12).

Do mesmo modo para Silva (2004, p. 46) “como festa pagã, 
surgiu o carnaval que só ganhou esse nome após a interferência 
da Igreja Católica”. Com a popularidade e difusão das festas, em 
meados do século XV, o Papa Gregório I incorporou a festa ao 
calendário eclesiástico. O intuito era justamente que ela antecedesse 
a quaresma, respeitando o período que os cristãos deveriam preparar-
se para a páscoa, visto que folias, orgias e exageros caracterizavam as 
festas carnavalescas, impactando as regras sociais da época.

As festas dionisíacas aconteciam no mês de março, em 
homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho. As lupercálias, ao 
deus Pã, protetor dos rebanhos, aconteciam no mês de fevereiro 
e as saturnálias, festejo dedicado a Saturno, ocorriam no mês de 
dezembro e celebravam o fim do ano lunar. Todas como festas 
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pagãs, com práticas de exageros e transgressões, com inversão de 
regras sociais. 

Não é por mera coincidência que essas festas que se davam 
aos deuses Saturno, Luperco e Dionísio aconteciam entre 
dezembro e março, período em que brincamos o Carnaval 
[...] dias [...] propícios a vários tipos de festejos por seu caráter 
limítrofe e ambíguo, marcando o final de um ciclo solar e o 
início de um novo tempo. (FERREIRA, 2004, p. 20).

Essas festas marcavam, enfim, um período de liberação das 
convenções sociais, onde todos saíam às ruas para comemorar a 
liberdade, igualdade entre os homens, sem distinção de etnia, sexo 
ou classes sociais.

O Terceiro Centro de Excelência do Carnaval, Carnaval da 
Era Cristã, fixou-se nas cidades de Roma, Veneza, Paris e Nice.

Em suma, nesse período, o carnaval europeu ganha força, 
sendo mais expressivo nas regiões mais quentes da Europa, como a 
mediterrânea, fixando-se assim, o Terceiro Centro de Excelência do 
Carnaval nas cidades de Roma, Veneza, Paris e Nice com máscaras, 
fantasias, carros alegóricos, entre outros. Iniciava-se a estação 
carnavalesca em janeiro e ganhava proporções até a quaresma, 
sendo que as principais ruas e as praças se convertiam em palcos, 
as cidades em teatros sem paredes, e seus habitantes, em atores ou 
espectadores.

O Carnaval Contemporâneo ou Pós-Moderno começa 
a delimitar seu modelo a partir do século XVIII com o advento 
da industrialização, quando ganha uma identidade própria, 
após o término da Segunda Guerra Mundial, momento em que 
ocorreram importantes mudanças filosóficas, morais e estéticas 
na humanidade. Segundo Araújo (2012, p. 6), “o carnaval se 
enfraqueceu na Europa e o Quarto Centro de Excelência do Carnaval 
se desenvolveu no novo mundo, em especial nos países em que as 
culturas negras mais atuaram”.

O epicentro do modelo se localiza no Brasil, especialmente 
na cidade do Rio de Janeiro, espalhando-se pela América do 
Sul e Caribe onde o carnaval adquiriu características próprias. 
Nos tempos contemporâneos o carnaval deixou de ser apenas 
uma grande festa em que as principais ruas e praças se 
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convertiam em palcos e a cidade se tornava um imenso teatro, 
sem paredes, no qual os habitantes eram, ao mesmo tempo, 
atores e espectadores (modelo clássico) para se enquadrar na 
velocidade do mundo pós-moderno (ARAUJO, 2012, p. 6).

 Já na metade do século XIX, duas cidades disputavam a 
hegemonia do poder mundial, sendo as mesmas Londres e Paris, 
cada uma exercendo influência após as transformações advindas das 
Revoluções Industrial e Francesa no mundo que, neste momento, 
se reorganizava. A Inglaterra se fixava como polo econômico-
financeiro, enquanto Paris assumia o papel de centro cultural do 
período, donde recebe o título de Capital do século XIX. É nesse 
contexto que surge o carnaval que hoje se conhece. (FERREIRA, 
2004).

Portanto, o carnaval contemporâneo organiza-se no 
movimento e na velocidade, bem como no espaço e no tempo da 
organização da sociedade, a partir da aceleração dos acontecimentos 
seja nas práticas políticas, sociais, artísticas ou culturais e é nessa 
dinâmica que surge toda a base carnavalesca das escolas de samba, 
quando em seus espetáculos trazem a público as demandas sociais 
ou as maravilhas que permeiam o mundo.

A palavra carnaval não se refere a um tipo específico de 
festa, mas sim a qualquer tipo de alegria coletiva, farra, banzé, 
folia, confusão, desordem ou simplesmente “festa” (FERREIRA, 
2004). Essas festas eram formas de marcar momentos especiais do 
ano e incluíam desde as fantasias e máscaras, como bebedeiras e 
comilanças, sendo assim consideradas um exagero.

4 Pequena amostra histórica do carnaval do Brasil 

A história do carnaval no Brasil teve início no período 
colonial, onde as primeiras manifestações carnavalescas foram 
trazidas pelos colonizadores portugueses em meados do século 
XVII, o entrudo. A brincadeira do entrudo popularizou-se no 
Brasil, tornando-se sinônimo de carnaval. No século XVIII, os 
entrudos passaram a ser mais organizados 

e assim, divididos em populares e familiares, já no século 
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XIX, a tradição de jogos e brincadeiras dos entrudos foram 
enfraquecendo, devido às suas características ofensivas e violentas. 
Na medida em que o tempo passava a alegria do carnaval contagiava 
novas pessoas que acabavam aderindo a ele, essa era a maior 
preocupação das autoridades que incentivaram a criação de leis 
para proibição do entrudo (FERREIRA, 2009). 

As tentativas de caracterização do entrudo como um jogo 
ligado ao passado vão, com o passar dos anos, tornando-se 
mais frequentes. Suas bases estão em um tipo de raciocínio 
expresso em 1876 por um articulista [...]: “O carnaval entre 
nós tem tido variadíssimas fases. A princípio chamava-se 
entrudo e era brutal, como tudo quanto a civilização moderna 
ainda não pode polir”. [...] O entrudo, embora fosse [...] uma 
modalidade de carnaval, era caracterizado como uma de suas 
manifestações mais primitivas, estando por isso fadado ao 
desaparecimento. (PEREIRA, 2004, p. 88-89).  

Nos cordões desfilavam personagens como cantadores, 
dançarinos, palhaços a morte, os diabos, os reis, as rainhas, os 
sargentos, as baianas, os morcegos e os índios (FERREIRA, 2009). 
Havia uma preocupação com a estética das procissões religiosas 
com manifestações populares, como a capoeira e os zé-pereiras, 
tocadores de grandes bumbos. Já os ranchos nada mais eram que 
uma evolução dos cordões, porém mais organizados. 

Em que consistia o nosso primitivo Carnaval ao ar livre? É 
fácil de cogitar: em pequenos grupos de máscaras errantes, um 
princez desgarrado, e assim por diante. Em 1854, já alguns 
carros com máscaras apareceram e das janelas atiraram-lhes 
flores. O Jornal do Comércio, noticiando o fato, aconselhou 
que para o ano futuro se reunissem, o que daria mais 
relevo ao festejo. Até então a loucura descobria o prazer ao 
som da música escolhida, inundava-se da luz dos lustres e 
candelabros, mitigava a sede provocada pelas danças ardentes 
nas taças de champanha, e requintava de gozo naqueles abrigos 
resguardados e ideais como as cismas voluptuosas dos crentes 
de Maomé (FILHO, 2002, p. 41).

Em meados do século XIX, conforme Diniz (2008), os 
entrudos perderam seu espaço, surgindo assim, no Rio de Janeiro 
inicialmente, os bailes de carnaval em clubes, organizados pela 
elite do Império. No entanto, a repressão ao entrudo impulsionou 
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as camadas populares a se organizarem a fim de obterem licença 
da polícia para desfilar, fazendo com que surgissem os cordões 
carnavalescos. 

Era uma brincadeira, por vezes violenta, que levava ao riso. 
No entrudo não havia música. Embora houvesse sempre falta 
d’água na capital, nos três dias o precioso líquido jorrava para 
o entrudo e os negros carregavam latas d’água para encher as 
bacias, seringas, limões etc. Em 1857, mais um edital proibia 
o entrudo, estabelecendo de quatro a doze mil réis de multa ou 
oito dias de cadeia. Estava proibido também o uso de máscaras, 
das 10 horas da noite às 4 horas da manhã. Diversas proibições 
foram tentadas, mas o entrudo só foi enfraquecendo a partir 
da implantação do “Carnaval Refinado Europeu” na segunda 
metade do século XIX (ARAUJO, 2012, p. 31).

Alguns estudos têm discutido como as celebrações 
carnavalescas foram influenciando as sociedades ao longo dos 
anos. Para Araújo (2012), o carnaval influencia a sociedade e é 
influenciado por ela. Como no Egito Antigo, com funções claras 
quando manifestavam adoração aos deuses, seja pela fertilidade, 
pelas boas colheitas ou para contar a fúria das divindades. Já o 
carnaval Pagão, na Antiga Roma, caracterizou-se pelas celebrações 
bacanais, lupercais e saturnais, todas como festas com exageros, 
inversões de regras sociais, como se negassem a rotina diária.

Do mesmo modo, para Silva (2004, p. 46), “como festa 
pagã, surgiu o carnaval que só ganhou esse nome após a interferência 
da Igreja Católica”. Com a popularidade e difusão das festas, em 
meados do século XV, o Papa Gregório I incorporou a festa ao 
calendário eclesiástico. O intuito era justamente que ela antecedesse 
a quaresma, respeitando o período que os cristãos deveriam preparar-
se para a páscoa, visto que folias, orgias e exageros caracterizavam as 
festas carnavalescas, impactando as regras sociais da época.

Segundo Araújo (2012, p. 6), “Nos tempos contemporâneos 
o Carnaval deixou de ser apenas uma grande festa em que as 
principais ruas e praças se convertiam em palcos e a cidade se 
tornava um imenso teatro [...] para se enquadrar na velocidade 
do mundo pós-moderno”. Um exemplo é o Carnaval de Salvador, 
sobre o que o autor afirma:
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O carnaval de Salvador virou uma indústria com vários 
trios elétricos comandando a festa. Os abadás são camisas 
customizadas para cada bloco, que dão direito ao folião 
brincar dentro das cordas. A multidão acompanha separada 
pela corda, onde ficam os que compram os abadás, e a pipoca, 
onde se concentra o povão. Em 2006, Carlinhos Brown abriu 
uma discussão dizendo que as cordas são segregacionistas, e 
impõem um apartheid entre pobres e ricos na folia baiana. 
(ARAUJO, 2012, p. 20).

Para Matos (2007, p. 91), o carnaval constitui uma atividade 
de base cultural, com fama e o reconhecimento por parte dos 
espectadores e do público em geral. Porém, por ser uma atividade 
permeada por um alto grau de incerteza quanto à sua aceitação 
e apreciação como um produto oferecido, a constante interação 
com o consumidor se revela fundamental para nortear as atividades 
destas organizações culturais.

Nas folias momescas é que a dinâmica social assume o papel 
de valorização das interdependências entre os saberes através da 
diversidade cultural propiciada pelos atores sociais. Para Santos 
(2010, p. 142), “o reconhecimento da diversidade epistemológica 
do mundo sugere que a diversidade é também cultural e [...] 
ontológica, traduzindo-se em múltiplas concepções de ser e estar 
no mundo”. 

Outras formas de brincar o carnaval como os afoxés, os 
frevos e os maracatus surgiram na virada do século XIX para o século 
XX. Os corsos e as escolas de samba se tornaram populares junto ao 
carnaval no Brasil ao longo do século XX e alguns gêneros musicais, 
destacaram-se como as marchinhas e os sambas incorporados a 
mais rica manifestação cultural do país. Segundo (MATOS, 2007, 
p. 53):

O carnaval se apresentava, ao início do século XX, segmentado 
entre a festa popular e a das elites. Enquanto grande parte 
da população brincava em cordões, ranchos e blocos, a alta 
sociedade realizava grandes bailes. O surgimento do samba se 
deu no seio da comunidade negra no centro da cidade e esta 
passa, então, a ser o ritmo dominante do carnaval. Na mesma 
época surgem as primeiras escolas de samba, com um número 
médio de 70 a 100 integrantes, e a Praça Onze se torna o 
reduto do carnaval popular carioca, onde desfilavam as escolas 
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de samba e blocos (MATOS, 2007, p. 53).

O carnaval é uma festa popular de grande importância 
para o povo brasileiro que se organiza anualmente para apresentar 
à sociedade um verdadeiro espetáculo de originalidade tanto na 
beleza das fantasias e alegorias, quanto nos versos dos sambas-
enredo criados para realizar uma crítica social ou mesmo para 
exaltar positivamente questões que permeiam a sociedade, ou ainda 
lendas e personagens.

Talvez nada possa traduzir mais os anseios da alma do povo 
brasileiro do que o carnaval, seja pela sua criatividade ilimitada, 
pela diversidade cultural que apresenta ou pela pluralidade de 
gêneros, idades, crença ou classes sociais que vivem a euforia dessa 
grande festa.

Nas folias momescas é que a dinâmica social assume o 
papel de valorização das interdependências entre os saberes, por 
intermédio da diversidade cultural propiciada pelos atores sociais. 
Para Santos (2010, p. 142), “o reconhecimento da diversidade 
epistemológica do mundo sugere que a diversidade é também 
cultural e [...] ontológica, traduzindo-se em múltiplas concepções 
de ser e estar no mundo”. 

Este artigo é um recorte de Dissertação do curso de Pós-
Graduação Stricto Senso, mestrado e doutorado em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social, da Universidade de Cruz 
Alta.

5 Considerações finais

Finaliza-se o artigo respondendo à indagação que a iniciou: 
quem nunca ouviu o ditado popular de que o ano aqui no Brasil 
começa somente após o término do Carnaval? Pois realmente, 
esse festejo popular anima multidões, anualmente, atrai turistas 
estrangeiros e movimenta a economia do país. Originário de países 
da Europa, o carnaval caiu no gosto do povo brasileiro e até parece 
uma festa tipicamente brasileira, pelas características que lhe são 
inerentes como a malandragem, a sensualidade e o teor festivo, 
como afirmam alguns teóricos que nortearam esta pesquisa.
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 Carnaval, palavra com origem no latim “carne vale”, que 
significa “adeus à carne” representa não somente um tipo específico 
de festa, mas qualquer tipo de alegria coletiva, folia, desordem, 
inversão de valores ou simplesmente uma festa importante que 
marca momentos especiais do ano. Por serem consideradas 
manifestações pagãs, pelas transgressões de regras sociais e, na 
sua origem com orgias, as folias carnavalescas até eram toleradas 
pela Igreja Católica, diante disso, foi estabelecida uma data para o 
carnaval, antecedendo a quaresma.

 A quaresma é a quarentena subsequente à quarta-feira de 
cinzas, que antecede a páscoa, momento no qual os religiosos se 
dedicam às orações, reflexões e às penitências, devendo abster-se 
de celebrações de inversões ou subversões de papéis sociais. É o 
momento de purificação e preparação para a páscoa. E, até os dias, 
atuais o carnaval tem suas celebrações anteriormente ao período da 
quaresma, no entanto, surge uma nova modalidade festiva que é o 
carnaval, como é o caso do carnaval de Cruz Alta.

Referências:

ARAÚJO, Hiram. A cartilha das escolas de samba. Rio de 
Janeiro: Clube dos Autores, 2012.

DINIZ, André. Almanaque do carnaval: a história do carnaval, 
o que ouvir, o que ler, onde curtir. 2008. Disponível em: http://p.
download.uol.com.br/mtv/ biblioteca/historiadocarnaval.pdf. 
Acesso em: 4 nov. de 2020. 

FERREIRA, F. O livro de ouro do carnaval brasileiro. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2004

FILHO, Mello Moraes. Festas e tradições populares do Brasil. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/1061. 
Acesso em: 4 nov. 2020.

PEREIRA, Leonardo Afonso de Miranda. O carnaval das letras: 
literatura e folia no Rio de Janeiro do século XIX. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Ed. da Unicamp, 2004. 



  179
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos 

MATOS, Marcelo Gerson Pessoa. O sistema produtivo e 
inovativo local do carnaval carioca. Tese de Doutorado. 
Disponível em: www.cpgeconomia.uff.br/novositearquivo/
tese/2007-marcelo_matos.pdf. Acesso em: 27 nov. 2020.

SANTOS, B. S. A gramática do tempo: para uma nova cultura 
política. 3. ed. São Paulo: Cortes, 2010.

SILVA, Gustavo Madeiro. Carnaval, mercado e diferenciação 
social. 2004. Tese de Doutorado. Disponível em https://
repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/1135/1/
arquivo1596_1.pdf. Acesso em: 4 nov. 2020.





A FORMAÇÃO INICIAL EM SERVIÇO: 
APRENDIZAGENS CONSTRUÍDAS E ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL

Sirlei de Lourdes Lauxen
Marilia Basilio Puglia

1 Introdução

A formação acadêmica dos docentes no Brasil se apresenta 
ainda como um dos tantos gargalos na busca pela 

melhoria da qualidade da Educação Básica. Implica reconhecer 
e assumir, com ações concretas, a importância e necessidade da 
formação em nível superior para atuar na sua área de ensino, como 
um requisito indispensável ao exercício profissional docente e às 
atividades correlatas. 

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) apresenta 
na Meta 15 a exigência do cumprimento de, no prazo de um ano 
de vigência do plano, seja cumprida a formação específica em 
licenciatura na sua área de conhecimento. Contudo, a despeito da 
exigência o acesso à formação universitária de todos os professores 
da Educação Básica, no Brasil, não se concretizou, constituindo-
se uma meta a ser alcançada no contexto das lutas históricas dos 
setores em prol de uma educação de qualidade para todos. 

Antes mesmo do PNE (2014-2024) entrar em vigor, a 
discussão da temática pautava as discussões de governo em todas 
as esferas, ou seja, nacional, estadual e municipal. Em razão disso, 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES, criou pelo Decreto nº 6.755 (Brasil, 2009ª), o Plano 
Nacional de Formação de Professores – PARFOR, organizado 
em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, a formação inicial, destinado gratuitamente aos 
professores de todo o país que estivessem em exercício da docência 
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na rede pública de Educação Básica sem a formação específica na 
área em que atuam.

A Universidade de Cruz Alta, engajada nesse processo, 
iniciou em 2010 a formação acadêmica da primeira turma do Curso 
de Pedagogia – Licenciatura e, até 2018, já formou cinco turmas e 
mantém, ainda, uma turma em andamento. Ciente da importância 
de avaliar os resultados dessa política, o presente estudo analisa as 
contribuições que a formação em serviço agrega à prática docente 
e a percepção das acadêmicas sobre o processo de aprendizagem.

Com abordagem qualitativa, realizou-se a coleta de dados 
por meio de entrevista com seis (6) professoras/estudantes do 4° 
semestre do Curso de Pedagogia/PARFOR/UNICRUZ, designadas 
nessa pesquisa pela sigla “P” e pelos números de 1 a 6, cujas questões 
reportavam-se a ação/reflexão/ação das práticas docentes a partir da 
formação inicial em serviço na trajetória da formação.

 A partir da coleta, a análise dos dados aconteceu pelo 
agrupamento das respostas verificando a similaridade e divergências 
entre elas. Identificou-se, a partir da análise das falas as categorias 
sobre as aprendizagens construídas e a atuação profissional, 
discorridos no texto a seguir.

2 Aprendizagens construídas durante a formação em serviço

O espaço de formação e de atuação de professores vai 
construindo sua identidade profissional, pois, segundo Pimenta 
e Anastasiou (2002), acontece a partir dos significados sociais da 
profissão, composto por momentos de curiosidade, incentivo à 
produção de saberes que os levem para uma prática crítico-reflexiva. 
Esse ambiente formativo precisa instigar situações de discussões 
e reflexões entre docentes e professores/estudantes, capazes de 
promover uma reflexão conjunta das práticas cotidianas.

Freire (2001, p. 53) defende a importância da reflexão 
quando apresenta:

A reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o pensar, 
entre o pensar e o fazer, ou seja, no “pensar para o fazer” e 
no “pensar sobre o fazer”. Nesta direção, a reflexão surge 
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da curiosidade sobre a prática docente, onde alerta que 
a curiosidade inicialmente é ingênua, no entanto, com o 
exercício constante, a curiosidade vai se transformando em 
crítica.

A convicção da necessidade e da importância de qualificar 
os processos de formação tem como intenção investigar como 
a formação em serviço, ofertada pelo curso de Pedagogia, na 
modalidade PARFOR/UNICRUZ, possibilita ao professor/
estudante realizar a ação/reflexão/ação de suas práticas pedagógicas. 
A ação/reflexão/ação é uma ferramenta necessária para que o 
professor seja capaz de deixar para trás o modelo da racionalidade 
técnica para uma nova visão emancipatória da educação, tanto para 
sua formação, como para sua prática docente.

As falas das professoras/estudantes clarificam o referencial 
sobre a temática quando explicitam que as aprendizagens e 
vivências apreendidas na formação em serviço pela ação/ reflexão/
ação possibilitam a reflexão sobre sua prática docente. Conforme 
suas colocações, as aprendizagens e vivências construídas durante 
as aulas as levaram a refletir sobre a prática do trabalho pedagógico; 
sobre a importância da formação como um processo de renovação, 
de rever o planejamento tendo em vista a aprendizagem do aluno 
e de organização do professor com seus objetivos e metas a serem 
alcançadas.

Imbernón (2011 p. 48-49), sobre a importância da reflexão 
na formação docente afirma que: 

A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua 
prática docente, de modo a permitir que examinem suas teorias 
implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes 
etc., realizando um processo constante de auto-avaliação 
que oriente seu trabalho. A orientação para esse processo de 
reflexão exige uma proposta crítica da intervenção educativa, 
uma análise da prática do ponto de vista dos pressupostos 
ideológicos e comportamentais subjacentes.

Para as professoras, a gratuidade, a oportunidade e a 
possibilidade de trazer para a sala de aula as vivências do dia a 
dia, oportunizaram o compartilhamento das ações realizadas e a 
possibilidade de discussões dessas ações, à luz de teorias que dessem 



184  
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos

sustentação às práticas realizadas ou então replanejadas. Conforme 
afirma Tardif (2002), são muitas habilidades profissionais que 
demarcam a especificidade da ação docente, e, considerando que 
as acadêmicas eram predominantemente da Educação Infantil, 
considera-se oportuno refletir sobre esse universo profissional, 
a partir das angústias, dos desafios e das possibilidades que se 
apresentam no dia a dia da escola.

A articulação entre teoria e prática evidenciada pelas 
entrevistadas como importante na formação é um dos princípios que 
o Decreto nº 6.755/2009 e contempla que “[...] a articulação entre 
a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no 
domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 
2009, p.1). Esse princípio vem ao encontro dos objetivos do 
PPC do Curso de Pedagogia (2016) e o trabalho realizado nessa 
perspectiva fica claro na fala de duas professoras/estudantes:

Contribui para o reconhecimento do professor como pesquisador 
quando se percebe que ao refletir nossa prática é possível 
problematizar e (re)pensar e (re)ssignificar a sua ação docente 
(P3).

Outra professora ainda complementa que:
Através dos projetos de pesquisa, leituras dirigidas, aprendemos a 
refletir e direcionar a nossa prática em um caminho que atenda 
às necessidades dos educandos, além de nos permitir aguçar 
nossa vontade de aprender mais e mais e levar coisas novas para 
a escola e assim colaborar para a formação de alunos críticos e 
questionadores (P5).

Freire (1993 p. 40) concordando com essa ideia, coloca 
que “quando a prática é tomada como curiosidade essa prática vai 
despertar um horizonte de possibilidades. [...] e esse procedimento 
faz com a que a prática se dê a uma reflexão e crítica. Dessa forma, 
compreendesse que a curiosidade faz parte do processo de reflexão 
da prática, sendo ela a inquietação necessária rumo a uma tomada 
de atitude para o despertar da ressiginificação da sua ação e se tornar 
um profissional reflexivo.

Ainda dentro dessa categoria uma professora pontua que:
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São nos momentos de trocas de experiências, discussões de fatos da 
nossa realidade de atuação na escola, na escuta e na palavra de 
conforto dos professores que realmente é possível refletirmos sobre 
assuntos que sozinha não seria capaz de compreender (P1).

Freire defende que precisamos “[...] possibilitar, que, 
voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, 
a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando 
crítica. (FREIRE, 2001 p. 43). A busca por essa relação entre teoria 
e prática contribui para que os sujeitos, por meio da ação reflexiva 
e questionadora da realidade e seu entorno, podem se transformar 
e transformar o outro. E ao despertar essa possibilidade de reflexão 
sobre a prática, também se exerce a criticidade e a capacidade de 
perceber que é a partir dessa curiosidade e inquietação com as novas 
descobertas que realmente vai acontecer à esperada ação/reflexão/
ação da prática.

Para Schön (2000), a reflexão sobre a ação vai acontecer 
pelo fato de estar relacionada com a ação atual sendo a reflexão-na-
ação, o que incide numa transformação intelectual da sua própria 
ação para tentar compreendê-la estabelecendo um ato natural com 
uma nova percepção da ação. 

3 Atuação profissional no contexto da formação inicial em 
serviço

Destaca-se da fala das professoras/estudantes que o programa 
PARFOR interferiu diretamente nas suas práticas. Primeiro porque 
as possibilitou realizar um curso de formação; segundo porque nas 
aulas elas têm a oportunidade de fundamentar conceitos referentes 
à aprendizagem da criança, a concepção de cuidar e brincar na 
Educação Infantil, bem como suas relações com o desenvolvimento 
desse aluno. E, também, pelo fato de compreender a importância 
e necessidade de ter um “olhar” individualizado para cada uma das 
crianças que fazem parte da escola. Essa compreensão fez com que 
elas pudessem voltar para a sala de aula e reavaliar suas ações.

A fala da professora estudante entrevistada, se refere às 
mudanças que são perceptíveis na sua atuação profissional desde 
que iniciou a formação em serviço. A entrevistada salienta que:
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Posso perceber que mudei significativamente o modo de perceber o 
meu educando, as suas necessidades e inquietações e no momento 
das dificuldades vou fazendo a relação do que aprendemos na 
formação com minha prática diária, assim vou adaptando e 
modificando meu planejamento e minha prática (P2).

Sobre a percepção para a solução das adversidades que 
cercam a rotina do professor, Pimenta (2005) refere-se que o saber 
docente não deve ser formado apenas pela prática da sala de aula, 
mas que também precisa ser sustentado pelas teorias da educação, 
onde ambos se constituem reciprocamente, possibilitando que 
os professores estejam dotados de variados pontos de vista para 
um fato, oferecendo condições de análise para que os docentes 
compreendam e saibam solucionar as diversas situações vivenciadas 
por eles.

Ainda sobre essa mesma questão, outras professoras 
complementam:

A participação nas aulas do curso de Pedagogia, me possibilitaram 
conhecer novas possibilidades e metodologias de ensino que 
foram muito bem recebidas pelos alunos, o que melhorou muito 
a aprendizagem e o ambiente da sala de aula que antes era de 
conflitos e bastante indisciplina (P4).

Conforme o relato dessas estudantes, ao se inserirem no 
meio acadêmico e entrarem em contato com os conhecimentos 
teóricos, possibilitou-lhes discutir, estudar e sanar dúvidas que 
as acompanhavam durante a trajetória profissional. Quando 
constroem o conhecimento sobre essas questões, tornam-se mais 
confiantes com o trabalho a ser realizado e, dessa forma, estão 
preparadas para contribuir com a formação integral dos seus alunos.

Sobre essa colocação, Pimenta (2005, p. 26) complementa 
que:

[...] os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos 
saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e 
sendo por eles ressignificados. O papel da teoria é oferecer 
aos professores perspectivas de análises para compreender os 
contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de 
si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade 
docente, para neles intervir, transformando-os. Daí é 
fundamental o permanente exercício da crítica das condições 
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materiais nas quais o ensino ocorre. (PIMENTA, 2005, p. 26)

A oportunidade de estar novamente como alunas, sanando 
questões que há muito tempo acompanhavam as professoras/
estudantes durante sua carreira, é uma questão apontada por todas 
as entrevistadas, além de também comentarem que o ambiente 
da universidade e as oportunidades que surgem de participar de 
projetos de extensão e pesquisa as renovam e trazem um ânimo 
maior para retornar às suas salas de aula a cada dia.

Nesta fala de uma das professoras, ela ressalta sobre a 
importância do incentivo à pesquisa durante a formação e o 
resultado disso na prática de sala de aula:

Nos primeiros quatro semestres a pesquisa foi importante, pois 
aprendemos a investigar sobre temas recorrentes na escola, os 
seus problemas, como é a gestão e o processo avaliativo. Além das 
práticas de ensinar através de projetos os temas interdisciplinares. 
A importância da inclusão e o educador estar preparado para esta 
inclusão; legislação sobre educação (P2).

Imbert (2003) diz que a mudança da escola e das 
práticas pedagógicas só poderá se realizar quando se operar uma 
transformação no imaginário dos educadores, em que comungamos 
com o autor que o motor da pedagogia é a práxis pedagógica, que 
funciona como um instrumento de produção de autonomia, na 
direção de produzir sujeitos que falam. Tardif (2002) coloca que essa 
transformação pode acontecer porque o professor é um ser capaz 
de transformar-se por ser um ator social, com uma personalidade e 
cultura marcadas pelo contexto onde se insere.

Freire (1996) coloca que “a reflexão sobre a prática torna-
se exigência da relação teoria/prática, sem a qual a teoria pode ir 
virando blábláblá; a prática, ativismo”. Por isso a pesquisa tem 
papel fundamental nessa transformação dos educadores para atores 
de sua prática pedagógica, tendo em vista que a pesquisa é capaz 
de trazer validade e reconhecimento ao seu trabalho, além de ser 
ferramenta indispensável para promover o diálogo e a reflexão entre 
professores, e nos espaços administrativos e pedagógicos.

Desse modo, a formação inicial dos estudantes/professores 
estimula a se qualificarem cada vez mais, tomando consciência 
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de seu papel e de seu compromisso na sociedade. Diante dos 
depoimentos apresentados, percebe-se a importância da formação, 
desse investimento que o professor está fazendo nele mesmo tendo 
em vista sua qualificação e a melhoria da qualidade da educação.

3 Considerações finais

 Esta pesquisa desenvolveu-se com a colaboração de 
professoras/estudantes do 4° semestre do curso de Pedagogia da 
Universidade de Cruz Alta que realizam formação inicial em serviço 
através do Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR. 
O interesse central, norteando análise da prática das professoras/
estudantes e percepção das contribuições para a aprendizagem 
e vivências como para a atuação profissional, considera-se que a 
escola desempenha diversos papéis, está em constante mudança 
e o professor precisa sentir-se motivado e desafiado a perceber as 
possibilidades de transformações e comprometer-se em realizá-las.

Os resultados apresentados demonstram que as entrevistadas 
conseguem realizar a ação/reflexão/ação da sua prática, assim como 
abordado nos resultados elas apontam diversas maneiras de como 
isso acontece e o quanto agrega na sua atuação profissional e na 
reflexão do seu papel como professor na sociedade contemporânea, 
porque a oportunidade do programa permitiu que isso acontecesse.

 Todas as professoras/estudantes afirmam conseguir refletir 
criticamente sobre sua prática a partir das vivências e aprendizagens 
que acontece nas aulas. Elas ressaltam que as discussões em grupo, 
os debates com os professores e colegas a partir dos estudos dirigidos 
ou temas que elas levam às aulas é uma ferramenta indispensável 
para que reflitam sobre sua postura em sala de aula. Percebe-se que, 
ao mesmo tempo em que possuem dificuldades, o coletivo colabora 
com o fortalecimento de todas e as desafia a melhorar a prática e o 
cotidiano da escola.

A participação em projetos de extensão oferecidos pela 
Universidade está sendo outro fator de extrema importância na 
formação, primeiro, pelo fato de terem a possibilidade de atuar em 
outras áreas e com outros níveis de ensino que ainda não tinham 
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atuado, segundo, pela experiência que adquirem com a pesquisa 
científica.

Assim como as professoras também afirmam que a inserção 
no meio acadêmico é muito importante para a auto-estima delas e 
para o reconhecimento profissional tanto na escola como também 
na vida pessoal. Salientam que se sentem cada vez mais preparadas 
para contribuir de maneira efetiva na formação seus alunos e 
também nas decisões pedagógicas e na resolução de problemas que 
cercam o seu trabalho.

Além da formação em serviço preparar as professoras ainda 
mais para a atuação na Educação Básica e garantir a formação 
em nível superior, podendo ser a porta de entrada para a Pós-
Graduação e a formação continuada, estará investindo fortemente 
na qualificação dos professores, sendo essa a principal ferramenta 
para se atingir o objetivo de melhorar a qualidade da educação no 
Brasil.

O estudo e as reflexões feitas, evidenciam a importância 
e a necessidade de continuar se investindo em programas de 
formação de professores e também na formação continuada. 
Ficou evidente que é a partir desses momentos que acontecem as 
reflexões necessárias e que se trilha o caminho para a melhoria da 
prática. Porém, se sabe que uma boa formação não é o único fator 
responsável, para isso a valorização dos profissionais da educação e 
boas condições de trabalho também são fatores indispensáveis de 
garantia de sucesso.
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DESAFIOS DA PRÁTICA E PRÁXIS 
PEDAGÓGICA NO ENSINO DO DIREITO

Pedro Henrique Baiotto Noronha
Tiago Anderson Brutti

1 Considerações iniciais

O exercício da profissão docente em cursos de Direito, 
assim como em outras áreas do conhecimento, exige 

do professor e dos alunos um processo de formação conceitual, 
contextual, técnica e prática; uma disciplina intelectual para a 
pesquisa de base, o aprofundamento teórico e a construção de 
narrativas singulares ou abrangentes;  o desenvolvimento de um 
hábito de leitura e de escrita; uma relação de compromisso, de 
valorização e de confiança entre o professor e seus alunos no sentido 
de buscarem compreender em conjunto os tópicos temáticos da área 
e, ao cumprirem seus direitos e deveres na mediação do ensino e da 
aprendizagem, dialogarem e produzirem uma reflexão e uma retórica 
crítica; bem como uma disposição constante em se aprofundarem 
na especificidade da ciência jurídica e na generalidade das ciências 
humanas e sociais. O professor, desse modo, deve fazer da sala de 
aula o auge de sua pesquisa, um laboratório no qual testemunha seu 
processo de formação e os conhecimentos dos quais se empoderou, 
submetendo-os ao crivo dos estudantes, que em aula ou nos textos 
representam suas experiências, seus recursos de interpretação, seu 
estilo de escrita etc. Por essa via, o professor, ciente das inteligências 
múltiplas que caracterizam a individualidade de cada aluno, 
também deve se dispor a aprender nessa relação social.

Outrora, percebia-se muito mais o sentimento de que um 
bom profissional na área jurídica seria, também, um bom professor. 
Entretanto, hodiernamente, compreende-se que há a necessidade 
de um saber plural, e não meramente a aplicação de teorias. No 
entendimento de Tardif (2008, p. 36), o conjunto de saberes 
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provindos de diferentes esferas dão origem a um saber múltiplo, 
“[...] formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais.”

Não se quer, aqui, afirmar que deve haver um distanciamento 
entre a teoria do direito e o exercício prático das atividades do 
bacharel em Direito. Pelo contrário: conforme já afirmava Savigny, 
citado por Oliveira Filho (2010), o teórico e o prático possuem 
funções próprias. A aplicação que fazem de seus conhecimentos é 
diferente. Ninguém exercerá adequadamente a teoria ou a prática 
se não tiver consciência do processo de formação de sua identidade. 
O divórcio da teoria e da prática é um mal de que padece o Direito. 
Por essa compreensão, o remédio é o restabelecimento da unidade 
natural entre essas dimensões.

Santos e Meneses (2009) sustentam que há uma clara 
divisão entre conhecimentos no mundo hodierno. Tudo o que é 
produzido como inexistente é excluído, permanecendo exterior 
ao universo, criando o que denomina de pensamento abissal, que 
imagina, equivocadamente, a impossibilidade da co-presença dos 
conhecimentos dos dois lados da linha.

É imprescindível, pois, ter consciência de que tanto os 
saberes jurídicos quanto os pedagógicos possuem também alicerces 
oriundos da teoria e da prática. A lógica nos demonstra que há 
saberes prático-jurídicos, prático-pedagógicos, teórico-jurídicos 
e teórico-pedagógicos. Deste modo, urge a necessidade deste 
somatório de saberes oriundos da formação profissional com os 
saberes disciplinares e da experiência.

Este trabalho se propõe a discutir essas nuances da atividade 
educacional em cursos de Direito na atualidade e, além disso, a 
relatar as principais angústias, dificuldades, experiências, pontos 
positivos e negativos em um estágio de docência no ensino superior. 
Trata-se de um relato de experiência docente junto ao curso de 
Direito da Universidade de Cruz Alta - Unicruz, especificamente 
na disciplina de Direito Internacional I – Público e Privado, no 
primeiro semestre letivo do ano de 2019.
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O marco teórico que permeia esta revisão bibliográfica e 
relato de experiência abrange estudos relacionados à docência, 
ao ensino superior, ao Direito e ao ensino jurídico. Compõe este 
estudo uma análise documental do Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI da Unicruz, do Projeto Pedagógico do Curso 
de Direito da Unicruz – PPC, e do Plano de Ensino da Disciplina 
em que exercido o estágio. 

2 A estruturação curricular do curso de Direito

Os cursos de Direito brasileiros, até meados da década de 
1990, praticamente não constituíam projetos político-pedagógicos 
ou propostas para nortear seu desenvolvimento. As estruturações 
curriculares geralmente eram o “[...] resultado de um processo 
empírico, oriundo de uma tradição exegética, positivista e 
normativista” (SANTOS; MORAIS, 2007, p. 43).

A estruturação dos cursos e das disciplinas era planejada, 
segundo os autores, sem discussões institucionais. A execução 
dos planos era efetivada pelos professores de forma fragmentada. 
Essa situação, a partir da edição da Portaria nº 1.886/1994, do 
Ministério da Educação, e com a instituição dos processos de 
avaliação, foi sendo, paulatinamente, alterada no ensino jurídico 
(SANTOS; MORAIS, 2007).

Atualmente, considerando a implementação de sistemas 
de controle e de avaliação, não se vislumbra mais a possibilidade 
de existência de Universidades e cursos sem que estejam claros os 
ditames pedagógicos e institucionais que lhe são afetos. De acordo 
com Pirolo e outros (2014, p. 182), “[...] o termo currículo pode ter 
diferentes sentidos em função dos contextos em que é elaborado, 
pois cada um deles apresenta uma visão sociopolítica específica 
sobre educação.” 

Pirolo e outros (2014) apontam que o currículo passou a 
ser o organizador, o gestor e o controlador do sistema educativo, 
definindo a ordem, a sequência e a dosagem dos conteúdos, 
regulando e controlando, assim, a distribuição dos saberes escolares. 
Compreende-se, desse modo, que o currículo é um direito dos 
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alunos e um dever das instituições e dos professores.
Neste viés, cabe ao docente do ensino superior, inclusive e 

principalmente ao neófito, conhecer os documentos institucionais 
da Universidade, bem como do curso em que desempenhará suas 
atividades. Tais documentos servirão como uma bússola, podendo 
em diversas situações indicar bons caminhos a serem seguidos 
durante os processos de planejamento, execução e avaliação. Pensar 
o currículo e colocá-lo em prática, de forma afetiva, reflexiva 
e crítica, é tarefa árdua, mas necessária para que no contexto da 
educação os homens possam se libertar (FREIRE, 2003).

Neste caso, em específico, o PDI da Universidade de Cruz 
Alta (2018, p. 23) dispõe que a instituição tem como missão “[...] 
a produção e socialização do conhecimento qualificado pela sólida 
base científica, tecnológica e humanística, capaz de contribuir com 
a formação de cidadãos críticos, éticos, solidários e comprometidos 
com o desenvolvimento sustentável.” Além disso, o documento 
define como valores institucionais: o compromisso social, a 
democracia, a educação, a ética, a inovação e o desenvolvimento, a 
justiça, a liberdade, o respeito às diversidades e a responsabilidade 
social.

A toda evidência, verifica-se que a Universidade possui 
uma visão proativa, devido, dentre outras razões, à sua natureza 
de instituição comunitária1, visando um ensino que corresponda 
aos interesses individuais (de crescimento pessoal) e coletivos (de 
desenvolvimento sociocultural), e não a uma simples reprodução 
dos interesses do sistema econômico capitalista, ou a uma simples 
“formação” de profissionais para o mercado.

Quanto ao curso de Direito, seu Projeto Pedagógico 
(UNICRUZ, 2019) destaca que este possui um histórico de 50 
anos de ensino jurídico, assumindo, no presente, o compromisso 
de se pautar em um processo pedagógico voltado à formação de 
profissionais para o exercício das diversas funções jurídicas, mas 
também para a inte(g)ração em uma sociedade organizada a partir 
de práticas democráticas e vínculos sustentados em propósitos 

1 Nos termos da Lei nº 12.881, de 2013.
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sociais, buscando:
[...] acompanhar, participar e, eventualmente, criticar a 
dinâmica da sociedade e da comunidade acadêmica, firmando 
suas raízes em princípios filosóficos e teórico-metodológicos, 
intencionalmente concebidos para convergirem com a missão 
e os valores da Universidade (UNICRUZ, 2019, p. 35).

O objetivo geral do curso é, por sua vez:
Desenvolver a formação de profissionais qualificados para 
o exercício da Ciência do Direito, conscientizando sobre a 
importância da participação no âmbito da sociedade brasileira, 
bem como no das relações internacionais, especialmente com 
o MERCOSUL, enquanto sujeitos capazes de atender as 
demandas da cidadania no desenvolvimento social, econômico, 
político e cultural (UNICRUZ, 2019, p. 42).

E os objetivos específicos, em conformidade com a resolução 
CNE/CES nº 5/2018, principalmente em seu art. 4º, são:

- Proporcionar referencial teórico e experiência concreta para 
a implementação dos parâmetros de qualidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão;

- Compreender atividades técnico-jurídicas, em sintonia com 
a realidade social, fundadas em princípios de justiça e de 
solidariedade;

- Desenvolver a consciência do exercício da cidadania como 
condição dos avanços sociais, econômicos, políticos e culturais 
na sustentabilidade das relações sociais do Estado Democrático;

- Qualificar o exercício da atuação técnico-jurídica, em 
diferentes instâncias administrativas ou judiciais;

- Interpretar a aplicação do Direito identificando a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos; e

- Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do 
Direito (UNICRUZ, 2019, p. 42).

O que se percebe, neste momento histórico, é a busca 
dos cursos de Direito em prepararem os alunos para o exercício 
e a promoção das diversas habilidades jurídicas e sociais. Muitos 
dos cursos apresentam uma mudança de paradigma, deixando de 
focar unicamente na preparação do aluno para o litígio e passando 
a objetivar a criação de uma cultura mais dinâmica de solução 
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pacífica de conflitos.
Para Santos e Morais (2007), uma transformação para 

melhor do Direito passa, quanto aos conteúdos, por uma mudança 
desde o momento em que se pretende regular situações de fato 
que não dizem respeito apenas às relações interpessoais, senão 
que buscam produzir normas que reflitam interesses de natureza 
transindividual, devendo se ter presente o pluralismo jurídico da 
sociedade contemporânea em sua fluidez. 

Cabe salientar, ao lado disso, que o estudante de Direito 
convive, sem dúvidas, com diversas pressões, decorrentes 
principalmente da gama de conhecimentos necessários ao exercício 
das profissões privativas do bacharel em Direito, e da pressão 
existente, oriunda, muitas vezes de forma involuntária, da família, 
amigos, colegas etc. para o progresso na carreira. Isso se vê, por 
exemplo, quando se trata do Exame da Ordem dos Advogados do 
Brasil, cuja aprovação é condição para o exercício da advocacia, 
trabalho buscado por grande parte dos graduandos e graduados em 
Direito. 

Há um desafio, portanto, em conciliar o impulso ao 
desenvolvimento de um aluno consciente e reflexivo com a 
necessidade de que este indivíduo seja plenamente capaz de exercer 
as profissões privativas do bacharel em Direito. Essa situação ganha 
uma maior relevância considerando que a maior parte dos alunos, 
quando do ingresso na Universidade, é jovem, tendo concluído 
recentemente o ensino médio. Disso tudo, aliás, também é possível 
demonstrar a complexidade e o grau de dificuldade pressupostos no 
processo de formação de docentes para os cursos de Direito, pois o 
profissional docente deve acumular, relacionar e concatenar todos 
estes saberes, e ainda aqueles relacionados aos processos de ensino-
aprendizagem.

A par disso, observa-se que o Projeto Pedagógico do Curso 
divide o perfil de formação em eixos de formação geral, técnico-
jurídica e prático-profissional, objetivando a “ [...] formação geral, 
humanística e axiológica, com capacidade de análise, domínio de 
conceitos e uso da terminologia jurídica adequada [...] (UNICRUZ, 
2019, p. 49), com princípios de postura reflexiva e visão crítica, 



  197
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos 

para uma aprendizagem autônoma e dinâmica.

3 Os exercícios de observação e a atividade docente

Efetivadas as aproximadas 6 horas de leituras dos 
documentos institucionais, planejamento e preparação das aulas e 
atividades, após autorização da coordenação do curso de Direito, 
foram realizadas 12 horas de observações das aulas ministradas pelo 
professor titular da disciplina, consistente em 3 aulas, e 12 horas de 
efetivo exercício da docência, de forma direta pelo estagiário.

As atividades de observação na disciplina de Direito 
Internacional I – Público e Privado se iniciaram no primeiro 
semestre do ano de 2019. Compreendeu-se ser oportuno o início das 
observações já nas primeiras aulas do semestre. Tornou-se possível, 
desta forma, verificar a exposição do plano de ensino à turma, 
bem como os primeiros contatos presenciais do professor titular 
da disciplina com os discentes e os acordos efetuados ao início do 
semestre, incluindo horários, forma de trabalho, participação dos 
alunos, competências, objetivos e avaliações.

A disciplina mencionada é obrigatória, vinculada ao 9º 
semestre do Curso de Direito, compondo 4 créditos, o que significa 
uma carga horária de 60 horas, efetivada atualmente no período 
noturno. Importante salientar que a disciplina era ministrada 
em duas turmas distintas do curso de Direito, ambas do mesmo 
semestre. As observações e as duas primeiras aulas exercidas 
diretamente pelo estagiário ocorreram em uma mesma turma, mais 
numerosa. No entanto, para fins de experiência, o professor da 
turma e o estagiário optaram por realizar uma das aulas a serem 
ministradas diretamente pelo estagiário com a outra turma, sendo 
esta a última aula efetivada pelo estagiário, com a mesma temática 
de conteúdos abordados com a primeira turma.

Compreende-se que as observações das aulas ministradas 
pelo professor titular foram de grande valia à reflexão sobre as 
estratégias a serem adotadas para melhor atender aos alunos quando 
do exercício das atividades. De plano, percebeu-se a dedicação do 
professor em manter a participação dos alunos, fomentando, além 
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das excelentes aulas expositivas, a apresentação de questões a serem 
resolvidas em conjunto pela turma, e a realização de seminários 
nos quais fornecia aos alunos textos a serem lidos antes das aulas, 
os quais deviam ser apresentados pelos grupos previamente 
estabelecidos, com a participação e discussão por toda a turma. Ao 
final das apresentações, o professor, além de avaliar as apresentações, 
apresentava outros pontos que deviam ser abordados quanto ao 
conteúdo da disciplina, retomava as temáticas mais importantes 
e possibilitava o esclarecimento de dúvidas, sem embargo ao 
eventual debate que também poderia ocorrer no transcorrer das 
apresentações.

Não obstante, foi possível observar que talvez um grande 
desafio na primeira turma seria o uso do telefone celular em 
atividades distintas daquelas propostas em sala de aula. Observou-
se que em determinados momentos da aula alguns alunos acabavam 
prendendo sua atenção às pequenas telas dos smartphones. A perda 
da atenção, nessas circunstâncias, exigiria um maior cuidado de 
todos os envolvidos na relação social da educação, ainda mais em 
conteúdos como os de Direito Internacional, que são numerosos e 
deveras técnicos e juridicamente aprofundados. A distração com o 
uso inapropriado dos celulares pode resultar em um aproveitamento 
do processo de ensino/aprendizagem abaixo daquele que se entende 
como adequado. Para minimizar esta situação prejudicial, buscou-
se, por intermédio da reflexão, encontrar alternativas para as aulas 
subsequentes, que foram estabelecidas quando do planejamento e 
efetivamente desenvolvidas.

Observou-se, ainda, que o professor da disciplina utilizava 
diversos recursos em suas aulas, incluindo o envio de material 
por meio eletrônico para leitura prévia, apresentações com uso de 
projetor digital, utilização do quadro negro para outras explicações, 
havendo um contato próximo com os acadêmicos de uma forma 
geral, os quais aparentemente se sentiam à vontade para fazerem 
comentários, contarem suas experiências e tirarem dúvidas.

O domínio do conteúdo apresentado pelo professor titular 
acabava por constituir um obstáculo imaginário ao mestrando/
estagiário, tendo em vista que temia haver um descontentamento 
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da parte dos alunos. Entretanto, com sua conduta e no contato 
direto semanal, o professor acabou passando grande confiança ao 
estagiário, reforçando que se faria presente em todos os momentos 
do estágio, não somente para avaliação, mas também como forma 
de melhor orientar o estagiário e ajudar na tomada de decisões.

Quanto aos conteúdos trabalhados, a ementa da disciplina 
incluía: Considerações históricas, noções e âmbitos do Direito 
Internacional Público e do Direito Internacional Privado; 
Teoria geral do Direito Internacional Público; Relações entre 
o Direito Internacional Público e o Direito Interno; Conflitos 
internacionais; Direito dos Tratados internacionais; Relações 
diplomáticas e consulares; Nacionalidade; Crise migratória; Lei de 
Migração; Cooperação jurídica internacional; Domínio público 
internacional e patrimônio comum da humanidade; Elementos do 
Direito Internacional Privado; A aplicação e a limitação das leis nas 
dimensões intertemporal e interespacial e a perspectiva de novos 
paradigmas no Direito Internacional Público e Privado.

Dentre esses tópicos temáticos, as aulas ministradas de forma 
direta pelo mestrando/estagiário compreenderam a finalização da 
unidade que dizia respeito às soluções pacíficas e não-pacíficas 
das controvérsias internacionais, e a integralidade da unidade que 
dizia respeito à nacionalidade, que possui relação intrínseca com as 
relações internacionais e com o Direito Constitucional. O conteúdo 
que dizia respeito à nacionalidade foi ministrado nas duas turmas 
que trabalharam a disciplina na Unicruz naquele mesmo semestre.

Na primeira aula, havia sido programada, também, a 
apresentação de seminários de grupos referentes a ambos os temas. O 
mestrando tratou, nessa ocasião, na condição de docente estagiário, 
da solução pacífica de controvérsias no plano internacional, da 
nacionalidade primária ou originária, dos critérios do jus solis e do 
jus sanguinis, bem como da nacionalidade secundária ou adquirida. 
O grande desafio dessa primeira aula foi a superação do nervosismo 
por parte do mestrando/estagiário, o que se compreende como 
normal por se tratar de uma nova atividade, havendo também 
dúvidas quanto à receptividade da turma, visto que até então 
somente era conhecido por eles em decorrência das observações.
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As apresentações dos seminários representaram uma boa 
dinâmica, pois fizeram com que os discentes já chegassem à sala 
de aula com os textos lidos e os conteúdos estudados. Constatou-
se que os alunos assumiram o papel de protagonistas das aulas. As 
discussões fluíram de forma satisfatória. Aparentemente, houve 
um grande aproveitamento. Após a apresentação dos seminários, 
o estagiário retomou os conteúdos apresentados pelos alunos, 
expondo em pormenores cada tópico de conteúdo, tendo utilizado 
para tanto uma apresentação visual elaborada no software Prezi. 

Ao final da aula foram apresentadas questões objetivas 
no projetor, as quais deveriam ser resolvidas de forma conjunta 
pela turma. Após as respostas, foram esclarecidas cada uma das 
alternativas, explicando-se os motivos pelos quais significavam uma 
resposta correta ou incorreta. Verificou-se que esta última atividade 
prendeu a atenção dos alunos. A partir disso, iniciou-se um diálogo 
com o professor da disciplina para utilização, na aula seguinte, de 
um aplicativo/site que possibilita a interação em função da resolução 
de questões via celular pelos alunos em sala de aula.

Tal ferramenta, além de trazer uma novidade à atividade, 
auxiliaria no enfrentamento ao uso disperso dos telefones 
celulares durante a aula, antes mencionada. Neste caso, os alunos 
passariam a utilizar os smartphones não só na aula, mas para a aula 
e em decorrência dessa. Optou-se pela utilização do site/aplicativo 
Socrative, que possibilita o ingresso dos alunos em “classes” criadas 
pelo docente para acesso a sequências de perguntas. Ao final, é 
possível avaliar o desempenho de cada um.

Na segunda aula prosseguiu a abordagem da unidade 
referente à nacionalidade. Iniciou-se com uma retomada dos 
conteúdos tratados na aula anterior, passando à apresentação e 
à discussão dos temas da mudança, da perda e da reaquisição da 
nacionalidade, bem como da nacionalidade de pessoas jurídicas. Na 
sequência, foram apresentadas questões objetivas com a utilização 
do aplicativo/site Socrative, no qual os alunos responderam 
individualmente ou em duplas pelos smartphones ou notebooks. 
Respondidas as questões, foram explicadas cada uma delas e em 
conjunto, para a turma, que pôde acompanhar seu desempenho 
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coletivo pela exibição dos resultados no projetor.
A aula, aparentemente, teve um excelente andamento. A 

utilização do aplicativo prendeu a atenção da maior parte dos alunos 
na atividade. Uma vantagem na utilização dos aparelhos eletrônicos 
consiste no fato de serem estes, atualmente, instrumentos de uso 
diário dos alunos. São ferramentas que eles, naturalmente, por 
assim dizer, sabem manusear (LOPES; COSTA; OLIVEIRA, 
2016). Diante disso, compreende-se que cabe aos docentes, aos 
discentes e à Universidade usar essas tecnologias para se obter um 
melhor rendimento nos processos de ensino-aprendizagem e de 
construção das relações sociais da educação.

No caso específico, a repreensão ao uso dos smartphones 
talvez pudesse gerar um desinteresse dos alunos pelas aulas, restando 
em prejuízo ao andamento do aprendizado. No entanto, ao serem 
disponibilizadas questões relacionadas aos conteúdos tratados em 
aula nas telas que os alunos acessavam, foi possível fazer com que 
eles se sentissem atraídos pela atividade que fora realizada.

Por fim, a terceira aula se apresentou como um novo 
desafio, pois embora o conteúdo programático consistisse na 
integralidade da unidade da disciplina referente à nacionalidade, 
cujos temas já haviam sido trabalhados nas aulas anteriores, tratava-
se de uma turma distinta, até então desconhecida do mestrando/
estagiário. Todavia, a aula transcorreu de forma tranquila e com 
aproveitamento razoável. A turma tinha um número menor de 
alunos, o que possibilitou um contato mais dedicado a cada um. 
Foi possível perceber que o fato de estar apresentando, em uma 
segunda oportunidade, o mesmo conteúdo, conferiu uma maior 
confiança ao estagiário no desempenho da atividade. As reflexões 
efetuadas permitiram melhorar a forma de trabalhar alguns temas. 
Também foi aplicada, na ocasião, a atividade de resolução de 
questões a partir do aplicativo Socrative.

Após cada aula, observada ou ministrada, ainda que 
informalmente, o professor titular da disciplina e o mestrando/
estagiário mantiveram conversas, pessoalmente, a respeito do que 
ocorreu em sala de aula, buscando refletir os pontos positivos e 
negativos das atividades efetuadas, e já propondo novas atividades e 
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efetuando os ajustes para a aula seguinte. Tais diálogos prosseguiram 
por e-mail e em outros encontros, de modo que, naquele período, 
foi mantida uma comunicação constante. As reflexões foram 
valiosas para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, e 
seguiram como reflexões pessoais do estagiário durante as aulas. 
O mestrando redigiu um manuscrito após cada aula, como um 
diário de classe, no qual constam as anotações decorrentes tanto 
das leituras como das observações e das aulas.

Schön (1992), por intermédio da teoria da prática reflexiva, 
sustenta que a formação de um profissional reflexivo deve ser 
concebida a partir de três núcleos: a reflexão-na-ação, a reflexão-
sobre-a-ação e a reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação. A reflexão-na-
ação, segundo o autor, diz respeito ao saber-fazer, compreendendo 
os conhecimentos técnicos e a solução de problemas por intermédio 
do raciocínio. A reflexão-sobre-a-ação, por sua vez, consiste em 
uma reconstrução para a análise da reflexão-na-ação. A partir desta, 
há um novo olhar, uma nova percepção sobre a ação, sem gerar, 
necessariamente, uma sistematização teórica. 

Ao se estabelecer uma descrição verbal, uma reflexão sobre 
a reflexão na ação, cria-se a possibilidade de descrever, analisar e 
avaliar os fatos e as ações do indivíduo, garantindo uma maior 
racionalidade nas ações futuras. Vale ressaltar que, a partir dos 
estudos de Schön (1992), foram expandidos os estudos relacionados 
à formação de professores como sujeitos reflexivos, o que, contudo, 
não é o objeto central deste trabalho.

Há, evidentemente, a necessidade de, como já dito, aliar os 
saberes práticos e teóricos, tanto específicos da docência quanto da 
área do conhecimento em que se pretende trabalhar, assumindo-
se uma consciência da prática. Segundo Santomé (1991), sem 
a consciência da prática, sem a práxis, o professor não percebe a 
construção da prática pedagógica pouco a pouco sobre a base das 
interpretações das situações em que se vê envolvido em sala de aula 
e do resultado das decisões que adota.
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4 Considerações finais

Diante do exposto, não obstante se reconheçam as 
dificuldades para o exercício da docência no ensino superior, 
compreende-se que os resultados do estágio foram positivos. 
Os obstáculos foram enfrentados por intermédio dos estudos 
preparatórios, da prática intencional em sala de aula e da reflexão 
quanto ao trabalho docente, objetivando adequar as melhores 
estratégias para o ensino de acordo com as características de cada 
grupo de alunos. 

Segundo Gallego e García (2018, p. 32): “El docente 
universitário principiante experimenta una serie de dificuldades 
y angustias cuando se inicia em la profesión de enseñar, como 
por ejemplo: limitaciones temporales, de gestión, personales y 
profesionales.” Evidenciou-se, contudo, que quando um iniciante 
na trajetória docente se prepara com afinco, busca estudar as bases e 
a estrutura curricular do curso em que desempenhará seus trabalhos, 
faz observações, reflete no transcorrer de sua ação e também sobre 
esta, o trabalho docente se torna menos espinhoso, porquanto em 
proveito da educação são usadas metodologias de trabalho docente 
já experimentadas por teóricos da educação, as quais tem sido 
eficazes em sua aplicação. 

Estima-se que, talvez, pudesse ser obtido um aproveitamento 
melhor nas aulas presenciais caso as questões fossem colocadas como 
quizzes em meio às discussões dos conteúdos, e não somente ao final 
da aula, possibilitando que os alunos fizessem uso de seus telefones 
e computadores para as atividades disciplinares durante todo o 
período da aula, e não somente em momentos predeterminados.

Além disso, entende-se que teria sido interessante testar o 
uso da ferramenta Kahoot, que é uma plataforma de aprendizado 
baseada em jogos, tendo a vantagem, em relação ao Socrative, de criar 
uma forma de emulação entre os alunos no momento da resolução 
das questões, como em um jogo, visto que após a resposta de cada 
questão é apresentado um ranking dos acertos. Compreende-se 
que, neste caso, a competitividade não seria perversa, mas sim 
benéfica ao incentivar os alunos a encontrarem a resposta correta 
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rapidamente como em um jogo com seus colegas.
Percebeu-se que com o uso misto de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), de aulas teóricas, inclusive 
expositivas, e do incentivo à participação dos alunos, pelos 
seminários, é possível elevar o nível de atenção, o estímulo e a 
compreensão das matérias por parte dos alunos. Após a realização 
do estágio, verificou-se que, de fato, a prática deve ser analisada em 
conjunto com a teoria, sendo ambos dependentes e relativamente 
autônomos. Segundo Sánchez Vásquez (1977, p. 241), “[...] a 
práxis é, na verdade, atividade teórico-prática; ou seja, tem um 
lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, 
com a particularidade de que só parcialmente, por um processo de 
abstração, podemos separar, isolar um do outro.” 

Constatou-se, por fim, que, não obstante as dificuldades 
enfrentadas no início do trabalho docente, o planejamento, os 
estudos e a reflexão são instrumentos capazes de auxiliar e de 
qualificar o desempenho das atividades, tornando-se possível uma 
progressiva melhora e uma maior segurança ao iniciante da carreira 
docente.
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A GÊNESE DO CARNAVAL COMO FESTEJO 
POPULAR PARA O MUNICÍPIO DE CRUZ 

ALTA – RS
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1 Considerações iniciais

Quem nunca ouviu o ditado popular de que o ano aqui 
no Brasil começa somente após o término do Carnaval? 

Pois esse festejo popular que tanto anima multidões, anualmente, 
que atrai turistas estrangeiros e movimenta a economia do país teve 
sua origem na Europa, mais precisamente na Itália e na França e 
alguns personagens que fazem parte dessa festa, como o Pierrô, a 
Colombina e o Rei Momo, pertencem ao Carnaval europeu.

Nas folias momescas é que a dinâmica social assume o papel 
de valorização das interdependências entre os saberes através da 
diversidade cultural propiciada pelos atores sociais. Para Santos 
(2010, p. 142), “o reconhecimento da diversidade epistemológica 
do mundo sugere que a diversidade é também cultural e [...] 
ontológica, traduzindo-se em múltiplas concepções de ser e estar 
no mundo”. 

Essa dinâmica sociocultural e econômica é fortemente 
visualizada no município de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, foco 
empírico desta pesquisa, onde há uma tradição do carnaval de 
rua, em que as escolas de samba realizam desfiles anualmente, 
atraindo público de toda região, do Estado e do exterior. A terra 
de Érico Veríssimo, como é conhecida, tem em suas raízes, presente 
o carnaval de clubes sociais com blocos e bandas musicais que 
animam a folia, mas principalmente, encanta com a beleza de suas 
escolas de samba que atraem o público desde a criação da primeira 
escola de samba do município. 
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Este estudo teve como objeto o carnaval do município 
de Cruz Alta e foi desenvolvido a partir das temáticas propostas 
pelo Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social - PPGPSDS da Universidade de Cruz 
Alta, contemplando a linha de pesquisa Práticas Socioculturais e 
Sociedade Contemporânea, a qual se centra na discussão teórica das 
práticas de intervenção que envolve diferentes faces da formação 
e desenvolvimento humano, numa abordagem ética e cidadã que 
perpassa os ciclos da vida.

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa foi caracterizar 
a gênese do carnaval do município de Cruz Alta – Rio Grande 
do Sul. O estudo foi realizado junto às escolas de samba de Cruz 
Alta, bem como à Secretaria de Cultura e Turismo do município 
e com pessoas da comunidade relacionadas com carnaval de rua 
de Cruz Alta, no contexto das escolas de samba, totalizando 25 
entrevistados. A pesquisa realizada contemplou uma abordagem 
qualitativa, exploratória e descritiva.

2 A gênese do carnaval de Cruz Alta

Do mesmo modo que em outras regiões do país, o carnaval 
do município de Cruz Alta, teve início com a chegada dos imigrantes 
portugueses, e data de mais de cem anos de existência. Desde meados do 
século XIX já se tinha notícias das festas momescas, não sendo possível, 
através da pesquisa realizada, precisar a data exata de seu surgimento 
no município, porém no país, segundo Araújo (2012, p. 21):

O Entrudo, costume carnavalesco de Portugal foi implantado 
no Brasil a partir de 1723. A clássica divisão – rua e casa – 
encontrou no tempo da colônia e império, uma forte forma 
de reprimir as culturas dos negros. Os escravos não podiam 
expressar seus costumes e culturas a não ser em ambientes bem 
restritos. Nos dias de carnaval, no entanto, a rua era liberada 
e todos podiam fazer o que quisessem dentro dos limites 
que não significassem revoltas armadas. Então os escravos 
vinham em bandos, em loucas correrias, ruas a fora, numa 
algazarra infernal jogando água, detritos e pó nas pessoas 
que se protegiam apavoradas. Era o jogo do entrudo que os 
sociólogos classificam como ocupação selvagem das ruas.
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Em Cruz Alta, as folias carnavalescas tiveram suas origens 
nas brincadeiras da “Chegada de Momo”, também entre as classes 
menos favorecidas, dentre as quais, os escravos dos senhores 
portugueses, que percorreriam as ruas da cidade, vestindo todo tipo 
de fantasia, cantando e tocando instrumentos musicais, conforme 
afirmam os entrevistados: 

[...] originou-se nos primórdios da fundação da então Vila do 
Divino Espírito Santo da Cruz Alta. As tradições dos povos 
ibéricos, mais precisamente o Entrudo, foram trazidas pelos 
portugueses que se instalaram por aqui. Desde o século XIX 
(dezenove) já se tem notícias da “Chegada de Momo”, quando 
as lojas se preparavam para comercializar seus produtos 
relativos ao tema, como as “Bisnagas”, os “Limões de Cheiro”, 
serpentinas e afins. Com a chegada dos escravos, trazidos pelas 
famílias de poder econômico forte, teremos o incremento da 
cultura de matriz africana. A sociedade, no entanto, nunca 
tolerou a livre manifestação da cultura de matriz africana na 
cidade. (Entrevistado 15 – Segmento: Comunidade, 2019).

 O carnaval de Cruz Alta, conforme os entrevistados, é 
uma festa popular com raízes fincadas no processo de formação 
do município, com a chegada dos portugueses e dos escravos, com 
seus traços culturais.

Acredito que o Carnaval de Cruz Alta começou através da 
folia das brincadeiras e da união entre as famílias e amigos. 
Era divertimento, por as pessoas gostarem do samba, da 
batucada da própria descendência, da origem negra, que foi 
compartilhando sua cultura com as demais raças. Acho que o 
carnaval iniciou há mais de cem anos em Cruz Alta e se tornou 
popular na sociedade por ser uma festa popular, pois na folia do 
carnaval não tem raça, cor, por ser uma festa contagiante que 
todos gostam, principalmente quem gosta de samba. É uma 
adrenalina quando a escola entra na avenida! É uma emoção 
que só vivendo para entender! (Entrevistado 16 – Segmento: 
Comunidade, 2019).

Do mesmo modo, o carnaval de Cruz Alta vem se constituindo 
ao longo do tempo exatamente em um mosaico rico e miscigenado 
de fazeres artísticos e conforme o entrevistado 20 – segmento: 
integrantes Secretaria de Cultura e Turismo (2019), o festejo popular 
tem história secular, porém existem poucos registros que contem 
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sua história. Afirma que, pelo que se sabe, a Sociedade Filantrópica 
Unidos de São José é a mais antiga agremiação completando em 
2019 seus 60 anos de existência, ostentando por tanto a condição de 
escola de samba mais antiga da cidade em atividade.

Nesse sentido, o entrevistado 15 – segmento: Comunidade 
(2019) traz uma importante contribuição ao acrescentar que devemos 
ter bem claro, que o carnaval não significa especificamente desfile de 
escolas de samba, pois esse modelo foi uma adaptação que chegou mais 
recentemente. Os desfiles de corso (carros enfeitados e transportando 
Rainhas das Agremiações Sociais) vieram com muita força e como 
representatividade da sociedade e os Clubes Sociais que realizavam 
festas alusivas ao evento. Depois, pelos anos de 1950, acredita que se 
intensificou o desfile de blocos nas ruas, sendo pioneiros, em Cruz 
Alta, os “Filhos da Lua”, “Os Bandoleiros”, “Paralelo 38”, dentre 
tantos outros.

De acordo com o entrevistado 23 – segmento: integrantes 
Secretaria de Cultura e Turismo (2019), não existem registros oficiais 
na Secretaria de Cultura, no entanto, depoimentos de integrantes 
e ex-integrantes de agremiações do município contribuíram com a 
criação de documentário feito pela TV Câmara, por volta de 2014, 
que é um documentário sobre o carnaval de Cruz Alta. Acrescenta 
ainda que o carnaval como festa é muito antigo e que Cruz Alta 
já tinha atividades no carnaval, como os desfiles das escolas, com 
desfiles de blocos como “Os Filhos da Lua” (Figura 1), importante 
embrião dos desfiles das escolas de samba que se tem atualmente 
no município. 

Figura 1 - Bloco de Carnaval – “Os Filhos da Lua” – Década de 50

Fonte: Arquivo cedido pela Escola Sociedade Recreativa e Filantrópica Unidos de São 
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José, 2019.

3 A influência da cultura negra e portuguesa nas festas 
carnavalescas de Cruz Alta - RS

Para falar sobre o carnaval de Cruz Alta, sobre a influência 
da cultura negra e portuguesa na festa é fundamental abordar a 
história da construção do município, a qual remonta ao final do 
século XVII, quando em 1698, a mando do padre jesuíta Anton 
Sepp Von Rechegg, uma grande cruz de madeira foi erigida, logo 
após a fundação de São João Batista nos Sete Povos Missioneiros.

A “cruz alta” (Figura 2) tornou-se ponto de invernada e um 
grande pouso para milhares de tropeiros vindos das fronteiras com 
a Argentina e Uruguai, que se dirigiam até a Feira de Sorocaba para 
comercialização dos animais.

Figura 2 - O marco do surgimento de Cruz Alta na localidade de Benjamin Nott

Fonte: Arquivo da Pesquisadora, 2020.

 Conforme Cavalari (2004),Parte superior do formulário os 
negros escravos deixaram um importante legado da sua cultura 
para o Brasil, e especialmente para o município de Cruz Alta. 
Imprimiram traços da sua herança cultural, dos batuques, da 
culinária africana, das expressões corporais, da religiosidade, da 
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alegria, contribuindo fundamentalmente para as festas carnavalescas 
que tem no samba o embalo para os enredos das escolas de samba, 
como se vê no espetáculo apresentado pelas agremiações de Cruz 
Alta e nas contribuições dos participantes desta pesquisa. 

O carnaval de Cruz Alta nasceu exatamente da mistura 
cultural desses povos que construíram sua história, como uma 
grande brincadeira entre amigos que foi crescendo com os entrudos 
inicialmente, depois com o surgimento de blocos fantasiados e 
mascarados, os quais foram ganhando cada vez mais integrantes e 
por fim, com a formação das escolas de samba. Na época dos blocos, 
assim como no entrudo, tudo era festa, pois não havia regras, como 
se tem hoje nos desfiles das agremiações. 

Para o entrevistado 12 – segmento: integrantes Escolas de 
Samba (2019), o carnaval faz parte da história de Cruz Alta e relata 
que o samba enredo da Imperatriz da Zona Norte trará, no carnaval 
de 2020, os duzentos anos de Cruz Alta, fazendo uma crítica social, 
ao indagar onde estão o negro e o índio no processo de inclusão 
social. 

Afirma ainda que a cidade de Cruz Alta surgiu na localidade 
de Benjamin Nott e na sua expansão, nasceu a Igreja da Matriz como 
primeira capela construída por mão de obra escrava, mas o local 
onde está a igreja era território de predomínio indígena, surgindo 
os confrontos entre índios e escravos, dizimando os indígenas e 
nascendo assim os redutos negros. Os dois cinturões negros da 
cidade, um localizado próximo à escola Unidos de São José e o 
outro, no chamado Bairro Preto, onde é o Bairro São Miguel e o 
Bairro São Genaro. Locais esses, berços das escolas mais antigas da 
cidade e essa história a escola vai contar.  Já o entrevistado 13 afirma 
que quando o carnaval nasceu em Cruz Alta:

Naquele tempo, não havia um tema criado como hoje nas 
escolas, as fantasias eram diversas, o Pierrô, a Colombina, 
integrantes usando biquínis, entre tantas outras fantasias. Com 
o passar do tempo, o carnaval de Cruz Alta passou a ser um 
concurso com samba-enredo, tema e fantasias padronizadas 
por alas e fantasias de destaques e complementos que vem nos 
carros alegóricos, todos iguais. (Entrevistado 13 – Segmento: 
Integrantes Escolas de Samba, 2020).
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4 O carnaval d’água

Outra forma de brincar o carnaval em Cruz Alta, entre 
as décadas de 1970 e 1980, famoso no Estado e amplamente 
divulgada na mídia, foi o Carnaval D’água de Cruz Alta (Figura 
6), que também percorria as ruas do centro da cidade com foliões 
de todas as idades. Veículos forrados com lonas, abastecidos com 
água, carregavam os foliões que, numa brincadeira saudável, 
molhavam quem estivesse nos logradouros públicos durante a folia 
que acontecia em meados de janeiro e fevereiro.

Figura 4 - Registro do carnaval d’água de Cruz Alta, 1976

Fonte: (CAVALARI, 2012).

Conforme Masutti e Teixeira (2019, p. 11), a Secretaria 
de Turismo da época calculou cerca de dez mil pessoas e era 
considerada a maior festa de todos os tempos, repercussão esta 
transmitida diretamente da TV Cruz Alta para toda a região e para 
mais de um milhão de pessoas. Ainda de acordo com os autores, 
em 1982, uma chuva de água colorida foi jogada por aviões da 
aviação agrícola que largaram também confetes sobre a população. 
Porém, conforme Jesus (2013, p. 71) “o movimento de educação 
ambiental contemporâneo em defesa da preservação da água fez 
com que as autoridades locais de Cruz Alta cancelassem a realização 
do Carnaval D’Água desde o início dos anos 2000”.

Ainda nesse período, nas décadas de 1970 a 1990, o carnaval 
também se fazia grandioso nos clubes sociais da cidade, onde a 
elite cruz-altense divertia-se ao som de marchinhas e confetes. E 
por que não dizer da separação entre brancos e negros nas festas 
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carnavalescas da época? Pois, dentre os clubes da elite branca da 
cidade estavam o tradicional Clube do Comércio, o Grêmio dos 
Subtenentes e Sargentos de Cruz Alta (Figuras 10 e 11), o Clube 
Internacional Cultural e Recreativo Cruz Alta e o Clube Cruz-
altense, já os negros brincavam o carnaval junto à Sociedade 
Recreativa Cruz-Altense e ao Clube 13 de Maio.

O carnaval se popularizou em Cruz Alta porque é uma festa 
do povo e sempre teve muito peso até por ter muita gente da 
raça negra na cidade. Foi ganhando dimensão e hoje é uma das 
melhores festas do Estado. É um festejo com tendência a cada 
vez mais melhorar! Os carnavais de clube já eram famosos. 
A Recreativa era muito prestigiada. Era um dos melhores 
carnavais do Estado, os clubes CICRS (Clube Internacional 
Cultural e Recreativo Cruz Alta), o GSSCA (Grêmio dos 
Subtenentes e Sargentos de Cruz Alta), o Clube do Comércio, 
a própria Recreativa, o Missioneiro, os Ferrinhos, o Vila 
Gobbo e o Antero Brás). O carnaval d’água também era 
famoso. Os Carnavais da AABB (Associação Atlética Banco 
do Brasil) eram tradicionais, representavam o esquenta para o 
carnaval. Havia um bloco chamado Soltando a Franga onde 
homens se vestiam de mulher. (Entrevistado 17 – Segmento: 
Comunidade, 2019). 

O entrevistado 18 – Segmento: Comunidade (2020) afirma 
que, na sua concepção, o carnaval de Cruz Alta deve ter uns cem 
anos, pois começou com os Clubes Treze de Maio e a Sociedade 
Recreativa Cruz-altense. O Clube Internacional (Figuras 5 e 6), o 
Clube do Comércio e o Cruz-altense eram mais elitizados e negros 
não entravam, motivo pelo qual os negros começaram se juntar 
para fazer rodas de samba e batucadas. Era o samba raiz e não o 
pagode que se ouve atualmente. De acordo com Pinto:

Nos anos Dourados, quando as vacas eram gordas e passavam 
nos campos de barba de bode, a raça negra movimentava 
vários clubes sociais que mantinham intensa programação. O 
mais importante deles era o Clube Treze de Maio, considerado 
da elite dos de “raça”. Seus bailes eram categorizados e no 
dia treze de maio, seu salão de festa se engalanava para a 
comemoração da data de abolição da escravatura. O baile era 
de gala e todos compareciam de acordo com o traje exigido. 
Precedendo o baile, havia uma sessão solene comemorativa a 
data, ato que contava com a presença de autoridades e pessoas 
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gradas da sociedade cruz-altense. No ato comemorativo, 
falavam representantes do clube e ao final, o Intendente 
cumprimentava os afrodescendentes pela data. Depois seguia 
o baile com orquestra especialmente contratada e foi assim por 
muitos anos. (PINTO, sd, p. 6).

Figura 5 - Clube Social Grêmio dos Subtenentes e Sargentos de Cruz Alta – Década de 50

Fonte: Imagem retirada do endereço eletrônico do Clube (GSSCA, 2018).

Com o passar dos anos, o carnaval de clubes no município 
foi perdendo espaço e, atualmente, o carnaval de rua de Cruz Alta 
tem uma forte expressão social e cultural que o torna o terceiro 
maior do Estado do Rio Grande do Sul, devido ao trabalho de 
um ano inteiro das suas escolas de samba e, consequentemente, 
da riqueza do espetáculo dos seus desfiles apresentados ao público. 
“Em 1957 a festa deixou os clubes e ganhou as ruas, por meio da 
iniciativa de Ermelinda Quadros, fundadora da primeira escola de 
samba na cidade.” (MASUTTI; TEIXEIRA, 2019, p. 7).

Conforme o entrevistado 15 – Comunidade (2019), o 
carnaval tem significado muito importante para uma parcela da 
população de Cruz Alta. No entanto, desde que o carnaval de 
clubes deixou de ser realizado, muitas pessoas são relutantes em 
aceitar o carnaval de rua, principalmente porque o Poder Público 
ainda investe financeiramente no evento. Mas o carnaval de Cruz 
Alta está em sua essência, sendo uma das tradições culturais mais 
antigas e de forte tradição, salienta talvez a mais importante 
historicamente.

Pelas respostas dos participantes da pesquisa, pode-se 
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perceber que essa resistência vai além do investimento do recurso 
de fomento, há uma questão ideológica religiosa que faz com que 
parte da população entenda o festejo apenas como um ato de 
transgressão social, baderna, barulho ou bagunça. Também por ser 
um Carnaval fora de época que avança o período da quaresma que 
compreende purificação e preparo espiritual para as celebrações da 
páscoa, conforme retratam os teóricos citados neste trabalho, ao 
longo da existência do Carnaval.

O carnaval de Cruz Alta conta com quatro agremiações 
carnavalescas atualmente, considerando que uma escola, a 
Acadêmicos do Sol, sofreu desligamento da Liga do Carnaval de 
Cruz Alta, em 19 de novembro de 2019 por descumprimento 
do Estatuto da LESCA - Liga das Escolas de Samba de Cruz Alta 
que em seu artigo décimo apresenta a seguinte redação: “Poderão 
ser excluídos da condição de sócio: Os que não cumprirem os 
estatutos, regulamentos e deliberações das Assembleias Gerais e que 
deixarem de comparecer as convocações da Diretoria, de modo que 
sua omissão comprometa a existência da entidade.”

A primeira escola de Samba de Cruz Alta foi a Escola Unidos 
de São José e posteriormente, a Unidos do Beco. A competição 
entre ambas surge entre as décadas de 70 (setenta) e 80 (oitenta). 
Depois, surge a escola Acadêmicos do Sol no fim da década de 
80 (oitenta). Os desfiles competitivos surgiram por volta de 1992, 
quando a Acadêmicos do Sol foi a escola campeã.  Em 1993, 
nasceram as Escolas Acadêmicos da Ferrô e a Imperatriz da Zona 
Norte. A competição começou mesmo em 1994 entre essas 5 cinco 
escolas, com desfiles na Avenida Plácidos de Castro, em frente à 
rodoviária de Cruz Alta. (Entrevistado 23 – Segmento: Integrantes 
Secretaria de Cultura e Turismo, 2019)

Contudo, existiram outras escolas de samba no Carnaval de 
Cruz Alta, porém por não conseguirem manter-se financeiramente, 
findaram suas participações. Em 1995 surgiu a Escola Mocidade 
Independente da Montanha de Ouro, a AMIMO, e desfilou neste 
mesmo ano. Em 1996, surgiu mais uma escola que representava 
a Vila Lizabel, a qual participou do Carnaval de 1996. Em 2002 
nasceu a Escola Mocidade Independente de São Miguel que 
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existiu apenas até 2007, pois também não conseguiu se manter 
financeiramente, conforme o entrevistado 23, da Secretaria de 
Cultura e Turismo (2019). 

Ainda de acordo com o entrevistado 23, o carnaval de 
Cruz Alta teve períodos de interrupção, pois nem todas as gestões 
municipais entediam o festejo popular como atividade cultural de 
suma importância para o município, tanto para o desenvolvimento 
econômico, quanto para o sociocultural que possibilitam a geração 
de trabalho e renda para a população envolvida na produção dos 
elementos e dos desfiles, bem como enquanto entretenimento para 
as camadas mais vulneráveis, além da integração das comunidades 
locais e das cidades da região.

Em 2003, não houve desfiles, mas em 2004 retornam os 
desfiles competitivos. Em 2005, assumiu a primeira gestão do 
prefeito Vilson Roberto, onde não houve desfile competitivo, 
somente uma mostra na frente da Prefeitura Municipal, 
onde se fez uma retomada do carnaval, pois esse Prefeito 
vê o carnaval como uma política pública, enquanto cultura 
popular, e sempre investiu no carnaval.  Em 2006 começou a 
grande revolução dos desfiles, ou seja, é o início dessa evolução 
que o nosso carnaval vem apresentando hoje, onde se busca 
referências no carnaval de Uruguaiana, enquanto organização, 
estrutura, espetáculo e desfile e implanta, aqui em Cruz Alta, 
um novo formato de desfiles que inclui a construção do 
Sambódromo Mestre Vidal. (Entrevistado 23 – Segmento: 
Integrantes Secretaria de Cultura e Turismo, 2019).

O ano de 2006 constituiu um importante avanço para o 
carnaval de Cruz Alta, pois conferiu-lhe um novo formato, com 
características de carnaval das grandes cidades brasileiras pela sua 
organização e pelo espetáculo que suas escolas de samba apresentam 
ao público. Todas essas características foram fazendo com que mais 
pessoas passassem a participar como integrantes das agremiações, 
inclusive blocos carnavalescos de cidades da região, dos Estados 
brasileiros e de países como o Uruguai e a Argentina. 

A renovação do festejo popular precisou assim ser pensada, 
a partir do carnaval que a cidade tinha, buscando-se agregar novos 
conhecimentos e tecnologias que pudessem modernizá-lo. 

As arquibancadas, som, os banheiros químicos, toda essa 
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dinâmica de organização surgem neste período. Além disso, 
as escolas buscam a qualificação dos seus prestadores de 
serviços, das suas gestões administrativas e dos quesitos, com 
qualificação de samba enredo, intérpretes, fantasias e alegorias, 
Mestres-salas e porta-bandeiras, começam trazer pessoas de 
fora para que se torne um carnaval de luxo. (Entrevistado 23 – 
Segmento: Integrantes Secretaria de Cultura e Turismo, 2019). 

O entrevistado 23, da Secretaria de Cultura e Turismo 
(2019) relatou ainda que em 2006, a Imperatriz da Zona Norte 
resolveu fazer um carnaval revolucionário, após conhecer o 
carnaval de Uruguaiana, buscou um figurinista de Porto Alegre 
para desenhar os figurinos das suas alas. Foi quando veio de fora 
a primeira roupa de Mestre-Sala e Porta-Bandeiras e ressalta que a 
agremiação foi qualificando todos os quesitos, obrigando as demais 
escolas a também se qualificarem, criando o espetáculo que se tem 
hoje.

O carnaval de Cruz Alta é um carnaval fora de época e 
ocorre no mês de março, pois como as escolas de samba compram 
e/ou alugam fantasias e alegorias de outras escolas, como as de 
Uruguaiana e do Rio de Janeiro, é necessário aguardar o término 
desses desfiles. A partir de então, cada agremiação freta um 
transporte particular para buscar esses elementos, os quais devem 
passar por higienização, reparos e ajustes para serem usados nos 
desfiles locais. 

O sambódromo mestre Vidal também representou um 
avanço para o Carnaval de Cruz Alta, segundo os entrevistados, pois 
possibilitou a organização das fantasias e alegorias e os desfiles junto 
ao espaço do Parque Integrado de Exposições de Cruz Alta, apesar 
de ser somente cedido pelo Poder Público Municipal, evitando os 
transtornos de transporte até o centro da cidade que podia danificar 
os carros, bem como ocasionava problemas no trânsito da cidade. 
Há apenas o inconveniente de ter que desocupar o espaço após os 
desfiles, para outros eventos que o município realiza durante o ano.

Finalizando, pode-se afirmar que o município de Cruz 
Alta se tornou uma referência carnavalesca no Estado, ganhando 
espaço nas atividades culturais do município, crescendo em luxo 
e criatividade, além da importante participação e integração das 
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comunidades que representam as Escolas de Samba e da Liga das 
Escolas de Samba.

5 Considerações finais 

O carnaval de Cruz Alta teve suas origens por volta do 
Século XIX, através da colonização portuguesa no Brasil, onde 
senhores e escravos brincavam nos jogos dos entrudos, os quais 
eram considerados brincadeiras violentas e sujas, vindo a sofrer 
proibições. Foi dessas brincadeiras, que se originou o carnaval 
d’água de Cruz Alta, no qual o ato de jogar água nas pessoas que 
estivessem nos logradouros públicos era permitido durante a folia. 
Mais tarde surgem os carnavais de clubes e os blocos de carnaval de 
rua, dos quais nasceram as escolas de samba. 

Percebe-se ainda que existe resistência por uma parte 
da população do município em relação ao carnaval e vai além 
do investimento do recurso de fomento, que representa um 
investimento cultural, pois há uma questão ideológica religiosa 
muito forte, que faz com que o festejo seja visto apenas como um 
ato de transgressão social, que não contribui econômica, social e 
culturalmente para a sociedade cruz-altense.

Atualmente, a união dos sujeitos que compõe as comunidades 
carnavalescas, o apego e o respeito pelas próprias comunidades 
onde vivem, bem como o amor declarado pelas agremiações faz 
com que vençam todas as dificuldades que permeiam a organização 
do evento, conferindo uma identidade ao carnaval de Cruz Alta.

O trabalho dessas comunidades, a luta diária e a determinação 
para colocar sua agremiação na Avenida do Samba vêm desde o 
tempo em que fazer carnaval era sinônimo de fazer folia, inverter 
papéis ou simplesmente integrar-se, onde cada um vestia a fantasia 
que quisesse e o carnaval não passava de uma grande festa, sem 
regras ou competições. A festa carnavalesca atual ganhou um novo 
formato, onde o luxo e a criatividade, como nos carnavais dos 
grandes centros, transformam os desfiles em verdadeiros espetáculos 
de encanto e magia, mérito do trabalho de seus integrantes.
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A ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA NO 
ESTUDO DA REPRESENTATIVIDADE NEGRA 

DAS UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS DO 
RIO GRANDE DO SUL
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1 Introdução

Muitos anos separam o Brasil colônia de Portugal da 
nossa sociedade atual. Entretanto, o país ainda carrega 

severas marcas da época da escravidão, o que torna a sociedade 
brasileira ainda racista e desigual. A partir dessa problemática, 
surgiu a ideia de realizar uma pesquisa com o objetivo de analisar a 
representatividade dos negros na docência do ensino superior nas 
universidades comunitárias do Rio Grande do Sul.

Isso porque, quando existente, essa presença ainda causa 
estranhamento social, uma vez que, normalmente, são poucos 
os profissionais negros dentro das salas de aula universitárias. O 
tempo passou, mas a sociedade ainda discrimina e tem resistência 
quanto à participação da pessoa afro em espaços onde tenham as 
mesmas condições sociais, culturais, econômicas etc. Mas como até 
os dias de hoje ainda há tanto preconceito racial? Como se formou 
essa diferença social tão intensa no Brasil? 

As respostas podem ser encontradas por meio de um resgate 
histórico do passado, pois há muitos anos os negros foram afastados 
de sua terra de origem, a África, e trazidos à força para o Brasil, onde 
tudo começou. Até hoje isso reflete essa estratificação social que 
sempre colocou a pessoa negra em posição de desvantagem, motivo 
que sempre gerou muitas manifestações de insatisfação dessa classe 
“minoritária” por igualdade ou melhorias em suas condições de 
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vida. O que devemos entender sobre este tema é que ele sempre foi 
causa de debates e lutas dos chamados movimentos negros, mas por 
que estes nunca foram ouvidos? Que vozes eram essas que nunca 
foram ouvidas da maneira que deveriam?

Sabemos que o movimento de luta por igualdade é lento 
e, atualmente, o Brasil parece viver um momento retrógrado, mas 
é através deste contexto que queremos evidenciar a realidade da 
pessoa negra. A vida é difícil para todos, mas quando se tem a pele 
negra, esta realidade torna-se ainda mais difícil. É preciso refletir 
sobre o espaço do negro nas instituições de ensino. Quais espaços 
e que posições o negro ocupa nestas instituições? E os professores? 
Quantas pessoas já tiveram professores negros em sua vida 
estudantil? Quantos professores negros estão exercendo a docência 
nas universidades? 

Diante da problemática social que envolve o negro e suas 
dificuldades de acesso à educação e ao mercado de trabalho, na 
sociedade atual, o presente estudo, que se trata de um recorte da 
dissertação de mestrado intitulada A representatividade negra no 
ensino superior: um estudo na perspectiva da Análise de Discurso Crítica, 
defendida e aprovada no Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social – Mestrado e Doutorado 
– da Universidade de Cruz Alta. O estudo, situado na linha de 
pesquisa linguagem, comunicação e sociedade, buscou responder 
ao seguinte questionamento: das universidades comunitárias do 
Rio Grande do Sul, quantas possuem docentes afrodescendentes 
em seu quadro de professores e o que isso representa em termos 
históricos das condições sociais do negro no Brasil?

A escolha do tema justifica-se pelas questões pessoais vividas 
pela autora da dissertação e também uma das autoras deste texto, 
mulher negra que viveu na pele inúmeros casos de preconceito e 
abuso racial por pessoas que consideram a raça negra inferior às 
demais. 

Ser negro no Brasil é um dos maiores desafios que se possa 
enfrentar. O ódio e a contrariedade à cor de pele escura é uma 
barreira que toda pessoa negra enfrenta, mas nem todas conseguem 
superar. 
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Por meio de um estudo de caso, a pesquisa resgatou 
as raízes do preconceito racial contra os negros, buscando 
compreender por que ainda há tanta resistência da maioria quanto 
a boas oportunidades sociais, econômicas e culturais das pessoas 
afrodescendentes. O estudo teve como base a teoria social do 
discurso, a partir da Análise Crítica do Discurso (ADC), teoria 
que se propõe a auxiliar as pesquisas de cunho social por meio da 
interpretação da linguagem. 

A formação social do Brasil é teoricamente igualitária, 
entretanto, vivemos em um país de privilegiados que não 
reconhecem seu lugar como tal e ainda trabalham no sentido de 
diminuir ainda mais as chances e oportunidades das minorias 
sociais, nas quais está incluído o negro.

Há uma hierarquia branca cristalizada no Brasil, que ainda 
marginaliza índios, negros, entre outros e ignora suas necessidades, 
histórias e contribuições na construção da identidade do Brasil. 
Pela importância da discussão desta temática e também pelo 
fato de que a pessoa negra enfrenta, diariamente, adversidades, 
principalmente em uma sociedade estruturalmente racista como 
a brasileira, consideramos de suma relevância a socialização dos 
resultados obtidos com a pesquisa. 

Combater o racismo não é só dizer/mostrar ao outro que 
não o deve praticar, mas também auxiliar no empoderamento1 da 
pessoa negra, visto a carga histórica que esta raça carrega consigo até 
os dias de hoje. Neste sentido, a não vitimização do negro frente à 
sociedade e a transformação sociocultural torna-se fator primordial 
na emancipação deste sujeito, mostrando às pessoas que não há 
inferioridade da raça negra e todos são iguais perante a sociedade. 

Em termos metodológicos, a pesquisa teve como base 
a teoria social do discurso centrada nas reflexões da ADC 
apresentadas por Normam Fairclough. A ADC é uma abordagem 
teórico-metodológica para estudo da linguagem nas ciências sociais. 

1 Ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre: 
processo de empoderamento das classes desfavorecidas. Gíria. Passar a ter domínio 
sobre a sua própria vida; ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito: 
empoderamento das mulheres. Ação ou efeito de empoderar, de obter poder.
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Desenvolvida a partir dos anos 70, foi uma forma de análise dos 
discursos onde através dela, é possível perceber a importância da 
linguagem como prática social nas relações de poder na sociedade.

 Essa abordagem se aplica através das desconstruções de 
enunciados, possibilita interações nas relações sociais e mudanças 
nas estruturas da sociedade, entre outras contribuições. A 
relação que ocorre entre o discurso e o todo, pois tudo e todos 
se comunicam, é extremante favorável aos envolvidos, ou seja, é 
contratual e produtiva uma vez que a apropriação que cada um 
faz das lógicas do outro aprimora os conhecimentos de ambas as 
partes. A linguagem é um elemento básico e fundamental da vida 
social, é uma prática social responsável pela estruturação de relações 
entre indivíduos e grupos sociais. 

A sociedade influencia o discurso e a forma como ele 
ocorre. Sendo assim, também podemos destacar aqui mais uma 
relação contratual, pois é através dele que se constroem identidades 
sociais, e principalmente onde ocorrem as relações hegemônicas e 
ideológicas. Portanto, por meio da ADC se podem oferecer novas 
formas de entender a realidade. O uso dessa metodologia causa 
a segregação de conceitos até então considerados cristalizados, 
sólidos, pois é função da análise possibilitar a compreensão do 
grau de importância do discurso como um momento da prática 
social. Neste sentido, a ADC “é motivada pelo objetivo de prover 
bases para um questionamento crítico da vida social em termos 
políticos e  morais, ou seja, em termos de justiça social e de poder” 
(FAIRCLOGH, 2003, apud, Resende e Ramalho, 2004, p.190)

O processo do uso da ADC vai moldando os pesquisadores 
e participantes. Uma relevante observação sobre o uso desta 
metodologia na pesquisa científica, é que no que se refere a 
transformação social, ela possibilita sempre novas soluções para 
velhas e novas discussões de problematizações. 

Além disso, a aplicação do estudo da ADC contribui 
para a resolução de relações sociais de luta, conflitos, abusos de 
poder, discriminações, identidades, etc. Vale destacar novamente a 
importância dessa pesquisa, assim como o uso desta metodologia 
elaboração das constatações, pois a ADC Sob esse foco, as 
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investigações de natureza crítica do discurso contemplam os 
processos e estruturas sociais, bem como a dimensão social das 
esferas discursivas nas quais os agentes constroem significados e se 
relacionam com os textos, assim como ressalta (WODAK, 2004).

Todo ser humano vive integrado no contexto de um grupo 
social, uma comunidade, e faz parte de uma sociedade marcada 
por uma determinada cultura. No caso do Brasil, temos um país 
pluricultural onde todos os povos colaboram com seus costumes e 
precisam ser respeitados como tal. Toda cultura tem suas próprias 
regras, ou seja, condutas habituais que têm um significado concreto 
dentro dessa cultura, mas que por vezes não têm valor em outro 
grupo cultural. É o que podemos denominar de cultura dominante 
e cultura não dominante. 

Desta forma, podemos falar de práticas sociais para referir 
a esses tipos de comportamentos sociais aceitos por um grupo de 
indivíduos. Em certas ocasiões, existe a oposição a uma prática social 
que é válida para uma cultura, mas que pode ser recusada por outra. 
Nesse sentido é que devemos buscar compreender os contextos, as 
diferentes culturas, as práticas socioculturais que permeiam as tão 
diferentes faces dos brasileiros. Mais do que respeitar, entender e 
até mesmo empodeirar aquelas que necessitam de incentivo como 
a cultura negra, indígena, entre outras, é também preciso lutar por 
mudanças de práticas socioculturais que confirmam as cristalizações 
de uma sociedade fundada em desigualdades sociais.

Quanto ao tipo de pesquisa, este estudo acontece através do 
estudo e caso que é o estudo científico de método mais antigo de 
descobertas e avanço de conhecimentos, além dos conhecimentos 
adquiridos pelo que conhecemos como senso comum. A ciência 
sempre foi um fator de transformação através do estudo, pesquisa 
e aperfeiçoamento de conceitos e ideias. Entretanto, uma área em 
especial da ciência, vem cobrindo o desafio que é entender e tentar 
mudar para algo melhor, justo e igualitário a sociedade atual, que é 
o papel do cientista social.
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2 O estudo realizado

O estudo de caso foi desenvolvido nas Universidades 
Comunitárias do Rio Grande do Sul, que compreendem 15 
instituições espalhadas por todo o Estado, das quais apenas 9 
responderam.  Também através da ADC, foram estudadas as 
composições sociais existentes e seu impacto no enfoque do estudo, 
ou seja, na presença de docentes negros no Ensino Superior e as 
razões por trás das resistências e existência de tão poucas pessoas 
negras que conseguiram atingir tão alto nível de instrução. Foram 
abordadas também questões como a não vitimização da raça, o 
empoderamento da pessoa negra.

A partir disso, pode-se identificar as estruturações sociais 
que temos no Brasil até hoje. Todo o período Brasil-colônia marcou 
eternamente a história não só do negro no Brasil, mas povo brasileiro 
no geral. Entretanto, esse enfrentamento da realidade como aqui 
proposto, esse reconhecimento e avaliações, não ocorrem, uma vez 
que o Brasil aparentemente é um país sem memória: não valoriza 
sua história e se nega a falar sobre ela.

A pesquisa foi aplicada nas 15 Universidades Comunitárias 
que compõem Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas 
(COMUNG). Entretanto, apenas nove responderam em tempo 
hábil para a participação no estudo. Os dados foram fornecidos 
pelas universidades que se propuseram a participar da pesquisa, as 
quais foram questionadas se há professores negros nas instituições, 
quantos fazem parte do corpo docente, quantos já fizeram parte 
do corpo docente durante a trajetória da universidade, se algum já 
ocupou cargos de gestão.

As instituições participantes da pesquisa receberam os 
questionamentos por meio de um e-mail enviado às assessorias de 
comunicação ou setor da universidade responsável por fornecer 
estes dados.

Os dados fornecidos possibilitaram a constatação do 
número de docentes negros nestas nove universidades do Rio 
Grande do Sul, ilustrando o que esta quantidade significa histórica 
e socialmente na condição das pessoas negras. Foi possível ressaltar 
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também, que essa baixa representatividade constatada ainda é 
reflexo de uma sociedade desigual brasileira e a partir daí apresentar 
um recorte de um panorama social atual real do Brasil para a etnia 
negra através das constatações e análises sociais da abordagem 
teórico-metodológica da ADC. 

Os questionamentos elaborados permitiram, além da 
identificação da representatividade negra nestas universidade, a 
coleta de informações que possibilitasse traçar um perfil de quem 
são esses docentes (idade, formação, área de atuação, etc.)

A fim de proceder a análise e interpretação dos dados, 
elaboramos uma matriz de análise, a qual deu suporte ao processo 
analítico e foi dividida conforme as seguintes dimensões e categorias 
de análise. 

Quadro 1 - Matriz de análise

Dimensões Categoria de Análise

Identificação do número real de 
docentes negros no quadro de 
professores;

Respostas dos encarregados pelos 
Recursos Humanos (RH) das 
universidades investigadas. 

Posicionamento dos docentes negros 
pertencentes ao quadro de professores 
das universidades investigadas, sobre 
os problemas sociais enfrentados pelo 
negro (falta de oportunidades no 
mercado de trabalho, por exemplo);

Marcas textuais do discurso 
identificadas no posicionamento dos 
docentes negros respondentes.

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores.

3 Análise e discussão dos dados

A fim de obtermos os dados para análise e, com isso, 
atingirmos os objetivos propostos para a pesquisa, entramos 
em contato por forma de entrevista via e-mail com as quinze 
Universidades Comunitárias que compõem o Comung, para 
sabermos qual a realidade no que se refere à presença de negros na 
docência. Destas, apenas nove universidades responderam no prazo 
estipulado. A seguir, apresentamos as informações repassadas pelas 
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universidades no que se refere ao número de docentes negros no 
quadro de professores destas universidades:

Quadro comparativo da real representatividade negra 
dentro das universidades comunitárias do RS que participaram da 
pesquisa:

Quadro 2 - Representativa negra nas Univiersidades comunitárias do RS

Universidade História da 
instituição

Docentes 
(geral) 

atualmente

Docentes 
(negros) 

atualmente

Docentes 
(negros) 

decorrer da 
história

UCS 53 anos 1.000 4 NR
Unisinos 51 anos NI 17 35 pessoas
Unicruz 32 anos 175 NP NR
URI 28 anos 164 NP 2 pessoas
La Salle 44 anos NI 1 4 docentes
UNISC 27 anos 557 3 19 docentes
UPF 52 anos NI 1 10 pessoas
Unijuí 60 anos 392 11 NR
UFN 65 anos 428 3 26 pessoas

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

*NP: Não possui
*NR: Não há registro
*NI: Não informou

Dando sequência à pesquisa, após análise dos dados 
fornecidos pelas universidades, entramos em contato por e-mail 
com os docentes destas instituições, para que pudéssemos saber 
como os próprios docentes compreendem estas questões, vivendo 
na prática estas rotinas acadêmicas. 

Como muitas das universidades possuem poucos ou 
nenhum docente negro e nem todos se disponibilizaram a participar, 
o questionário conta a opinião de pessoas auto declaradas negras 
e brancas de variadas idades e áreas de atuação. Por uma questão 
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de preservação, as identidades não serão divulgadas, sendo os 
respondentes nomeados apenas por A, B, C, D, E e F. A análise 
dos dados obtidos foi feita na perspectiva da abordagem teórico-
metodológica da ADC, teoria social do discurso que trabalha a 
linguagem como uma prática social, conforme Fairclough (2001). 
O questionário aplicado foi o seguinte:

Questão 1: Como você avalia a quantidade de docentes negros 
nos quadros de professores?

Questão 2: Você teve colegas ou professores negros durante a 
formação acadêmica?

Questão 3: Ao que você acha que se deve a taxa de poucos 
profissionais negros no mercado de trabalho docente universitário?

Questão 4: Como você avalia a forma como é trabalhado/ 
abordado o empoderamento negro no Brasil?

Questão 5: Sobre a vitimização negra, quem você acha que a 
pratica: O próprio negro ou pessoas de outras raças?

Ressaltamos novamente que buscamos, com o estudo 
realizado, não somente o número de docentes negros nas instituições 
investigadas, e sim o que ele representa. Um pouco mais da metade 
das universidades responderam, e o número de docentes negros 
ainda é pequeno em questões de representatividade, como indica o 
quadro comparativo apresentado acima. Das 9 universidades que 
responderam a esta pesquisa, duas não tinham nenhum docente 
negro, já as 7 restantes, juntas, totalizam apenas 40 docentes negros 
atuantes. Ao analisarmos historicamente essas universidades, a 
única que se assemelha ao resultado apresentado, ainda assim na 
soma de 7 universidades juntas, é a Unisinos, que já apresentou, em 
mais de 50 anos de história, 35 docentes negros. Das demais, duas 
não apresentam registros e as outras possuem um baixo histórico de 
docentes negros que tenham atuado nas instituições. 

Ainda podemos destacar: algumas delas não possuem um 
histórico completo onde sabe-se mais sobre os cargos que as pessoas 
negras ocuparam ao longo da história dentro da universidade, como 
administração de cursos ou reitoria. Outro dado de destaque nesta 
análise é de que a maioria dos docentes que foram computados na 
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pesquisa, eram mulheres. Mulheres negras. Já quanto ao cargo de 
reitoria, nenhuma apresentou até hoje, conforme dados obtidos, 
um reitor negro. 

Todos esses dados evidenciam e potencializam a realidade 
social do negro, principalmente em um Estado de colonização branca 
como o Rio Grande do Sul. Sabe-se que muitos municípios não 
possuem pessoas negras por uma questão de falta de miscigenação, 
ponto a se considerar na análise dos dados. 

Evidenciamos a importância da ADC na análise de dados 
e nas reflexões acerca das condições sociais do negro ao longo da 
história, pois conforme destaca Fairclough (2001) é extremamente 
relevante o contexto sócio-histórico para o estudo e constatação da 
necessidade de mudanças sociais na realidade, no caso deste estudo 
a necessidade de mudanças urgentes na realidade social da pessoa 
negra. 

Já na primeira questão, foi solicitado aos entrevistados que 
avaliassem a quantidade de docentes negros nas universidades. Os 
seis professores e professoras que responderam foram unânimes em 
avaliar como muito baixo, destacando certa dificuldade em lembrar 
se de fato já haviam tido colegas e mestres negros ao longo da 
trajetória estudantil nas universidades. Confirmando o que vimos 
durante a realização da pesquisa, de que quanto mais alto o nível 
de instrução educacional, mais difícil de se encontrar profissionais 
negros, vem a resposta quanto aos professores entrevistados: alguns 
deles ao cursar a graduação, pós graduação e mestrado, não tiveram 
sequer 1 docente negro. Tendo por base a graduação com duração 
de 5 anos, a pós-graduação com 2 anos e mais 2 anos de mestrado, 
fecham 9 anos. Ou seja, em quase 1 década não houve 1 professor 
negro para atuar em diversas áreas, como a dos 6 entrevistados. 

 Já cientes da escassez de negros, foi a vez de saber: a que 
eles consideravam esse baixo número de docentes negros nas 
universidades comunitárias do RS? Mais uma vez, dentro de sua 
realidade e forma de resposta a conclusão basicamente girou em 
torno de respostas já mencionadas anteriormente. Muitos citaram 
faltas de oportunidades, evasão escolar, necessidade de trabalhar 
desde muito cedo, o que acaba tornando o foco dos jovens negro 



  231
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos 

no auxílio do sustento familiar e não no estudo. Quando as classes 
da educação básica são quase vazias de pessoas negras, as classes 
das universidades com certeza não terão a presença deles ali. 
Muito menos o mercado de trabalho como na área da docência 
universitária. 

Esse dado é triste não só para negros que não conseguem 
ascender e chegar a tal função. É igualmente triste para aqueles 
que conseguem chegar lá. Olhar para os lados nas salas de aula e 
ser o único; ser o único professor (a) e ser olhado pelo demais com 
espanto ou outros sentimentos que expressam surpresa e repúdio. 
Como mulher e negra afirmo: todo negro que consegue alcançar 
um bom lugar no mercado de trabalho e/ou nos estudos almeja 
olhar para os lados e se ver cercado, cada vez mais, pelos seus. É 
uma vontade de vencer coletiva. É como se a vitória de um fosse 
a vitória dos demais. Cada negro que é humilhado, rejeitado, 
marginalizado, é como se o fato tivesse ocorrido a todos nós. Ser 
negro é uma luta coletiva, um sentimento coletivo, assim como as 
suas dores e decepções todas são coletivas.

A quarta pergunta feita aos docentes universitários referiu-
se ao empoderamento negro, mais especificamente como eles 
avaliavam que era abordado o tema no Brasil. Alguns docentes 
responderam que o tema estava em ascensão, mas corria o risco de 
sofrer algumas reviravoltas devido ao momento político do país, 
ambos concordaram que o tema não era devidamente abordado 
por escolas, por governos e em poucos espaços. Mais um fato da 
realidade social atual. 

A última pergunta foi sobre vitimização. Questionamos se 
essa era uma prática da própria pessoa negra ou algo que outras 
aplicavam sobre os negros. Nesta questão as opiniões foram bem 
divididas, mas o objetivo em questão é a não vitimização que 
muitas vezes é praticada pelo próprio negro e, mais vezes ainda, 
pelas demais raças. Ainda hoje, mesmo quando se fala tanto em 
empoderamento e condições iguais para todos, há pessoas negras 
que vitimizam-se. Seja pelas origens, pelo caminho mais árduo que 
atravessaram, seja por ressaltarem a cor como algo símbolo de pena. 
Existem negros que se vitimizam. Assim como pessoas de outras 
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raças que fazem o mesmo, utilizam-se das mesmas justificativas já 
citadas, inclusive, mas para diminuir, inferiorizar a figura do negro, 
ou até mesmo justificar o racismo. 

Pessoas negras que se vitimizam como um critério de 
merecimento de algo ou buscando ganhar a compaixão alheia, 
ou pessoas brancas que vitimizam negros como expressões como 
“coitado, é tão pobre”, “Coitado, mora tão longe para estudar em 
determinada escola” e mais uma vez sob a ótica da ADC, analisamos 
estas expressões como representações que podem expressar certo 
preconceito sobre este grupo minoritário. 

A pesquisa revelou que das 9 universidades comunitárias 
do Rio Grande do Sul participantes da pesquisa, sete apresentam 
docentes afrodescendentes em seu quadro de professores. O que 
isso representa em termos históricos das condições sociais do negro 
no Brasil? Que ainda há muito pelo que lutarmos em termos 
de avanços de condições de igualdade social e cumprimento de 
direitos. A pesquisa nas universidades mostrou o cenário real: 
há poucos docentes negros nas universidades. Já as opiniões dos 
entrevistados revela a verdade, foram poucos os colegas em níveis de 
ensino mais elevados, difícil até de lembrar se de fato havia alguns. 
Já os professores foram inexistentes. E pensemos também: quantos 
professores negros já tivemos? Quais foram os avanços na realidade 
social do negro no Brasil? Na verdade muito poucos. 

Se a pesquisa fosse de quantos faxineiros, jardineiros e 
outros cargos de serviços gerais são ocupados por negros, os dados 
levantados certamente seriam outros. Esta é a maior evidência 
de que ainda há muito que precisa mudar. Há ainda os casos em 
que há a profissionalização do negro, mas também há a recusa 
da contratação devido ao preconceito racial. A discussão é longa 
e abrange uma grande gama de outras vertentes de desigualdades 
sociais vividas por esse povo. 

Encontramos, nos depoimentos dos respondentes, a 
materialidade linguística que nos possibilitou compreender as 
relações de poder e os conflitos sociais entre os sujeitos discursivos 
que trazem, conforme preconiza a ADC, coerções, coações, 
ideologias e poder nas relações sociais (FAIRCLOUGH, 2001). 
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Esses conflitos sociais ficam evidentes já desde a história inicial 
do Brasil, quando o negro era discriminado e traz consigo até a 
contemporaneidade esse contexto sócio-histórico de dificuldades 
de inserção na sociedade como um sujeito de igual condições.

4 Algumas considerações finais

Podemos afirmar que o principal propósito da pesquisa foi 
alcançado, tendo em vista que conseguimos identificar o número 
de docentes negros nas universidades comunitárias do RS, o que 
evidenciou o contexto histórico das dificuldades de acesso da pessoa 
negra à educação. E nos oportunizou a reflexão dos problemas 
sociais enfrentados pelo negro, bem como da importância da não 
vitimização desta raça e de sua igual capacidade intelectual.

Destacamos, quanto às limitações da pesquisa, a dificuldade 
de acesso aos dados, pois algumas das instituições investigadas 
demoraram bastante tempo para responder os e-mails com as 
informações solicitadas e a propagação da pandemia do Coronavírus, 
o que exigiu o isolamento social, também dificultou o acesso dos 
dados junto aos docentes negros entrevistados. 

O estudo possibilitou a constatação de quantas 
universidades comunitárias do Rio Grande do Sul possuem 
docentes afrodescendentes em seu quadro de professores e o que 
isso representa em termos históricos das condições sociais do 
negro no Brasil. Do contexto educacional investigado, apenas sete 
universidades possuem professores negros atuando como docentes. 
Ao longo da história das instituições investigadas, 3 informaram 
não possuir registro sobre a passagem de docentes negros, a com 
menor registro apresentou apenas 2 professores negros em 28 anos 
de história e a com maior registro apresentou 35 docentes negros 
em seu quadro de professores em 51 anos de instituição.

E isso representa a falta de condições de acesso do 
negro à educação superior, pois, se não há docentes negros, 
consequentemente houve dificuldades de acesso dessa minoria 
também na educação básica e no ensino superior. Esta constatação 
demonstra ainda a necessidade de políticas públicas efetivas que 
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contribuam para a mudança dessa realidade social.
Também destacamos a ADC como uma importante 

abordagem teórico-metodológica, pois favoreceu, por meio do 
discurso dos entrevistados, analisar criticamente e compreender 
ideologicamente as relações de poder presentes na sociedade ao 
longo de sua história. Reafirma-se, portanto, a importância da 
ADC enquanto uma ferramenta de estudo que problematiza a 
linguística ao nível científico, perpassando de discursos de poder 
até a linguagem científica. Tal abrangência só é possível através da 
relação dialógica que faz do discurso um eterno fio condutor para 
alcançar os objetivos da pesquisa acadêmica científica, possibilitando 
mudanças sociais. Contudo, a grande contribuição da ADC para 
a pesquisa científica está em utilizar esta abordagem teórico-
metodológica como um caminho para gerar novas compreensões de 
processos de transformações sociais, como o estudo que realizamos.
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O CONTROLE SOCIAL E O HUMANO 
GENÉRICO: PERCURSO METODOLÓGICO, 

ASPIRAÇÕES E RESULTADOS

Claudio Everaldo dos Santos
Tiago Anderson Brutti

1 Introdução

Este capítulo investiga os conceitos de controle social e 
de humano genérico. Analisa as instâncias de controle 

social à luz do pensamento da filósofa Agnes Heller. O objetivo 
é verificar a efetividade dos conselhos municipais e a viabilidade 
de o exercício do controle social se constituir em um meio para 
a elevação do indivíduo à condição de humano genérico. Trata-
se de uma resenha da análise crítica/reflexiva levada a efeito na 
dissertação “O controle social em direção ao humano genérico: um 
estudo de caso em Conselhos Municipais de Cruz Alta”, defendida 
junto ao Mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social da Universidade de Cruz Alta - Unicruz. Busca-se contribuir 
com o debate acerca do controle social e corroborar com outros 
pesquisadores na reflexão sobre o ato da pesquisa teórica e de 
campo, a partir de estudo de caso.

A abordagem sócio-histórica que constitui a base teórica 
desta pesquisa está endividada com a Escola de Budapeste, em 
especial com as obras “A condição política pós-moderna”, de Heller 
e Fehér (1988), e “O cotidiano e a história”, também de Heller 
(2000). A filósofa adverte que os fins que os homens aspiram são 
determinados pelas circunstâncias e que estas são relações sociais 
e humanas. Pensando desse modo, circunstâncias e homens não 
são entidades separadas. Neste contexto, os valores surgem e 
degeneram, mas não totalmente. Existe uma resistência de setores 
que conservam e de outros que buscam aniquilar. Conforme Heller 
(2000, p. 15), “[...] a história é a história da colisão de valores de 
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esferas heterogêneas.” Diante das circunstâncias, os homens estão 
sujeitos à alienação, o que ocorre em razão do abismo existente 
entre o desenvolvimento humano genérico e as possibilidades de 
desenvolvimento para uma grande parcela dos indivíduos. Nesse 
sentido, há, também, um abismo entre a produção humana 
genérica - a totalidade das riquezas de ordem cultural, intelectual e 
econômicas alcançadas - e a participação consciente do indivíduo 
na produção (HELLER, 2000). 

É, pois, o cotidiano que trará luz sobre o contexto sócio-
histórico e político e os caminhos para a elevação dos indivíduos 
à condição de humano genérico. Caminhos que apresentam 
dificuldades diante dos valores do Estado capitalista, que aprofunda 
o abismo entre o desenvolvimento econômico e as possibilidades de 
desenvolvimento para uma grande parcela da população brasileira. 
Sob este viés, buscou-se apreender e expor os fatores que contribuem 
para a visão que se tem na contemporaneidade acerca do controle 
social, desvelando suas determinações e suas implicações quanto 
aos atores envolvidos. 

Os objetos deste estudo são os conselhos municipais, suas 
normas e regulamentações, e, ainda, os cidadãos que se dedicam ao 
exercício do controle social. Parte-se dos fundamentos teóricos da 
tradição marxista na ideia de que a aparência do fenômeno revela, 
mas, também, esconde sua essência. O materialismo histórico 
representa uma possibilidade de revelar o encoberto, extraindo 
do movimento do real as categorias de análise que nos propiciam 
expor as estratégias utilizadas para o controle e a manutenção 
dos espaços de poder, bem como o movimento de resistência que 
poderá resultar em uma forma de democracia participativa. 

2 A epistemologia da metodologia

A pesquisa se propõe refletir sobre a possibilidade do 
exercício da cidadania na situação em que um cidadão comum, 
em condição de igualdade com os representantes governamentais, 
expõe suas demandas, acolhe as demandas do coletivo e, na busca 
por formulações, controle e execução, têm a oportunidade de 
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produzir novas subjetividades, fazendo prevalecer o bem-comum. 
Tarefa complexa, uma vez que “[...] a vida cotidiana caracteriza-se 
pela unidade imediata de pensamento e ação” (HELLER, 2000, p. 
45). O homem costuma seguir normas e valores instituídos, não 
sendo comum a reflexão crítica, o que pode inviabilizar a elevação 
do indivíduo à condição de humano genérico: “Na maioria das 
vezes é precisamente a assimilação dessas normas que lhe garante o 
êxito. Essa é a raiz do conformismo” (HELLER, 2000, p. 46).

O método dialético crítico da teoria marxista está como 
um proceder individual em benefício do coletivo, um proceder 
crítico dialético de apreensão e de exposição do movimento do real. 
Pretende-se, estruturado em torno desse método, cumprir o objetivo 
geral problematizando a efetividade do controle da sociedade civil 
sobre as ações do Estado, atestando a efetividade dos conselhos 
municipais como uma forma de democracia participativa e quanto 
à viabilidade desta prática constituir-se em meio para a elevação do 
indivíduo à condição de humano genérico. 

Concebe-se, a partir do materialismo histórico, que o 
indivíduo é um herdeiro cultural da forma de sociedade na qual vive, 
como ser social implicado em uma teia de relações intersubjetivas. 
O indivíduo é constituinte, mas, também, é constituído nesta 
relação. O método dialético crítico da teoria marxista serve de apoio 
para esclarecer os objetos da pesquisa. Busca-se no movimento do 
real as categorias de análise para a aproximação do fenômeno. As 
categorias marxianas da historicidade, do trabalho e da negatividade 
são apresentadas ao longo do texto com o objetivo de possibilitar a 
extração das categorias analíticas que, no tempo presente, revelam 
a dinâmica funcional do controle social. 

Com esses propósitos, os objetivos aqui traçados 
correspondem aos fundamentos ontológicos da pesquisa em 
uma perspectiva de radicalização da democracia. Os objetivos 
específicos são os seguintes: ampliar o conhecimento relativo 
aos problemas sociais e à legislação a fim de que as instâncias de 
controle social possam atuar no sentido de elevar o indivíduo à 
condição de humano genérico; refletir sobre o método dialético 
crítico em relação aos valores e às instituições que legitimam ou 
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negam a democracia participativa; e promover a valorização e a 
participação da sociedade civil nas instâncias de controle social de 
modo a ampliar a capacidade dos cidadãos de debater questões, 
identificar demandas e propor alternativas. 

A pesquisa adquire o formato de um rizoma. Quando 
surgem dúvidas delas decorre a necessidade de esclarecimento para o 
pesquisador. O desafio é reunir a exigência de um aprofundamento 
teórico com a análise das práticas nos conselhos municipais, que 
pudesse ter um viés pedagógico de modo a ser inteligível para 
a sociedade civil de modo geral. A superfície é marxista, mas o 
pensamento é nômade, dialogando com Aristóteles, Rivière, 
Galeano etc. Dentre os brotos do rizoma, ou as categorias, no 
vocabulário de Marx, deixa-se fluir o texto em torno dos seguintes 
temas e autores: a) A participação, consoante Demo (1993) 
corresponde a um processo infindável, a um constante vir-a-ser, 
que resulta na autopromoção dos sujeitos; b) A questão social, 
segundo Pastorini (2010), é o resultado do conflito entre capital 
e trabalho e se manifesta na vida cotidiana diante da busca pela 
garantia da subsistência. As manifestações da questão social os 
indivíduos sentem no dia-a-dia e buscam formas de enfrentamento. 
Todavia, o fenômeno da questão social observamos carecer de 
uma melhor apreensão; c) Discorre-se, além disso, sobre o tema 
da moral, entendida por Tugendhat (2003) como uma produção 
intersubjetiva que funciona segundo o critério da reciprocidade. 
Atente-se que os sistemas morais muitas vezes são objetivados a fim 
de se conferir legitimidade a propósitos estranhos aos interesses da 
classe trabalhadora. Os valores do Estado capitalista são objetivados 
a fim de esconder sua lógica exploratória e atribuir a responsabilidade 
aos excluídos pela exclusão; d) Por fim, inspirando-se nos aparelhos 
de Estado descritos por Althusser (1970), o foco da pesquisa se 
volta aos conselhos municipais, concebidos como campos de lutas 
e espaços ideológicos.

A dissertação ora resenhada opta, no que diz respeito à 
pesquisa de campo, por fazer um estudo de caso em conselhos 
municipais de Cruz Alta-RS. Conforme Yin (2001), o estudo de 
caso é realizado da seguinte forma: “[...] entrevistas - descobertas 
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- conclusões. Levantamento - descobertas - conclusões. Análise 
- descobertas – conclusões.” Foram utilizados, pois, os recursos 
bibliográficos e a pesquisa de campo. À luz da tradição do 
materialismo histórico e, em especial, do movimento da Escola 
de Budapeste e do Serviço Social do Brasil, que tem sua base 
no marxismo, o desafio foi buscar apreender os fatores sócio-
históricos e culturais que contribuíram para a visão que se tem, na 
contemporaneidade, a respeito do Estado Democrático de Direito, 
e compreender como são percebidas e implementadas pelos 
representantes governamentais e não governamentais as formas de 
controle social. Propõe-se, aqui, além disso, demonstrar as formas 
como se constituíram as políticas públicas ao longo do tempo no 
Brasil e quais estratégias tem sido criadas para se aceitar ou negar a 
participação popular na gestão do que é público. 

A pesquisa de campo é de ordem qualitativa, “[...] trabalha 
com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 
crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2008, p. 21). Quanto 
ao estudo de caso, Yin (2001, p. 20) acentua que, “[...] para fins 
de ensino, um estudo de caso não precisa conter uma interpretação 
completa ou acurada; em vez disso, seu propósito é estabelecer uma 
estrutura de discussão e debate entre os estudantes.” As entrevistas 
foram semiestruturadas, com perguntas abertas. Os conselheiros 
e colaboradores responderam, em síntese, sobre o que se entende 
por controle social; como é efetivado pelos agentes sociais; sobre 
os fatores socioculturais que legitimam ou negam a prática da 
participação cidadã, assim como sua construção histórica; e, ainda, 
questiona-se como os sujeitos percebem e como são organizados 
os mecanismos de controle social da Assistência Social e do Idoso 
em Cruz Alta-RS. Em seguida, o tratamento dos dados considerou 
o contexto histórico em que estava inserido o entrevistado:  “[...] 
análise de avaliação ou representacional que se presta para medir as 
atitudes do locutor quanto ao objeto de que fala levando em conta 
que a linguagem representa e reflete quem a utiliza” (MINAYO, 
2008, p. 85). 

Os conselhos municipais, enquanto espaços deliberativos da 
ordem política, propiciam momentos de reflexão e de debate sobre 
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a coisa pública, podendo se constituir em espaços privilegiados 
nos quais a singularidade dos sujeitos, compondo com outras 
singularidades, poderá alçar os indivíduos à condição de humano 
genérico, que se responsabiliza em promover o bem-estar do 
coletivo. O ser genérico é o indivíduo que na sua singularidade 
expressa a universalidade do gênero humano. Reconhece-se, nesse 
contexto, que as instâncias de controle social podem se constituir 
em espaços democráticos de reflexão, de debate e de deliberação 
e fiscalização. Espaços que propiciam, também, momentos de 
questionamento dos valores que constituem a sociedade brasileira, 
em um movimento dialógico reflexivo, meio necessário para que se 
construa uma sociedade justa e igualitária. 

Compreende-se que algumas ações viabilizam a elevação 
ao humano genérico, dentre elas o trabalho, as artes, a filosofia, a 
política e a ciência, que se constituem em meios de produção e de 
reprodução da vida social. As conexões do indivíduo com a esfera 
da genericidade demandam, entre outras capacidades, criatividade, 
escolhas e deliberações. Ao buscar saber o que produz no indivíduo 
o exercício do controle social, faz-se necessário problematizar a 
efetividade dos conselhos. Constata-se que na sociedade brasileira, 
estruturada sob o sistema econômico capitalista e os valores do 
capital, a condição de cidadãos de direitos perde espaço diante 
do individualismo que é determinado pela competitividade 
estabelecida pelo sistema. A lógica da produção e da concorrência 
se espraia, então, por toda a sociedade, cenário em que os sujeitos 
assumem a condição de concorrentes. Compete-se por um lugar 
nas fábricas, nas universidades, nos atendimentos dos serviços 
públicos, pelo lugar no transporte público, pelo melhor carro, casa, 
pela aparência pessoal e das coisas etc. Observa-se, com isso, um 
homem coisificado, que poderá ser comprado, usado e descartado. 
As coisas ganham status de homem, ocupando espaços afetivos e 
relacionais. 

3 Roteiro de capítulos e ensaios

Observa-se uma ambiguidade no conceito de controle 
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social, que pode se referir à sociedade controlando as ações do 
Estado ou ao Estado exercendo o controle sobre a sociedade civil. 
Diante disso, destacam-se duas possibilidades de interpretação: a 
primeira gira em torno do controle social exercido pela sociedade 
civil em um Estado Democrático de Direito. Nos conselhos 
municipais, por exemplo, os cidadãos se reúnem a fim de debater 
as questões públicas, fiscalizando a aplicação dos recursos e o 
funcionamento das instituições, tendo, ainda, caráter propositivo 
quanto à implementação das políticas públicas. As conferências 
públicas também oportunizam espaços deliberativos/propositivos 
para a elaboração de estratégias de enfrentamento à questão social. 
A segunda possibilidade, por sua vez, está relacionada à ideia de 
que os atores sociais apenas legitimam o previamente decidido, 
mantendo a forma hierárquica da sociedade e adotando uma 
postura conservadora, de tal modo que os conselhos se tornam 
meios de cristalização de normas e valores, o que poderá implicar 
em submissão, individualização e alienação dos sujeitos sociais.

O controle social corresponde a um processo caracterizado 
pela ambiguidade no qual entram em conflito diferentes ideologias, 
interesses corporativos e aspirações pessoais. Historicamente, no 
Brasil, o poder e o controle social estiveram sob o domínio dos 
proprietários e detentores dos meios de produção, que exercem seu 
controle sobre a população muitas vezes através de práticas violentas 
ou alienantes. Diante dessa realidade, eleva-se a Constituição 
Federal de 1988 como uma inversão que legitima e regulamenta 
o controle social a ser exercido pela sociedade civil sobre o Estado. 
A Constituição estabeleceu um conjunto de mecanismos e 
ferramentas por meio das quais a sociedade civil pode influenciar 
os rumos da sociedade. Constata-se que as ferramentas existem, 
mas que, para funcionarem de forma efetiva, faz-se necessária a 
participação da sociedade civil. Foram verificados nesta pesquisa os 
objetivos e as diretrizes das políticas públicas da Assistência Social e 
do Idoso, no que tange à viabilidade e à necessidade da participação 
da sociedade civil. A ambiguidade do conceito de controle social é 
perene e independente da forma da gestão pública. A Constituição 
Federal de 1988 está tanto diante da resistência conservadora 
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quanto das estratégias das correntes progressistas que objetivam a 
transformação social.

Herdados da Grécia e da Roma antigas, os valores 
republicanos se espraiaram pelo mundo ocidental, conservando 
seu fundamento epistemológico ou a premissa do bem-comum, e 
também ganhando contornos próprios em cada nação. Na origem da 
República Brasileira, por exemplo, os valores muito se assemelhavam 
ao feudais: a partir das porteiras dos grandes latifúndios as decisões 
eram prerrogativas do proprietário e se davam de modo indiferente 
às leis. Os valores republicanos estiveram continuamente ameaçados 
em regimes ditatoriais. Desde a instauração das novas repúblicas ao 
final do século XVIII, o liberalismo vem buscando formas de se 
impor enquanto valor supremo, hierarquizando as relações sociais 
e explorando a classe trabalhadora. A república sofreu golpes que 
ocasionaram mudanças bruscas de direção, causando espanto 
inclusive a grandes intérpretes da nação, que não conseguiram 
sintetizar o espírito do povo brasileiro e que corroboraram com o 
processo de hierarquização social.

Com a Constituição Federal e os mecanismos de controle 
social, tem-se na contemporaneidade uma possibilidade maior de se 
alcançar o bem-comum. Nesta abordagem sócio-histórica foi dada 
especial atenção à obra “Cidadania no Brasil: o longo caminho”, 
de Carvalho (2008). Em sua abordagem apresenta os caminhos e 
descaminhos que viabilizaram ou constituíram barreiras ao pleno 
exercício da cidadania no Brasil, bem como as formas de controle 
sobre a sociedade exercidas pelo Estado e as corporações. Em 
diálogo com autores de base marxista, foi problematizado o modo 
de ser republicano no Brasil e as possibilidades para as correntes 
progressistas. 

A região Noroeste do RS apresenta particularidades culturais 
que incluem a colonização, a escravização e a miscigenação. Nesse 
contexto, podem ser observados conflitos étnicos e ideológicos 
motivados, entre outras razões, pelo valor que se dá à categoria 
trabalho. Tem-se, assim, a possibilidade de os conselhos municipais 
constituírem espaços de reflexão acerca dessa problemática. 
Buscou-se saber se esses espaços de controle social e de debates 
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acerca do modo de ser da sociedade possibilitam aos indivíduos 
uma reflexão acerca de suas particularidades frente à condição de 
humano genérico. Quando se trata da implementação de políticas 
públicas têm-se em mente o enfrentamento da questão social. 
Os conselhos municipais têm implícitos em suas demandas esses 
enfrentamentos, sendo necessário problematizar a questão social 
e suas novas expressões. Os conselhos municipais são espaços 
políticos/filosóficos, mas também são propícios à poesia e a outras 
formas de manifestação da cultura popular.

Dentre as formas de controle social, a moral é, talvez, a que 
apresenta uma melhor capacidade e performance de controle da 
sociedade. A moral, sendo um sistema de obrigações intersubjetivas, 
estabelece a forma para o convívio social. Os valores são relativos à 
moral, validando-a ou contestando-a a fim de se produzir a forma 
de ser em sociedade. Assim, a moral, mesmo sendo uma produção 
intersubjetiva, poderá ser objetivada a fim de atender a interesses 
particulares. 

A fim de compreender os conflitos do indivíduo frente ao 
ser social, a mitologia grega foi escolhida para funcionar como 
metáfora. Aristóteles concebe como um princípio do raciocínio que 
as fábulas e parábolas favorecem a reflexão filosófica. É importante 
trabalhar com fatos, pois o futuro se assemelha ao passado. O mito 
de Ícaro foi escolhido como uma forma de apreender a essência 
humana. Observa-se nos personagens dessa criação mitológica toda 
a engenhosidade especifica do ser, que diante dos valores morais 
anseia por liberdade. Dédalos é o personagem central, é um ser 
que dá vazão a sua teleologia, que cria maravilhas que encantam 
o rei Minos. Dédalos alcança, pela via do trabalho livre e criativo, 
admiração e respeito, condição que perde quando se sente ameaçado 
pelo novo. 

O legado de Marx para as ciências humanas é notável. Fez-
se necessário, diante da crítica neoliberal, redigir várias páginas 
da dissertação tecendo considerações a respeito da base teórica 
marxista. No cenário pós Constituição de 1988, observa-se que as 
obras culturais podem imaginar e propor a transformação social, 
podem questionar o sistema de modo a transformar as relações 
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sociais. Assim, diante do propósito de decifrar o movimento do 
real, e tendo como objeto de pesquisa os conselhos municipais, 
enquanto espaços privilegiados para o controle social, utilizou-se 
o método dialético crítico para compreender a dinâmica desses 
espaços e para discutir a noção de aparelhos ideológicos de Estado. 

4 Considerações finais

Foram apresentados e discutidos os resultados da pesquisa 
de campo a partir do método de estudo de caso de Yin (2001). 
Os estudos apontam para uma situação de conselhos constituídos 
por heterogeneidades, podendo-se observar diferenças acentuadas 
também no modo de proceder dos conselhos. No caso em análise, 
o Conselho Municipal do Idoso - COMID mostrou-se diferente 
do Conselho Municipal da Assistência Social - COMAS, embora 
diante de uma tarefa similar. Os conselheiros desenvolvem papéis 
que são atribuídos pelo grupo ou que são o resultado de posturas e 
apetites individuais. 

Nesse cenário, ganham vida figuras como o monopolizador, 
o bode-expiatório, o sabotador e o porta-voz. Esses conselhos 
refletem o contexto social contemporâneo. Sabendo, então, que se 
vive em uma sociedade piramidal na qual predominam os valores 
individuais, essa realidade molda, obviamente, o modo de ser dos 
conselhos. Dessa forma, os conselhos também podem ser vistos 
como pequenas pirâmides. Essa hierarquia é estabelecida de fora 
para dentro. Os indivíduos levam seus cargos e conhecimentos e, 
assim, é montada a pirâmide. O estudo de caso nos conselhos, a 
participação em reuniões e a leitura crítica das Atas de reunião, 
deixam ver que a atuação no COMAS pode ser considerada um 
peso, pois o conselho está subordinado à gestão pública, devido 
ao monopólio que as lideranças da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, de forma consciente ou não, 
impõe ao conselho. O COMID, por sua vez, em comparação, é 
mais democrático, leve e aberto ao diálogo e à participação dos 
conselheiros na tomada de decisões. 

Os conselhos municipais de direitos carecem de melhores 
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avaliações de ordem qualitativa. É o que se observa nos textos 
estudados, nas entrevistas, nos apontamentos e nas respostas ao 
questionário. Os estudos indicaram uma notável timidez diante da 
possibilidade da participação. Apontaram que a sociedade busca 
algum tipo de autorização para a participação, que anseia por 
valores absolutos, normas, leis etc., que digam o que pode e o que 
não pode ser feito. Dessa forma, compreendem-se como tímidas 
as possibilidades de os conselhos se tornarem espaços de criação de 
novos princípios de realidade. Muitas decisões são tomadas antes, 
restando aos conselheiros a função de “apenas aprovarem projetos”. 
Um dos entrevistados lamentou essa situação.  

A relação entre os papeis dos conselheiros - monopolizador 
versus sabotador, governamental versus não governamental - da 
forma como os conselhos observados em Cruz Alta funcionam, 
pouco corrobora com as objetivações genéricas para si. Essas 
objetivações ocorrem em espaços não-cotidianos. Não obstante, 
estima-se que os conselhos de direitos e as conferências possam 
se elevar a uma condição genérica que impulsione a participação 
cidadã. Retomando: as objetivações para si ocorrem através das 
artes, da política, da filosofia, da ciência, todas práticas dialógicas 
que implicam em relação consciente entre os indivíduos e o 
cotidiano, portanto antagônicas às hierarquizações e a outras 
formas de se ensimesmar e de se apartar. O COMAS, por exemplo, 
está voltado para as objetivações genéricas em si, que se tem como 
a reprodução da vida em sociedade, o que se dá pela linguagem 
e pelos costumes. É, pois, na vida cotidiana que o indivíduo se 
socializa, que responde às necessidades práticas para a subsistência e 
que assimila hábitos e costumes. Essa carga cultural, quando chega 
aos conselhos de forma acrítica, faz prevalecer as particularidades de 
suas lideranças, as quais repetem de forma automática específicos 
modos de comportamento. 

A leitura das Atas comprovou que o modo de funcionar do 
COMAS está automatizado, não deixando espaço para a crítica. 
A pauta do COMAS vem da SMDS. A Ata é iniciada e finalizada 
sempre da mesma forma, sendo modificado apenas o centro em razão 
da pauta. Observa-se nesses documentos, principalmente, que o 
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resultado é a aprovação de forma unânime. Já no caso do COMID, 
as objetivações para si são mais visíveis e diversas, pois, sendo um 
espaço político/filosófico, também as artes - música e poesia - estão 
presentes. Poesia que aparece em manifestações culturais, mas 
também na forma como os temas são tratados para contemplar o 
bem-estar do idoso, fazendo-se referência às experimentações da 
vida, as quais são poéticas. Não existindo um monopolizador, não 
existe um sabotador. Desse modo, o COMID pareceu ao exame 
mais democrático, permitindo de forma menos complexa que os 
indivíduos revejam suas particularidades e se elevem à condição de 
humano genérico, o que ocorre diante da supressão da alienação 
na vida cotidiana. As provocações deixadas pela dissertação, ora 
resenhada, ficam abertas para a antítese e a síntese.
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O PAPEL SOCIAL DA UNIVERSIDADE 
A PARTIR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 

INSTITUCIONAIS

Sirlei de Lourdes Lauxen
Anderson Barbosa Scheffer

Jocélia Marcelino   

1 Considerações iniciais

A educação superior tem um papel fundamental no sentido 
de proporcionar o crescimento pessoal, técnico, científico 

e profissional do cidadão com vistas ao mundo do trabalho e o 
desenvolvimento da sociedade. Com a responsabilidade pelo ensino, 
pesquisa, extensão, fomentar a crítica, desvendar e sistematizar a 
realidade conhecida e não revelada, exercem papel fundamental na 
comunidade onde estão inseridas e, consequentemente, colaboram 
com a promoção do desenvolvimento social. Como lugar social-
formal de responder demandas, bem como gerar outras demandas 
sociais que se estabelecem, conforme Fávero (2014), inserem-se no 
rol das organizações lócus de luta, de resistência, de produção de 
conhecimento, de desenvolvimento de práticas emancipatórias, 
espaço da crítica, da proposição e do compromisso com os interesses 
populares, colocando a produção de conhecimento, a ciência e a 
tecnologia a serviço da população.

O compromisso com a sociedade gera desafios que 
recaem sobre essas instituições, pois além de serem geradora 
de conhecimento, nelas se interpreta e se renovam respostas aos 
anseios sociais emergentes. No Brasil, um dos grandes desafios é 
aumentar o número de estudantes matriculados em instituições 
de ensino superior. Para atender essas demandas políticas públicas 
foram implementadas, entre elas o Programa Universidade para 
Todos – PROUNI, com a finalidade de oportunizar que jovens 
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e adultos de baixa renda tivessem a oportunidade de ingressar no 
ensino superior. 

Outro dos desafios apresentados é a inserção dos estudantes 
no mundo globalizado, que esse acontece pela internacionalização, e 
tem sido considerada, segundo Santos e Almeida Filho (2012) uma 
das funções da universidade no século XXI. A internacionalização 
tem dado ênfase no processo de integração da dimensão internacional 
e intercultural do ensino, pesquisa e serviços da universidade, e 
distingue em internacionalização “em casa” e a internacionalização 
no exterior, “educação transfronteiriça” (JANE KNIGHT, 2003, 
2004, 2012). Outras das funções das universidades e o trabalho 
com a comunidade local e regional, dando conta do seu papel de 
extensão. 

Tendo como referência a Universidade de Cruz Alta 
- Unicruz, o presente texto discorre sobre o papel social da 
universidade, a partir das possibilidades de contribuição da IES 
com o seu entorno, tendo como foco as políticas públicas e políticas 
institucionais. Nessa perspectiva, objetiva situar e analisar o papel 
social da Instituição, a partir do PROUNI e da internacionalização 
na Unicruz. Para isso, apresenta o PROUNI como uma forma 
de ampliar o acesso de jovens e adultos ao ensino superior, bem 
como as possibilidades apresentadas pela IES no processo de 
internacionalização.

2 A Universidade de Cruz Alta e o Programa Universidade para 
Todos - Prouni

O Ensino Superior no Brasil teve como marco na sua 
história o surgimento do Programa Universidade para Todos 
– ProUni. O programa do governo instituído no ano de 2004 e 
com implantação em 2005 traz hoje resultados sólidos quanto à 
democratização do acesso ao Ensino Superior no Brasil. Até o ano 
de 2013, o programa já havia concedido mais de 1 (um) milhão 
de Bolsas de Estudos sendo 70% destas na modalidade integral 
(Sisprouni, 2013). 

A Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, institui o 



  251
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos 

Programa Universidade para Todos – PROUNI e rege sobre a 
regulação das entidades beneficentes de assistência social no ensino 
superior.  No seu art. 1º subscreve:

Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o 
Programa Universidade para Todos - PROUNI, destinado 
à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo 
parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e 
cinco por cento) para estudantes de cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 
ensino superior, com ou sem fins lucrativos (Lei nº 11.096, de 
13 de janeiro de 2005).

Dentro deste cenário, destacamos a Universidade de Cruz 
Alta – Unicruz, como sendo uma das executoras das políticas de 
acesso e permanência no Ensino Superior. A instituição aderiu ao 
Programa Universidade para todos – ProUni a partir do ano em 
que o programa foi instituído, 2005. Desde então, a instituição 
concedeu mais de 1700 (hum mil e setescentas) bolsas de estudo 
para alunos ingressantes no Ensino Superior que se enquadram nos 
critérios estabelecidos pelo programa. 

Santos e Filho (2008) trazem em sua obra, “A Universidade 
no Século XXI: Para uma Nova Universidade”, um amplo relato 
a respeito dos processos de transformação da universidade, seu 
histórico, a crise dos últimos 30 anos, a correlação pública/privada 
e alguns apontamentos acerca do que seria esta Nova Universidade, 
tida como um projeto de Estado, que deve, a partir deste, tomar as 
rédeas para uma reforma social mais ampla.

Conforme, Santos e Filho, apud Santos (2008), a universidade 
pública vem passando por um processo de desresponsabilização do 
Estado, crise esta que teve início na época das ditaduras, em países 
da América Latina, com a redução da autonomia das mesmas e 
da proibição da produção e disseminação do pensamento crítico. 
O avanço da crise estendeu-se ao período democrático com a 
ampliação do sistema neoliberal, que, por sua vez, contribuiu para 
um processo de expansão das universidades privadas e, tal qual a 
instituição alvo deste estudo, as comunitárias.
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Em alguns países, havia uma tradição de universidades privadas 
sem fins lucrativos, as quais, aliás, com o tempo, tinham 
assumido funções muito semelhantes às públicas e gozavam 
e gozam de estatuto jurídico híbrido, entre o privado e o 
público. Também elas foram objeto da mesma concorrência 
por se considerar a sua natureza não lucrativa não permitia a 
sua expansão (SANTOS, FILHO apud SANTOS, 2008, p. 
19).

O autor acrescenta que estes processos são resultantes das 
transformações do ensino superior voltadas para suprir fins do 
mercado, não de cidadania, e agora como um bem de consumo 
a que poucos teriam acesso. Destaca-se na análise do autor, o 
caso do Brasil, que tem como particularidade a situação em que, 
na grande maioria, àqueles que conseguem almejar uma vaga no 
ensino público gratuito são alunos oriundos das classes mais altas 
da sociedade.

Essa lacuna estende-se pelos últimos 20 anos, no caso do 
Brasil, entende-se que uma das possibilidades de transposição deste 
cenário foram e são as políticas públicas, que podem transpor esta 
lógica de mercado que exclui a maior parcela da população do acesso 
ao ensino superior. Para se compreender isto, é necessária uma 
reflexão acerca das possibilidades identificadas para o rompimento 
destas práticas.

O debate sobre políticas públicas pressupõe como ponto 
de partida a ótica voltada para uma sociedade mais justa e 
igualitária. As relações de luta que surgem em meio a esse debate 
são historicamente mais fortes e organizadas junto às classes sociais 
dominantes e, não por acaso estas são as detentoras das formas de 
dominação e, na maioria das vezes, legisladoras do poder público. 
Zitkoski (2000) aponta que o rompimento destes processos deve 
ocorrer a partir de um empoderamento político dos oprimidos, 
para desestruturação do sistema social opressor em busca de uma 
nova sociedade mais humana e digna para todos. A tomada de 
consciência, de que as políticas públicas e o acesso a bens e serviços 
é um direito, deve ser o “impulso fundante desta utopia”.

A utopia política de libertação dos oprimidos, que 
historicamente têm sofrido as consequências das práticas 
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politicas alienantes promovidas pela elite dominante, é o ponto 
de partida para fundamentar um novo projeto de sociedade 
enquanto superação da atual realidade sociocultural. Dos seres 
humanos que estão à margem das estruturas fundantes do 
sistema social opressor é que se pode esperar a alternativa e/ou 
o novo na história (ZITKOSKI, 2000, p. 223).

Neste processo de libertação que o autor traz, destaca-se a 
educação como sendo ponto de partida para transformação social e 
garantia de cidadania. A UNESCO aponta alguns dados em nível 
mundial que demostram um panorama preocupante:

A educação é um direito humano fundamental e é essencial 
para o exercício de todos os direitos. Mesmo assim, existem 
ainda cerca de 774 milhões de analfabetos no mundo, e cerca 
57 milhões de crianças ainda se encontram fora da escola 
primária, e muitos jovens e mulheres e homens adultos 
continuam sem aprender o que precisam saber para dirigir 
suas vidas com saúde e dignidade. Devido a uma combinação 
de fatores – como pobreza, disparidade de gênero, isolamento 
geográfico e situação da minoria – a qualidade da educação 
é um sonho distante para muitos, sobretudo para meninas 
de famílias pobres de áreas rurais. Elas estão entre as crianças 
que enfrentam as maiores barreiras de acesso à educação. Uma 
das principais responsabilidades da UNESCO é defender o 
direito de toda menina e menino, e de todo homem e mulher 
jovem e adulto, a ter educação de qualidade ao longo da vida 
– independentemente da definição (formal, não formal ou 
informal) (UNESCO, 2015).

Segundo a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE, no ano de 2013, apenas 
15,29% da população brasileira entre 25 e 34 anos tinham concluído 
ensino superior. Estes dados demonstram o pior índice entre os 38 
países avaliados. A média entre os demais países é de 40,53% da 
população com ensino superior dentro desta faixa etária, o melhor 
índice é da Coréia do Sul com 67,14%. Em relação ao número 
de brasileiros matriculados em cursos de ensino superior, no ano 
de 2012, na faixa etária entre 20 e 29 anos era de 21,72% contra 
28,41% comparado aos demais países (OCDE, 2015). 

A atual sociedade globalizada, predominantemente 
capitalista, onde diferentes culturas interagem afetando-se direta 
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ou indiretamente, determina os rumos do mercado, gerando 
riquezas por muito para poucos e, assim, ampliando o sistema de 
crescimento e dominação do capital. 

Santos (2007) traz reflexões acerca deste distanciamento 
de classes e ilustra seu pensamento exemplificado através do que 
ele considera as Linhas Globais. Na modernidade teríamos o 
Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, como sendo a 
primeira linha global estabelecida. Estas linhas separam classes, 
culturas, pessoas, sociedades, governos e são desenhadas a partir de 
movimentos hegemônicos de manifestação de poder e submissão 
entre as partes. O autor traz como exemplos os colonizadores 
e os povos selvagens, o velho mundo e o novo mundo e outras 
oposições, que se estabelecem sob formas violentas implicando a 
destruição física, material, cultural e humana do mais fraco. 

A fragilidade deste sistema de relações proporciona uma 
problemática incrustada na sociedade em que vivemos, onde 
predomina uma cultura individualista nos sujeitos e nas classes 
sociais que pode ser transpassada ou mediada com a implantação 
de políticas públicas. Os programas de acesso e permanência no 
Ensino Superior em instituições privadas e comunitárias são um 
exemplo destas políticas. 

Verifica-se que a trajetória de implantação do ensino 
superior no Brasil foi permeada pelos interesses de uma minoria 
da população que detinha o poder político e econômico do país. 
A inserção das demais camadas populacionais ainda está em 
decurso, visto que após quase 400 anos das primeiras tentativas de 
implantação do ensino superior no Brasil, não podemos afirmar 
que o ensino superior constitui-se numa possibilidade para todos. 
Porém, faz-se necessário ressaltar que o papel das ICES, dos 
movimentos estudantis e das políticas públicas a partir da segunda 
metade do século passado vieram na contramão desta norma 
vigente e promoveram uma expansão do ensino superior tanto 
geograficamente quanto na diversificação do público alvo.

A UNICRUZ, ao aderir ao ProUni tinha presente 
a importância da política em nível regional, mas também a 
possibilidade de integração e intercâmbio em nível nacional, dado 
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que todos podem se inscrever, independente do local de residência. 
Desde 2005, muitos jovens usufruíram dessa possibilidade. O 
público total de alunos bolsistas ProUni da Universidade de Cruz 
Alta, de acordo com levantamento realizado no segundo semestre 
de 2015 em pesquisa realizada pelo Programa Intersetorial de 
Assistência Social - PIAS, Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE 
e Núcleo Integrado de Comunicação – NIC, apontava uma soma 
de 501 alunos regularmente matriculados na instituição. Deste 
número, tivemos uma amostra de 374 alunos que responderam 
a pesquisa que continha um total de 63 questões de múltipla 
escolha abarcando temáticas das mais diversas como: situação 
socioeconômica, composição familiar, formas de ingresso na 
instituição, situação de moradia, grau de instrução de demais 
integrantes do grupo familiar, nível de satisfação com a instituição 
de ensino, o curso e serviços prestados, perspectivas ao término do 
curso, necessidades especiais e outros assuntos.

Os dados levantados demonstram alguns pontos que 
moldam o perfil do aluno bolsista ProUni na Universidade de Cruz 
Alta. Seguem a seguir alguns pontos que merecem destaque pela 
relevância em desvelar quem são estes alunos que ascendem ao 
Ensino Superior na condição de bolsistas ProUni.

Os Censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística apontam que a população brasileira que se autodeclara 
como sendo negra ou parda, perfaz em média um total de 50% do 
total da população. Esta paridade, entre pessoas que se declaram 
das raças branca, preta ou parda, não se replica, quando se trata do 
número de pessoas matriculadas no ensino superior. No caso da 
UNICRUZ, segundo a pesquisa, os alunos bolsistas ProUni, que 
se consideram da raça branca é de 82% contra 14% da raça parda 
e 3% da raça preta. Quanto à situação conjugal deste público, a 
supremacia dos jovens se expressa nos números levantados em que 
a grande maioria, 83% dos alunos se declara como sendo solteiro, 
9% declara-se como casado, 6% mora com companheiro e somente 
2% se diz separado legalmente. 

Outro aspecto importante levantado na pesquisa diz 
respeito ao meio de transporte utilizado no deslocamento até 
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a Universidade. Constatou-se que a grande maioria, 58% dos 
alunos bolsistas, utiliza o transporte coletivo pago, outro grupo 
que apresenta um crescimento nos útimos anos são os alunos 
que tem o transporte custeado em parte ou integralmente pelas 
prefeituras ou outros órgãos, esse grupo perfaz um total de 23% 
dos alunos pesquisados. O fator deslocamento também é ressaltado 
pelos bolsistas entrevistados como sendo algo decisivo. Acadêmicos 
vindos de outros municípios afirmam que os custos de mensalidades 
somados aos custos de transporte, ou até mesmo em alguns casos 
de moradia na cidade, seriam inviáveis de serem subsidiados sem o 
auxílio da bolsa.

Os benefícios disponibilizados aos bolsistas significam 
avanços nas políticas, porque além do ingresso é necessário dar as 
condições de permanência a esses acadêmicos. O transporte é uma 
das necessidades. Quanto à situação de trabalho, 49% afirmaram 
que não exercem atividade remunerada, outros 28% trabalham 
de 31 até 40 horas semanais e 12% trabalham de 21 a 30 horas 
semanais. 

Dos 28% que exercem atividade remunerada, 37% 
reponderam que possuem renda média mensal entre R$ 415,01 
a R$ 1245,00 e 10% afirmaram possuir renda entre R$ 1245,01 
e R$ 2075,00. Outro dado que considera-se importante, tratando 
de acesso à educação, em que 30% dos alunos pesquisados afirmou 
que um, ou mais de um, membro do grupo familiar possui ensino 
superior completo. Este dado demonstra que na maioria das 
famílias (70%) o aluno bolsista será reponsável pelo rompimento 
de um ciclo de não acesso ao Ensino Superior. Estes alunos são 
pioneiros dentro do seu grupo familiar e, em muitos casos, trazem 
consigo outros integrantes do grupo para o ensino superior.

Dessa forma, pode-se dizer que temos um novo público de 
estudantes universitários no Brasil. Os programas de inclusão social, 
dentre estes, aqueles que promovem o acesso ao ensino superior, 
estão inserindo, pela primeira vez na história do país, jovens e 
adultos de todas as raças e condições sociais no ensino superior. 
Estes dividem espaço com as elites que sempre se utilizaram deste 
“privilégio” como forma de dominação e manutenção do status quo. 
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Com isto, obtém-se uma transformação imediata na condição de 
vida desta população, tanto das condições socioeconômicas quanto 
das condições culturais.

3 A internacionalização da Educação Superior na Unicruz

Para dar conta do intenso processo de transformação que 
passa a sociedade atual, novas competências estão sendo exigidas 
dos profissionais, impondo às instituições de ensino superior uma 
constante reformulação de seus processos para responder a essas 
demandas. 

A Universidade de Cruz Alta entende que a 
Internacionalização da Educação superior é uma das formas de 
atingir esses objetivos, visto que a internacionalização contribui 
para o desenvolvimento de competências que auxiliam o sujeito 
a ajustar-se e ou adaptar-se a diferentes realidades, respeitando 
culturas diferentes da sua e compreendendo a influência dessas 
na maneira dos indivíduos enxergarem o mundo. É importante 
entender que estas competências constituem o chamado “cidadão 
global”. Segundo Clifford (2016, p. 15, tradução nossa), 
“cidadãos globais são pessoas que tem conhecimento do mundo e 
competências interculturais desenvolvidas, mas tem também um 
senso de responsabilidade social”. A autora considera ainda, que 
são estas pessoas que se envolvem em questões sociais, tanto a nível 
local, nacional e internacional e compreendem que todas as ações 
e decisões tomadas afetam outras pessoas, pois as sociedades são 
interdependentes. 

Já Morais e Ogden (2010) entendem cidadania global como 
uma “construção multidimensional” composta por três dimensões 
que se relacionam e se completam e conduzem à formação do 
cidadão global, são elas: responsabilidade social, competência global 
e engajamento cívico global. A responsabilidade social é entendida 
como a capacidade de perceber a interdependência e atenção social 
com os outros, com a sociedade e com o meio ambiente. Estudantes 
com esta dimensão desenvolvida são capazes de avaliar questões 
sociais e identificar as injustiças e disparidades globais e locais. A 
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competência global é entendida como a capacidade de entender 
ativamente as normas e perspectivas culturais de outros indivíduos, 
valendo-se deste conhecimento para interagir, comunicar e trabalhar 
fora de seu ambiente original. Ao desenvolver esta dimensão os 
alunos reconhecem suas próprias limitações e habilidades para 
participar em atividades interculturais, demonstram interesse e 
conhecimento sobre questões e eventos mundiais. O engajamento 
cívico global é entendido como a capacidade de reconhecer os 
problemas da comunidade local, nacional e global e de responder a 
estes problemas participando de ações como voluntariado, ativismo 
político e participação na comunidade.

 Na mesma linha de raciocínio Clifford (2016) acredita 
que a educação deve ajudar o educando a desenvolver o seu 
próprio discernimento moral e senso de responsabilidade social. 
A autora considera que promover uma educação voltada para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária onde os recursos 
são usados de forma justa e sustentável para a melhoria da vida 
de todos, desafia as disciplinas a trabalharem com um currículo 
transformador e inclusivo e que esta mudança contesta visões e 
suposições tradicionais, permitindo aos estudantes acessarem uma 
perspectiva não dominante, incentivando novas formas de pensar. 
Assim a pedagogia associada aos currículos transformadores instiga 
a mudança de paradigmas.

 Gacel-Ávila (2005, p. 133 - tradução nossa) também entende 
a educação como “um ponto focal da compreensão intercultural, da 
coexistência pacífica, da democracia e da cidadania global” a autora 
defende que uma reforma do currículo com novos paradigmas 
educacionais é necessária para tornar estes ideais realidade, que 
se deve considerar a educação e a cooperação internacional como 
práticas que influenciam o destino da humanidade.

  A internacionalização da Unicruz constitui uma das 
estratégias fixadas pelo Planejamento Institucional desde o ano de 
2011, quando foi composta a Assessoria de Assuntos Internacionais, 
em consonância com as diretrizes e iniciativas desenvolvidas pela 
Universidade. Atenta ao seu importante papel na formação pessoal 
e técnica de indivíduos com vistas ao mundo do trabalho e ao 
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desenvolvimento social, desenvolve novos meios de responder às 
demandas de uma sociedade cada vez mais interconectada e exigente. 
Oferece aos seus estudantes a possibilidade de se tornarem cidadão 
globais, através de programas de internacionalização, contribuindo 
para o desenvolvimento da sociedade local e regional. As estratégias 
de internacionalização são pensadas de forma a se adaptarem ao 
contexto, características e público da IES. Lembrando que este é um 
processo gradual e complexo, que necessita o comprometimento 
da alta gestão, uma política bem estruturada, uma cultura de 
internacionalização disseminada em todos os níveis da instituição 
e de investimentos em uma formação adequada tanto do corpo 
docente quanto do técnico funcional. Salienta-se que o suporte 
pedagógico e normativo se faz imprescindível.

Hoje, a Unicruz possui uma política de internacionalização 
regulamentada e consolidada o que reflete em suas parcerias e 
convênios. Atualmente possui convênio com 23 instituições 
em 10 países. Especificamente para intercâmbio de estudos 
possui convênio com as seguintes Universidades: Em Portugal - 
Universidade do Algarve, Universidade de Coimbra, Universidade 
de Aveiro, Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de 
Coimbra e Universidade de Lisboa (Inst. de Educação). Na Espanha 
- Universidade de León e Universidade Politécnica de Madrid. 
Na Finlândia - Turku Universidade de Ciências Aplicadas. Na 
Alemanha - Universidade de Ciências Florestais de Rottenburg. Na 
Argentina - Universidade Nacional de Misiones, Instituto Privado 
Carlos Linneo, IPET 1308 e Universidade Gastón Dachary. No 
Chile - Universidade Mayor. No México - Universidade de 
Anáhuac. No Paraguai - Universidade Católica Nuestra Señora de 
La Asunción, - Universidade Autónoma de Encarnación.

Através de seus 23 convênios firmados em 10 países, 
proporciona os seus estudantes a possibilidade da diversificação 
de seus conhecimento, do contato com outras culturas e o 
aperfeiçoamento de outro idioma, sem deixar de mencionar o 
crescimento pessoal.  Até o momento, um total de 202 estudantes 
já participaram de alguma forma de mobilidade internacional: 
curso de disciplinas, apresentação de trabalhos, visitas técnicas, 
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atividade de extensão e estágios.
Da mesma forma, tem recebido estudantes, pesquisadores e 

professores de outras nacionalidades, totalizando o número de 121 
visitantes. O corpo docente e técnico, interessados em aperfeiçoar 
seus conhecimentos e experiências também contribui para a 
internacionalização da Instituição, sendo que, até o momento, 42 
profissionais já fizeram algum tipo de mobilidade internacional. 
Nessa perspectiva, entende-se que essa é uma das formas de 
desenvolver em seus estudantes competências que os possibilite 
enxergarem o mundo de forma que contribuam para a formação 
de uma sociedade mais justa, inclusiva e equânime.

4 Considerações finais

 Ao situar e analisar o papel social da Unicruz, a partir do 
Prouni e da internacionalização compreende-se que a Instituição 
atende ao objetivo quando demonstra em suas ações locais e 
regionais o trabalho em prol de uma educação com qualidade e 
com possibilidades de abrangência a um maior número de jovens 
e adultos. Pautada no pressuposto da educação como um direito 
defende as políticas públicas e institucionais para uma maior 
equidade social. 

Pode-se dizer que temos um novo público de estudantes 
universitários no Brasil e a Unicruz é uma das instituições que 
garante, pelas políticas públicas esse público. Os programas de 
inclusão social, dentre estes, aqueles que promovem o acesso ao 
ensino superior, estão inserindo, pela primeira vez na história 
do país, jovens e adultos de todas as raças e condições sociais 
no ensino superior. Com isto, obtém-se uma transformação 
imediata na condição de vida desta população, tanto das condições 
socioeconômicas quanto das condições culturais.

Da mesma forma, o programa institucional de 
internacionalização proporciona, buscando editais que dessem 
condições para que o público com menor renda também pudesse 
acender a uma bolsa de estudos no exterior. Nessa perspectiva, cabe 
a ela desenvolver novos meios de responder às demandas de uma 
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sociedade cada vez mais interconectada e exigente na formação 
pessoal e técnica de estudantes, professores e técnicos com vistas ao 
mundo do trabalho e ao desenvolvimento social.

A Universidade de Cruz Alta ao oferecer aos seus estudantes 
políticas de inserção ao ensino superior, e, a possibilidade de 
se tornarem cidadãos globais, através de seus programa de 
internacionalização, contribui para o desenvolvimento da sociedade 
local e regional. Demonstra, dessa forma, que cabe às Instituições 
de Ensino Superior encontrar estratégias que se adaptem ao seu 
contexto e público, apesar de ser um processo gradual e complexo, 
que necessita de investimentos e de uma formação adequada dos 
responsáveis por esta tarefa nas instituições em que o suporte 
pedagógico e normativo se faz imprescindível.

Importante salientar que as Instituições de Educação 
Superior ao se engajarem em políticas sociais, estão embuídas em 
colaborar com o enfrentamentamento da redução das desigualdades 
sociais.
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DIÁLOGO ENTRE A LITERATURA 
BRASILEIRA E HISPANO-AMERICANA: 

RELAÇÕES SOCIOCULTURAIS COMO PRÁTICA 
NO ÂMBITO ACADÊMICO E NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA1

Eliane Luiza de Moura Zamberlan
Carla Rosane da Silva Tavares Alves

1 Considerações iniciais

Este texto tem por objetivo apresentar um recorte 
da Dissertação de Mestrado, intitulada “Vidas secas 

e Los perros hambrientos: análise comparativa de obras como 
fortalecimento sociocultural da literatura, no âmbito acadêmico 
e na educação básica”, defendida em 2016, no Programa de Pós-
Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, 
da Universidade de Cruz Alta – Unicruz.

 Para isso, resgatou-se, na pesquisa, uma discussão a respeito 
de fatos históricos, políticos e sociais que nortearam os anos de 
1900 a 1945 na literatura brasileira e hispano-americana. Nesse 
sentido, a pesquisa centrou-se em dialogar por entre as teorias e 
possibilitar ao leitor comparações entre as duas literaturas.

Para esse propósito, realizou-se uma pesquisa qualitativa 
pelos procedimentos bibliográfico e da pesquisa-ação com o intuito 
de trazer definições de literatura enquanto cultura, estabelecendo 
relações entre as obras, considerando os fatos sociais da época e 
como prática sociocultural por meio da pesquisa-ação na educação 
básica e na formação acadêmica. 

Afirmando a missão da literatura como discurso de 

1 Trabalho vinculado ao GEPELC – Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Linguagens e Comunicação (Unicruz). 
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transformação social, foi referendado entre os teóricos, Bauman 
(2012) e Baquero (2011), que fortaleceram as discussões sobre a 
literatura através do diálogo entre história, periodização, indivíduo 
e sociedade.  Assim, o texto em apreço insere-se nas pesquisas acerca 
do valor social da literatura, a partir das diversidades, questões 
sociais e culturais, integrando a linha de Linguagem, comunicação 
e sociedade, do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social. 

Dessa forma, buscou-se estabelecer um diálogo entre a 
literatura brasileira e a hispano-americana, nos séculos XIX e 
XX, a partir da análise comparada dos fatos históricos, políticos e 
sociais de duas obras literárias modernistas. Sabe-se que a literatura 
possibilita ao leitor navegar pelas obras através da linguagem 
poética, levando-o a explorar, além da riqueza artística, o contexto 
social da época, por exemplo, a partir dos discursos literários das 
obras, possibilitando, ainda, que essas obras sejam estudadas e 
entendidas em diversos momentos e tempos sociais. Em tal direção, 
inicialmente, conceituou-se a literatura como fortalecimento 
cultural de uma sociedade. E, a partir disso, chegou-se ao diálogo 
entre as duas literaturas, a fim de evidenciar o poder sociocultural 
da literatura, como práxis de transformação do indivíduo na 
sociedade tanto em âmbito acadêmico quanto na formação da 
educação básica.

2 Definindo literatura

Desde os primórdios, o homem busca definir tudo o que 
está a sua volta, dar formas, elaborar conceitos, para assim entender 
como os fatos se realizam e acontecem. Desta forma, o ser humano 
procurou definir a arte como uma atividade criada por ele mesmo, 
capaz de representar suas emoções, sua história e sua cultura. A 
arte é, portanto, a representação das ações humanas, seja ela pela 
linguagem, imagem, som, gestos e formas, pois de alguma maneira 
a arte interfere na sociedade e acompanha as mudanças.

A arte literária cria uma suprarrealidade, sendo que, para 
o filósofo grego Aristóteles apud CAMPEDELLI (1999), a arte 
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literária imita, representa, recria imagens, é natural ao ser humano, 
sendo, pois, uma forma de experimentar o universo. Portanto, a 
literatura é um jeito de imitar a vida por meio da palavra, de modo 
a criar uma realidade paralela ao ambiente imitado.

A respeito desse aspecto percebe-se o quanto a literatura dos 
séculos XIX e XX, estudada neste artigo, sob a análise dos aspectos 
relacionados à América Latina, mostra os caminhos evolutivos da 
Modernidade, as mudanças e as novas facetas das práticas, nos 
contextos escolares e acadêmicos.

3 Anos de 1900 a 1945: literatura modernista no Brasil e na 
América Latina

No período de 1900 a 1945, verificou-se, no Brasil e 
na América Latina, uma literatura marcada por fatos artísticos 
inovadores. O período ficou conhecido como República Velha 
(isso a partir do final do século XIX, e duas décadas do século XX) 
e mostrou uma sociedade burguesa, constituída de fazendeiros 
enriquecidos.  Mais precisamente em 1922, com a Semana de Arte 
Moderna, a sociedade brasileira revelava-se ainda com os modelos 
europeus, mas já trazendo uma nova visão, a caminho das ideias 
modernistas, época em que se percebeu o crescimento da classe 
média, que exigia sua parcela no poder. 

O Modernismo no Brasil, por sua vez, surgiu como uma 
crença nova que emergia dos escombros de um país agrário, 
atrasado e inaugurava os anos 20, como a época da velocidade, 
progresso material espantoso e uma disputa acelerada pelo poder 
entre as potências (CAMPEDELLI,1999).

Paralelo a tudo isso, a literatura caminhou junto com 
todos os fatos históricos, mostrando as narrativas de 1900 a 1945 
interligadas aos fatos históricos, políticos e sociais. A literatura 
do ano de 1900, em específico, mostrou-se associada ao pré-
modernismo, período que precedeu a Semana de 1922, ocasião em 
que houve o despontar de uma literatura social problematizadora, 
na verdade uma tendência pós-romântica, na qual as produções 
distanciavam-se das trocas culturais entre Portugal e Brasil, 



266  
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos

assumindo uma literatura de caráter nacionalista social.
O Modernismo traz um elemento novo para a literatura 

com perspectivas nacionalistas, com produções literárias que 
quebram com paradigmas tradicionais do formalismo e passa a 
mesclar outros padrões acadêmicos, mesclando a miséria campesina 
e buscando uma sociedade moderna. A paisagem brasileira e o 
homem regional foram duas preocupações dos escritores, trazendo 
o sentimento da terra e do sertanejo. O regionalismo foi entendido 
como principal via de autodefinição da consciência local, muitos 
encarando com olhos europeus as nossas realidades mais típicas 
(CANDIDO, 2000).

A literatura latino-americana envolve todos os países que 
falam a língua espanhola, portuguesa e francesa. Neste estudo 
histórico e literário, será apresentada uma retrospectiva dos países 
que falam a Língua Espanhola e foram colonizados por espanhóis, 
para conceituar a formação literária, ocorrida no final do século 
XIX e início do século XX.

A produção literária latino-americana mostrou os 
intelectuais da época que viam, na literatura, uma representação 
do progresso com otimismo e esperança em um futuro melhor. 
De acordo com os fatos históricos, na Argentina, a imigração 
acarretava novos costumes e nova classe se formava: a classe média, 
que mostrou uma literatura industrial e capitalista; as temáticas das 
obras, neste momento, centravam-se na identidade nacional ou 
regional, mostrando-se preocupada com as raízes sociais.

Na terceira fase, a literatura é denominada como Pós-
Modernista, e os escritores vão aos poucos abandonando o Simbolismo 
e Parnasianismo, corrigindo os excessos e compreendendo a 
realidade. As características renovam o vocabulário, os escritores 
usam a fantasia imaginativa e real, verifica-se uma luta contra o 
mercantilismo e o capitalismo, e a linguagem é usada a favor da 
história universal e geográfica.

No início do século XX, mais precisamente nos primeiros 
dez anos, no Pós-Modernismo e, mais adiante no período do 
Modernismo, a literatura latino-americana mostrou-se com 
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temáticas a serviço do povo, afirmando aos leitores que a literatura 
constitui-se em espaço propício para a discussão da realidade social. 

Ainda nesse século, surge a literatura pós-vanguarda, 
marcando a verdadeira renovação, e os romances passam a traz 
personagens regionalistas, e, aos poucos, vai surgindo a literatura 
de protesto e denúncia social, ampliando os conflitos individuais 
da humanidade para os coletivos. As obras modernistas passaram a 
representar sempre a realidade do povo, em parte mostrando a busca 
da liberdade de criação e expressão, por outro lado, as preocupações 
sociais, os problemas históricos e políticos que marcaram essa época 
de transformações na sociedade. 

4 Diálogos socioculturais entre as literaturas no âmbito 
acadêmico e escolar

A literatura é polissêmica e polifônica, dialoga com diversas 
artes. Segundo Candido (1993, p. 211), estudar literatura brasileira 
é também estudar literatura comparada. Neste texto, procura-se 
estabelecer um diálogo entre as duas literaturas: brasileira e hispano-
americana, considerando fatos históricos, políticos e sociais, nos 
anos de 1900 a 1945. 

Ao se definir literatura, no início deste artigo, percebe-se 
que, em ambos os contextos sociais da América Latina, a literatura 
está associada à cultura política de cada país. As atitudes, as crenças, 
os valores presentes em uma sociedade, perpassam através das 
narrativas todo o contexto social das obras. 

Baquero (2011) diz que a cultura política na América Latina 
se mostra instável e não consegue atingir diretamente a necessidade 
da sociedade. Sob o aspecto cultural, Bauman (2012) destaca a 
importância da identidade de cada sociedade, isso se percebe nas 
duas literaturas, por mais relacionados que estejam os problemas 
políticos dos países, cada sociedade possui sua especificidade, ou 
ainda individualidade, particularidades de cada país, isso aconteceu 
com a chegada do modernismo, pois cada país aderiu ao movimento, 
de acordo com as suas necessidades. 

A partir desse momento, a literatura tem como propósito 
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obras de cunho social com narrativas que recriam a realidade, 
através da ficção. Assim, o que se percebe neste estudo é o diálogo 
entre as duas literaturas, brasileira e hispano-americana. Segundo 
Fiorin (1994), o dialogismo é o mecanismo de interação textual 
muito comum na polifonia, processo no qual um texto revela a 
existência de outras obras em seu interior, as quais lhe causam 
inspiração, ou algum influxo.

Verificou-se que o dialogismo está presente nas obras 
literárias que evidenciam os fatos históricos, políticos e sociais que 
se assemelham em toda a América Latina. O discurso dos períodos 
literários revela contextos sociais semelhantes, mesmo tendo fatores 
culturais que os diferenciam em muitos aspectos. 

Portanto, a literatura como uma atividade social está 
relacionada às mudanças sociais, e estas só são reconhecidas pelos 
sujeitos que fazem parte da sociedade e avaliam os fatos à sua 
volta com significação. A literatura se fortalece, quando em suas 
narrativas, revela-se a coletividade e a preocupação com a verdade.

De fato, a literatura não tem uma intenção social 
salvacionista, mas tem o poder de transformação social, pois 
possibilita ao leitor tirar suas próprias conclusões. A exemplo disso, 
é possível repensar as crises econômicas vividas na América Latina, 
estas impulsionaram os políticos e estudiosos da época a pensarem 
criticamente, a buscarem mudanças e, nesse percurso, surgiram 
os avanços tecnológicos, que impulsionaram o caminho para a 
modernidade.

No campo da pesquisa-ação, a literatura como prática 
sociocultural, tanto no âmbito acadêmico e na educação básica 
contempla a observação e ação em situações reais. Thiollent (2004) 
define esse tipo de pesquisa como social empírica, ou seja, se apoia 
na observação e experiências vividas. A literatura enquanto pesquisa-
ação tem a função de representar o contexto social e contribuir com 
o leitor em formação.

Desta forma, ao considerar o papel social da literatura, 
como interação entre os sujeitos, foi realizada a pesquisa-ação, 
considerando a literatura como inter-relação entre os saberes dos 
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educadores, que integraram o corpus desta pesquisa. Segundo 
Thiollent (2004), em relação à  literatura, como qualquer outro 
objeto de pesquisa, é necessário observar regras metodológicas. 
Entre elas, a validade e verdade, o planejamento, os objetivos claros 
e as conclusões avaliativas. E além da aplicabilidade, os resultados 
podem servir de subsídios para propor mudanças.

A intervenção social tem como base a relação dialética 
entre a pesquisa e a ação, no campo educacional, sendo que essa 
modalidade de pesquisa é enfatizada pela relevância de seu caráter 
pedagógico, pois os sujeitos, ao pesquisarem sua própria prática 
produzem novos conhecimentos e, ao assim fazê-lo, apropriam-se 
e ressignificam sua prática, produzindo novos compromissos, de 
cunho crítico, com a realidade em que atuam.  

Dessa forma, na investigação em apreço, os objetivos da 
pesquisa-ação envolveram a aplicação de um questionamento 
ao leitor sobre o valor social de dois romances, Vidas secas2, de 
Graciliano Ramos e Los perros hambrientos3, de Ciro Alegría, a fim 
constatar as relações socioculturais e a contribuição destas obras 
para a formação humano-social, independente de época.

Neste contexto, procurou-se definir a literatura como 
elemento importante para a formação dos sujeitos e, sob este 
aspecto, a análise comparada de romances contribuiu para esta 
reflexão. Bakhtin (2010) afirma que todo o texto escrito, de certa 
maneira, é a verdade dos diálogos orais, ou seja, está associado aos 
diversos contextos sociais reais e, na ficção, não deixa de trazer a 
realidade.

Com o levantamento bibliográfico dos dados, o estudo 
comparativo, segundo Gancho (2001), só se fortalece, quando o 
leitor percebe a essência dos elementos e a importância de entendê-
los, nas narrativas. Por isso, toda e qualquer pesquisa precisa estar 
bem fundamentada, para se realizar na prática.

Para contribuir com a formação dos professores, a pesquisa 
foi aplicada também aos estudantes da educação básica, envolvendo 

2 Publicada em 1938 e, nesta pesquisa, utilizou-se a edição de 2014.
3 Publicada em 1938 e, nesta pesquisa, utilizou-se a edição de 1968.
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os professores titulares, no âmbito escolar. Na interação entre a 
pesquisadora e os acadêmicos, o trabalho aconteceu nas aulas de 
Estágio Supervisionado em Língua Espanhola, no Curso de Letras 
– Português-Espanhol, da Universidade de Cruz Alta, no ano de 
2016. Deste modo, definiu-se o planejamento das aulas e aplicação 
da proposta, com a participação dos professores e alunos, por meio 
do relato. 

Segundo Campedelli (1999), a literatura dessa época deixou 
de ser leitura das classes elitizadas, atingindo outros públicos, como 
as mulheres, a classe média e a baixa. Por outro lado, o saber que 
o texto literário traz aos educandos perpassa, inicialmente, pelos 
saberes docentes e dá a incumbência ao professor de trazer, para 
a sala de aula, a leitura literária pela diversidade de gêneros, em 
especial, o romance. Esta relação, com o docente, fez com que a 
pesquisa partisse do contexto do professor em formação, aquele 
que está em interação com o conhecimento dentro da universidade 
e iniciando suas práticas escolares com os estágios supervisionados.

Destaca-se, nesta pesquisa, o importante papel social do 
professor, já que este profissional trabalha com a formação humana 
e dispõe de autonomia para implantar, na sua disciplina, novas 
possibilidades de aprendizagem. Por isso, a literatura como prática 
social, precisa ser vista e ensinada, apresentando-se como nova 
alternativa capaz de manter o diálogo com o leitor. 

A estratégia de usar a literatura comparada veio agregar 
nesta pesquisa-ação, uma possibilidade a mais ao professor de 
língua espanhola. Com estratégias diferentes e talvez não vistas 
ainda pelos discentes, a literatura vai abrindo caminhos para novos 
pensamentos e ações sociais. As narrativas, seja de qual for o país, 
têm em sua essência o objetivo de propor reflexões acerca dos 
diversos problemas sociais.

Assim, inicialmente, realizou-se a leitura dos dados obtidos 
por meio de um questionário semiestruturado, após foi feita a 
leitura dos relatos, os debates e anotações. Partindo disso, realizou-
se a análise de 10 (dez) questionários aplicados aos acadêmicos 
do Curso de Letras, vinculados às práticas de Estágio Curricular 
Supervisionado.
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O trabalho foi realizado dentro da análise de categorias, 
que segundo Minayo (2004), correspondem aos elementos que se 
relacionam entre si. A autora também destaca o valor das categorias 
como representações sociais, dentro da pesquisa qualitativa, são os 
pensamentos e expressões das pessoas para explicar e questionar 
uma determinada realidade. Desta forma, foram definidos critérios 
de análise, a partir das perguntas e demais elementos encontrados no 
questionário. A aplicação do questionário atingiu 100%, pois todos 
os acadêmicos participaram das atividades durante a disciplina de 
estágio supervisionado. O quadro, a seguir, mostra as categorias e 
aspectos analisados:

Categorias gerais Aspectos analisados

Conhecimento acadêmico das obras 
em estudo. 

Nesta questão, foi avaliado o conhecimento 
do acadêmico sobre as obras e o domínio do 
valor social da literatura comparada.

Obras em estudo Vidas secas, de Graciliano 
Ramos e Los perros hambrientos, de Ciro 
Alegría. 

Fragmentos das obras. Aspectos 
relevantes das narrativas e suas 
relações.

Nesta categoria, os fragmentos das obras 
serviram como base para o acadêmico 
perceber ou não, se a literatura tem 
importante papel de transformação social em 
ambos os países.

Aplicabilidade das obras na prática 
de estágio curricular.

Nesta categoria, foram consideradas 
as respostas dos acadêmicos, quanto à 
aplicabilidade destas obras e ao valor social, 
no ensino acadêmico.

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, a partir de Minayo (2004), com análise de 
dados na pesquisa qualitativa, pela categoria de conteúdo.

Os questionários foram aplicados no Curso de Letras, 
com 10 (dez) acadêmicos. As atividades aconteceram em dois 
momentos, pois os acadêmicos eram de diferentes semestres, mas 
ambos em disciplinas de estágio supervisionado. 

Para compreensão dos dados obtidos no questionário, cada 
acadêmico foi identificado por um número. Sendo assim, para 
comprovação e apresentação de argumentos, usou-se para análise 
vários autores que valorizam a literatura como prática sociocultural 
na formação humana, nas aulas de língua estrangeira. 
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Os dados apresentados fazem parte das categorias gerais, 
e envolvem o aspecto número1: Conhecimento acadêmico sobre 
as obras em estudo. De acordo com as respostas, a maioria dos 
acadêmicos tinha conhecimento sobre as obras, afirmando que elas 
foram suporte para as aulas e as utilizaram na prática durante a 
disciplina de estágio, seja na disciplina de Literatura ou de Espanhol. 

A disciplina de Estágio Supervisionado constitui-se no 
caminho para a realização do professor em formação, tendo, pois, 
a oportunidade de aplicar suas teorias na prática. O espaço da sala 
de aula é o meio de estabelecer a relação entre o leitor, o autor e a 
obra. Assim, nesta categoria, dos 10 (dez) pesquisados, 09 (nove) 
afirmaram conhecer as obras, somente 01 (um) destacou não ter 
uma leitura mais aprofundada. Em geral, todos destacaram, que de 
uma maneira ou outra, utilizam as diferentes propostas durante as 
práticas de estágio do curso.

Quanto à categoria 2 (Fragmentos das obras e os aspectos 
relevantes das narrativas), foi feita a análise das respostas dos 
acadêmicos, a partir dos fragmentos do enredo e da comparação 
entre os discursos dos dois romances. 

O contexto cultural e social, nas duas narrativas, data os fatos 
narrados no século XX. Em ambos os países, a literatura regionalista 
destaca-se pelas questões de denúncia social. Bosi (2013) argumenta 
que a literatura em prosa, dessa fase, fortalece ações sociais em 
que os escritores, por meio dos narradores, decidiram mostrar o 
que acontecia na sociedade excluída e esquecida. Denunciar, na 
ficção, foi uma estratégia para dizer que o romance não apenas 
representava, mas também tinha a intenção de escrever e retratar os 
problemas da sociedade.

Na literatura hispano-americana, no Peru, Josef (1971) 
define o regionalismo como “[...] conjunto de Estados vinculados 
por su pertenencia a un área geográfica y con características 
comunes que se congregan políticamente para defender valores y 
interesses”. Sob este aspecto, os romances trazem o perfil de cada 
região, na qual se destaca os aspectos culturais, em especial “a 
novela da terra”, cujo objetivo era descrever a paisagem que ainda 
mantinha cenários naturais longe da modernização, mas estava 
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esquecida pela sociedade, Então, com uma linguagem literária, 
mostrou os murmúrios e lamentos dos personagens que buscam 
sobreviver diante das terríveis condições do tempo e da miséria. 

O acadêmico, a partir deste depoimento, percebeu que em 
ambas as obras os contextos sociais se relacionam pelas questões 
geográficas dos dois países, situando o leitor no tempo e espaço 
social. Neste momento, a discussão dos acadêmicos direcionou-
se às condições psicológicas dos personagens. Percebeu-se que o 
sofrimento também atinge os animais que são colocados, em alguns 
momentos, como personagens centrais das narrativas, capazes de 
resolver os problemas. Também verificaram que as obras, sempre 
davam ênfase às más condições e à luta pela sobrevivência. 

Quando o acadêmico relatou o modo como as pessoas 
vivem, estava, certamente, se referindo aos personagens. Assim, 
nas duas narrativas (Vidas secas, de Graciliano Ramos e Los perros 
hambrientos, de Ciro Alegría), os personagens são elementos 
importantes para compreensão das obras, pois representam, para 
o leitor, as lutas das classes, o sertanejo e o índio, respectivamente. 
Ambos os personagens, que representam a essência das narrativas, 
são sujeitos sociais que fazem parte de grupos banalizados pela 
sociedade. Para os acadêmicos, em síntese, as obras abordam estes 
grupos, em suas representações sociais (sertanejo e índio), com suas 
problemáticas e anseios.

Como se percebe, os personagens vão se definindo dentro 
do enredo, pelo que fazem e dizem. No romance Vidas secas, Baleia 
é a personagem que vai delineando a narrativa e servindo como 
apoio à família, até mesmo para os integrantes da família não 
perderem a esperança. Na obra Los perros hambrientos, os cachorros 
possuem personalidade, expressões que se misturam aos seus donos 
e ambos passam a viver pela mesma sorte.   

Como elementos das duas narrativas, os personagens 
vão retratando os contextos sociais. Para Candido (2006, p.29), 
a literatura é também um produto social, exprimindo condições 
de cada civilização em que ocorre. Desta forma, a literatura como 
representação social expressa uma determinada sociedade e seus 
atores sociais. Neste caso, o autor destaca que a literatura, sob o 
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ponto de vista, social está relacionada ao valor artístico das obras e 
à vida dos leitores.

Nas obras literárias em estudo, a arte é criada pelo indivíduo 
escritor e se constitui pela coletividade, ou seja, o criador (autor) 
traz seus pensamentos individuais condicionados a um significado 
social e, através do narrador, relata os fatos. Ao se referir às condições 
sociais da época, as informações dos acadêmicos oportunizaram 
outras reflexões, trazendo suas opiniões sobre as narrativas, a partir 
dos anseios da época em que a obra foi escrita. Por mais distante 
que possa parecer, as obras literárias ultrapassam o tempo. O que se 
percebe das narrativas analisadas é a busca dos direitos e condições 
dignas de sobrevivência.

As duas obras estudadas fazem parte desta fase em que a 
literatura se aproxima do leitor. Na relação, autor-obra-público, 
a literatura se realiza socialmente e se define como prática 
sociocultural, quando a obra atinge o público leitor, seja nas práticas 
acadêmicas ou escolares. Verifica-se, assim, o quão é importante a 
literatura, enquanto interação social, e para isso importa muito o 
contato com o leitor.

As obras literárias com valor social ganham destaque, quando 
a palavra está em interação. Neste aspecto, a categoria 3 permitiu 
verificar a Aplicabilidade das obras na prática de Estágio Curricular 
Supervisionado. Segundo relato de todos os acadêmicos, é possível 
sim, trazer estas narrativas para o contexto escolar. Desta forma, a 
citação dos acadêmicos descreve o que pode ser feito na prática com 
as obras literárias, possibilitando trazer os valores sociais das obras 
para reflexões, debates e questionamentos aos alunos, a respeito da 
relação da narrativa com a vida do estudante e suas atitudes em 
sociedade. 

A participação da turma do 8º semestre do Curso de Letras 
– Português/Espanhol, da Universidade de Cruz Alta, foi muito 
importante, pois os acadêmicos responderam aos questionários e 
realizaram a análise da obra Vidas secas, na disciplina Literatura 
Brasileira, do referido curso. Nas palavras ditas pelos acadêmicos, 
na categoria 03, ressaltou-se o papel do docente em buscar, 
incentivar, debater, ler e saber selecionar obras que possam ser 
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contextualizadas, na prática. Para Bakhtin (2010), todo o discurso 
deve resgatar o sujeito, suas ações e contextos sociais, trazendo com 
eles a história e a contribuição para uma nova história. 

Acredita-se que através da literatura, a linguagem literária 
seja compreendida como provedora da mudança social. E isso só 
se constitui, quando o pesquisador vai a campo, conhece o objeto 
de estudo, aplica suas ideias e busca emancipar os sujeitos. Toda 
literatura se realiza, quando o público a recebe como arte e, caso 
isso não aconteça, o papel da literatura não coloca em discussão a 
mudança social, mas apenas a interação com o leitor. 

Concluiu-se este item da pesquisa com novos olhares e 
possibilidades de ver a literatura na prática acadêmica. É preciso que o 
educador tenha novos métodos e reavalie a prática constantemente. 
Na sequência, é apresentada a análise dos dados com aplicabilidade 
desta pesquisa aos estudantes da educação básica. O relato abaixo só 
se concretizou, porque alguns acadêmicos e a pesquisadora tiveram 
a oportunidade de aplicar e relatar suas experiências durante o 
Estágio Supervisionado da turma do 9º semestre.

Portanto, ao chegar nesta etapa de conceituação e formação 
de opinião pelos estudantes, define-se que a aplicabilidade desta 
pesquisa, no contexto escolar, podendo-se afirmar que teve resposta 
positiva e contribuiu com o professor e os estudantes, mas, acima 
de tudo, reafirmou que todas as mudanças que se deseja precisam 
ser colocadas em prática e ser sempre reavaliadas. 

Concluiu-se, também que o papel do professor é primordial 
para que os resultados venham a acontecer. É com persistência e 
novas estratégias metodológicas que se conduz o pensamento 
dos alunos para a análise e comparação de obras literárias, mas, 
principalmente, para a formação de opinião e ser capaz de repensar 
suas atitudes.

A coleta dos dados aconteceu nas aulas de estágio, 
pela observação, registro escrito e oral e, também como parte 
metodológica desta pesquisa, os relatos serviram como comprovação 
dos resultados. Os estudantes puderam aprofundar suas leituras, 
ampliar seus conhecimentos e avaliar a relação entre os saberes 
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literários, nas aulas de língua estrangeira.   
Desta forma, foi possível evidenciar que a literatura como 

prática social é capaz de transformar o pensamento das pessoas. 
Por mais que muitos docentes ainda a vejam apenas como uma 
disciplina curricular, a literatura vai além dos conteúdos escolares, as 
narrativas estão embasadas nos valores sociais, ou seja, contribuem 
com a formação do pensamento do educando para a igualdade, o 
respeito às diferenças e o posicionamento diante dos fatos sociais. 

 Da mesma forma é importante registrar que a língua 
estrangeira foi o instrumento de apoio utilizado em toda esta 
pesquisa. Através das aulas de língua espanhola, os alunos tiveram 
a oportunidade de discutir os temas sociais, conhecer as obras e, 
ainda, aprender a cultura de novos países, em especial, de origem 
da língua estudada.

5 Considerações finais

As reflexões levantadas neste texto dizem respeito a aspectos 
da história, fatores políticos e literários do período de 1900 a 1945. 
As obras literárias que compuseram o corpus da pesquisa, Vidas secas 
e Los perros hambrientos, respectivamente, como representativas da 
Literatura brasileira e da Literatura hispano-americana evidenciam 
as vertentes teóricas do final do século XIX e início do século XX. 
Ambas as literaturas possuem constituições políticas diferentes - 
colonização, linguagem e fatores sociais - mas, aos poucos, vão se 
definindo e, nas particularidades, apresentam muitas semelhanças. 
As informações debatidas na pesquisa trazem para a discussão 
dos leitores aspectos sociais das literaturas, como práticas de 
transformação social. 

Também foi possível afirmar que, em nenhum momento, 
as teorias apresentadas forçam as semelhanças, isso acontece de 
maneira em que os fatos são discutidos e fundamentados pelo 
diálogo entre os autores. Assim, é digno de destaque autores como 
Bauman (2012)  e Baquero (2011) que fortaleceram, através de 
suas teorias, a possibilidade de relação entre cultura, indivíduo e 
sociedade. Verificou-se o diálogo entre as obras em vários aspectos, 
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oferecendo ao leitor, por meio da Literatura, a possibilidade de 
fonte de conhecimento, reflexão e aprendizado.

Em termos de realização pessoal, a pesquisa realizada 
nos âmbitos acadêmico e escolar alcançou o objetivo proposto, 
tendo ocorrido grande envolvimento dos grupos, sendo possível 
comprovar, na prática, resultados dos estudos teóricos. Por outro 
lado, verificou-se in loco que, quando o pesquisador está em contato 
com aos participantes da pesquisa muitos outros temas e assuntos 
surgem, fato que evidencia que o processo ensino e aprendizagem 
constitui-se em um espaço para renovações, novos questionamentos 
e novas propostas socioeducativas e culturais.
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO COMO UMA PRATICA 

SOCIOCULTURAL ESSENCIAL NA 
CONTEMPORANEIDADE

Maihara Pereira Franco de Andrade
Carla Rosane da Silva Tavares Alves

1 Introdução

Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado 
intitulada “Práticas Sociais Promovendo o Brincar no 

Atendimento Educacional Especializado de Alunos com Deficiência 
Visual”, inserida na linha de pesquisa de Práticas Socioculturais e 
Sociedade Contemporânea do Mestrado Acadêmico em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz 
Alta - UNICRUZ. 

Para isso, apresenta-se algumas das discussões bibliográficas 
que fundamentaram a dissertação, voltada para a reflexão acerca 
do processo de inserção social, esta pesquisa qualitativa, de caráter 
participante, procurou investigar e problematizar as representações 
que vêm permeando o AEE. 

O referencial teórico desenvolvido na pesquisa descreve 
o Atendimento Educacional Especializado, bem como um breve 
percurso histórico do AEE no Brasil, alguns aspectos da legislação 
e o perfil do educador do Atendimento Educacional Especializado.

Assim, procurou-se contribuir com os estudos nessa linha 
de pesquisa, levantando questões sobre a relevância da formação 
profissional de agentes sociais qualificados ao exercício de práticas 
socioculturais essenciais às transformações da sociedade atual.
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2 O Atendimento Educacional Especializado - AEE

O AEE é um espaço dotado de diversos recursos apropriados 
para atender alunos com Necessidades Educacionais Especiais 
- NEEs. Este atendimento é realizado em uma Sala de Recursos 
Multifuncionais - SRM e é concretizado por um profissional 
capacitado para exercer essa função de extrema importância na 
sociedade. Na contemporaneidade, o ser humano é repleto de 
preconceitos1, principalmente com o que é denominado “diferente”.

Esses preconceitos são, pois, apresentados em diversas 
roupagens, dentre as quais as mais conhecidas são: sociocultural, 
étnico e de gênero2. Minimizar o preconceito é uma tarefa difícil, 
pois não se trata apenas de um comportamento individual, mas 
de um importante problema social, exigindo, para sua erradicação, 
uma mudança de postura do ser humano, enquanto sujeito que 
é capaz de enxergar o “outro” também como sujeito que deve ser 
respeitado, na sua individualidade e nas suas diferenças.

Ao longo dos séculos, a mente humana vem sendo 
observada como um computador, em outras palavras, uma máquina 
perfeita, portanto qualquer diferença é facilmente vista como um 
possível defeito em um aparelho que não funciona corretamente. 
Nesse sentido, inicia-se a separação entre os “funcionais” e os 
“disfuncionais” e, a partir da segregação dos “disfuncionais”, dá-se 
início a uma modalidade de ensino para os que não se encaixam no 
perfil de “funcional”.

Na ótica de Piszezman (2007, p. 36), os “funcionais” e os 

1 Segundo Ferreira (2009, p. 1380), preconceito significa: “1. Conceito ou opinião 
formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos; ideia 
preconcebida; 2. Julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que 
os conteste; prejuízo; 3. Superstição, crendice, prejuízo; 4. Por extensão: suspeita, 
intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc.”.

2 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1998, p. 321-322), o 
conceito de gênero “[...] diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais 
construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao 
atributo anatômico, no conceito de gênero toma-se o desenvolvimento das noções 
de ‘masculino’ e ‘feminino’ como construção social. [...]. Mesmo com a grande 
transformação dos costumes e dos valores que vêm ocorrendo nas últimas décadas, 
ainda persistem muitas discriminações, por vezes encobertas, relacionadas ao gênero”.
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“disfuncionais” são apresentados como indivíduos que atuam ou 
não corretamente, em diferentes espaços sociais, nos parâmetros 
esperados pela sociedade. O autor destaca que:

[...] dentro de um contexto “bom” e “mau” funcionamento 
podem ser descritos como realização social mais estrutura 
psicológica de cada indivíduo é vista como interdependente 
com a estrutura social da pessoa e a estrutura social é tratada 
como um meio pelo qual o indivíduo funciona ou se expressa 
[...]. 

Regido por um preconceito, a sociedade exige um perfil 
funcional de todos os indivíduos nela inseridos, mas, quando esse 
perfil dos disfuncionais é apresentado, aparece também o termo 
Educação Especial e esses (os disfuncionais) são amparados pela 
Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que assegura os direitos das 
pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social. De acordo 
com o Ministério da Educação - MEC e a Secretária de Educação 
Especial- SEESP, a Educação Especial é definida como:

[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 
etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta 
quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem 
comum do ensino regular (BRASIL, 2008, p. 15).

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que possui 
o mesmo objetivo da educação dita ‘normal’, significa desenvolver 
o educando enquanto cidadão e qualificá-lo para o mercado de 
trabalho. No entanto, esse ensino é destinado a todos aqueles 
que possuem necessidades especiais. A diferença básica das duas 
modalidades de ensino é dada em termos de local de atendimento, 
tipo de material pedagógico utilizado, currículo trabalhado, pessoal 
envolvido e individualização do atendimento.  

Desse modo, o cidadão com Necessidades Educacionais 
Especiais tem assegurado pela Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988) o direito à educação realizada em classes comuns 
ou suplementar, ou seja, a educação que deve ser realizada na sala 
de recursos, na escola onde está matriculado, em outra instituição, 
ou em algum centro de AEE. O Atendimento Educacional 
Especializado, por sua vez, é definido assim: 
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O atendimento educacional especializado tem como função 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e 
de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando suas necessidades 
específicas. As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-
se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa 
e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia 
e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, p. 15). 

O Decreto Nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que 
dispõe sobre o AEE, destina recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB ao AEE de alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, matriculados na rede pública de ensino 
regular, admitindo o cômputo duplo da matrícula desses alunos 
em classes comuns de ensino regular público, no Atendimento 
Educacional Especializado, concomitantemente, conforme registro 
no censo escolar de 2009.  

O AEE, realizado em Salas de Recursos Multifuncionais, 
deve ser mediado por professor com conhecimentos sobre: atividades 
pedagógicas para atender às necessidades educacionais especiais 
dos alunos; utilização de recursos computacionais, ajudas técnicas 
e de adequações necessárias para participação e aprendizagem no 
processo educacional (ALVES E GUARESCHI, 2010). 

É necessário ao professor que atua no Atendimento 
Educacional Especializado atualizar seus conhecimentos, para 
atender cada aluno, independente da sua necessidade. Hoje, a 
Educação Especial possui um elevado número de alunos atendidos, 
também há uma grande oferta de cursos de capacitação profissional 
nessa área.  

Com base nas Diretrizes Nacionais de Educação Especial 
para a Educação Básica (BRASIL, 1996), o atendimento em salas 
de recursos constitui serviço de natureza pedagógica, conduzido 
por professor especializado, que suplementa ou complementa o 
processo de escolarização. Esse serviço realiza-se em espaço dotado 
de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades 
educacionais especiais dos alunos, podendo estender-se a alunos de 
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escolas mais próximas, nas quais ainda não exista o atendimento. 
Este atendimento pode ser realizado individualmente ou em 
pequenos grupos em horário inverso da classe regular.

O Atendimento Educacional Especializado nas salas de 
recursos caracteriza-se por ser uma ação do sistema de ensino, no 
sentido de acolher a diversidade ao longo do processo educativo, 
constituindo-se em uma alternativa empreendida pela escola 
para oferecer o suporte necessário às Necessidades Educacionais 
Especiais dos alunos, favorecendo o seu acesso ao conhecimento. 

A Resolução N° 4/2009, do Conselho Nacional da 
Educação, determina como deve ser implementado o Decreto 
N° 6.571/2008, referente ao Art. 1º, que dá ênfase ao público a 
ser atendido no AEE. De acordo com Certeza (2010, p. 4 - 5), o 
público alvo é constituído por:

[...] alunos com deficiência (intelectual, auditiva, visual, 
física, múltipla ou surdo cegueira), transtornos globais do 
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação devem ser 
matriculados nas classes comuns do ensino regular e no AEE 
ao mesmo tempo.

O inciso III do Art. 208 da Constituição Brasileira refere-
se ao AEE aos portadores de deficiências, “[...] preferencialmente 
na rede regular de ensino”.  Na sua Política Nacional de Educação 
Especial (MEC/SEESP, 2008), o Ministério da Educação - MEC 
estabelece como diretrizes da Educação Especial apoiar o sistema 
regular de ensino para inserção dos portadores de deficiências e 
dar prioridade quanto ao financiamento de projetos institucionais 
que envolvam ações de integração. Esta mesma definição foi 
posteriormente reforçada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei N° 9.394/96 e recentemente nas Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 2001).

Com esta definição, fica claro que, mesmo com escolas 
especializadas, a criança tem direito a uma escolarização de 
qualidade na rede pública de ensino. Uma vez inserida nesta rede, 
é necessário que seus educadores estejam preparados e qualificados 
para recebê-la.

Entretanto, ao mesmo tempo em que se discute a 
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integração do aluno, cobram-se ações mais eficazes para a formação 
de professores que deverão atuar diretamente com os alunos com 
Necessidades Especiais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei N° 9.394/96) já contempla esse posicionamento no 
Art. 59:

[...] os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais [...] III- professores com especialização 
adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes 
comuns [...] (BRASIL, 1996). 

Com este aperfeiçoamento nos cursos de formação 
continuada, o professor que atua no Atendimento Educacional 
Especializado pode descrever a situação do aluno e, assim, 
identificar suas necessidades específicas e utilizar os recursos 
educativos disponíveis para o atendimento na Sala de Recursos 
Multifuncionais. Uma das principais funções do professor do AEE 
consiste em propor atividades que permitam eliminar barreiras e 
otimizar a aprendizagem dos alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais.

 Segundo Gomes (2010), a Sala de Recursos Multifuncionais 
é um ambiente organizado com materiais didáticos e pedagógicos, 
tendo em vista as necessidades específicas de cada aluno e dispõe 
de profissionais com formação para o atendimento às Necessidades 
Educacionais Especiais, que considere as diferentes áreas e os 
aspectos relacionados: ao estágio de desenvolvimento cognitivo do 
aluno; ao nível de escolaridade; aos recursos específicos para sua 
aprendizagem; e às atividades de complementação e suplementação 
curricular. 

Desse modo, o Atendimento Educacional Especializado em 
sala de recursos é fundamental no sistema escolar, no cumprimento 
da legislação e, sobretudo, no atendimento das necessidades dos 
alunos especiais, garantindo que tenham acesso a espaços comuns e 
processos educacionais inclusivos. 

Até o presente momento, o governo disponibiliza às escolas 
públicas dois tipos de Salas de Recursos Multifuncionais - SRM. 
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Como afirma Ropoli (2010), as SRM tipo I são constituídas de 
microcomputadores, monitores, fones de ouvido e microfones, 
scanner, impressora laser, teclado e colmeia, mouse e acionador de 
pressão, laptop, materiais e jogos pedagógicos acessíveis, software 
para comunicação alternativa, lupas manuais, lupa eletrônica, 
plano inclinado, mesas, cadeiras, armário e quadro melanínico.

As SRM tipo II são constituídas dos recursos da sala tipo 
I, acrescidos de outros recursos específicos para o atendimento 
de alunos com Deficiência Visual, tais como: impressora Braille, 
máquina de datilografia Braille, reglete3 de mesa, punção4, soroban5, 
guia de assinatura, globo terrestre acessível, kit geométrico acessível, 
calculadora sonora, software para produção de desenhos gráficos e 
táteis. 

2.1 Percurso históricos do AEE no Brasil

Conforme dados históricos a respeito da educação, no 
Brasil, até o século XVIII, as informações mostram que deficiência 
era ligada ao misticismo e ao ocultismo e não existia preocupação 
em proporcionar um atendimento educacional a essas pessoas, pois 
não eram vistas como pessoas dignas de permanecerem em convívio 
com a sociedade da época (MAZZOTTA, 2011).

 É necessário lembrar que também, em meados do século 
XIX, todos os sujeitos com alguma deficiência eram discriminados 
e, muitas vezes, eram banidos do convívio social e, em outras vezes, 
eram executados, pois a sociedade onde viviam não tolerava sujeitos 
diferentes ou “anormais”. 

Como acrescenta Mazzotta (2011, p. 16), no século XIX o 
ser humano ainda não sabia administrar as diferenças entre si e “[...] 
a própria religião com toda sua força cultural, ao colocar o homem 

3 Segundo Sá (2007, p. 24) “[...] é uma régua de madeira, metal ou plástico com um 
conjunto de celas braile dispostas em linhas horizontais sobre uma base plana”.

4 “[...] um instrumento em madeira ou plástico no formato de pêra [sic] ou anatômico, 
com ponta metálica, utilizado para a perfuração dos pontos na cela braile” (Sá 2007, 
p. 24).

5 "[...] instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações matemáticas; espécie 
de ábaco que contém cinco contas em cada eixo [...]” Conforme Sá (2007, p. 32).
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como imagem e semelhança de Deus, ser perfeito, inculcava a ideia 
da condição humana como incluindo perfeição física e mental”.

Em 1857, foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos 
Cegos (IIMC), criado por José Álvares de Azevedo6, um jovem 
que havia nascido cego, descendente de uma família com posses, 
que decidiu lutar em benefício das pessoas com Deficiência 
Visual. Atualmente, o lugar é conhecido como Instituto Benjamin 
Constant (IBC).

O tempo foi passando, no século XX, foram sendo 
construídos alguns hospitais e hospícios para abrigar as pessoas com 
deficiência, que, começaram a ser notadas pela sociedade, mas com 
um olhar de puro assistencialismo. Somente depois de alguns anos, 
foram sendo criados movimentos que assegurassem a inclusão da 
educação.

 No ano de 1926, foi constituído o Instituto Pestalozzi, 
entidade especializada no atendimento aos indivíduos com 
deficiência mental. Na década de 1940, iniciou, no Brasil, um 
momento favorável na escolarização de pessoas com necessidades 
especiais. Em 1945, foi aberto o primeiro Atendimento Educacional 
Especializado destinado à população com superdotação (SD). 

Em 1954, foi inaugurada a primeira Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE). Com o decorrer dos anos, a 
sociedade iniciou o processo de reflexão sobre a discriminação de 
pessoas com deficiência, assim começaram a surgir os movimentos 
sociais para defender essa causa. Conforme destaca Jannuzzi (2004, 
p. 34): 

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se 
em associações de pessoas preocupadas com o problema da 
deficiência: a esfera governamental prossegue a desencadear 

6   José Álvares de Azevedo nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 08/4/1834. Patrono 
da Educação dos Cegos no Brasil tem projeção especial por ter sido um pioneiro, 
missionário e idealista da Educação dos Cegos, no Brasil. De uma família abastada, 
era filho de Manuel Álvares de Azevedo “[...] teve especial dedicação por parte dos 
seus pais e, desde cedo, mostrou-se de grande vivacidade e inteligência precoce. Cf. 
SO BIOGRAFIAS (Campina Grande/PB)”. José Álvares de Azevedo. Elaborada pelo 
professor Carlos Fernandes. Disponível em: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/
JoseAAze.html. Acesso em: 18 mai. 2017.  

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JoseAAze.html
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JoseAAze.html
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algumas ações visando à peculiaridade desse alunado, criando 
escolas junto a hospitais e ao ensino regular, outras entidades 
filantrópicas especializadas continuam sendo fundadas, há 
surgimento de formas diferenciadas de atendimento em 
clínicas, institutos psicopedagógicos e outros de reabilitação.

Em decorrência dos estudos e das movimentações sociais, 
o MEC deu início ao Centro Nacional de Educação Especial 
(CENESP), no ano de 1973, tornando-se o primeiro órgão 
encarregado da definição referente à política da Educação Especial, 
posteriormente passou a ser conhecido como Secretaria da Educação 
Especial (SEESP).

 Alguns anos depois, em 1988, a Constituição Federal em seu 
Artigo 206, no inciso I estabeleceu a “[...] igualdade de condições 
de acesso e permanência na escola” como uma das concepções para 
o ensino.

A década de 90 iniciou com algumas conquistas firmadas, a 
exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Nº 
8.069/90 que, no Art. 55, determinou: “[...] os pais ou responsáveis 
têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 
de ensino”.  

Nesse mesmo documento, especificamente no Art. 54, 
consta que é obrigação do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
“III- Atendimento Educacional Especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Ainda na década de 1990, foi realizada a Conferência da 
Declaração Mundial da Educação é Para Todos; em 1994, foi 
divulgada a Política Nacional de Educação Especial e a Declaração 
de Salamanca e, no ano de 1996, foi promulgada a Lei Nº 9.394/96 
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, garantindo, assim, 
a educação para todas as pessoas com Necessidades Educacionais 
Especiais (NEEs).

No dia 28 de maio de 1999, foi realizada a Convenção da 
Guatemala que surgiu com o intuito de afastar todas as formas de 
preconceito em relação às pessoas com deficiência. Com a evolução 
dos estudos referentes à Educação Especial, passam a surgir algumas 
transformações em um número reduzido de vocábulos específicos 
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dessa área, como evidencia Mazzotta (2011, p. 199):
Em vinte anos de existência de um órgão específico para a 
educação especial no MEC, de 1973 a 1993, os termos “portador 
de deficiência”, “excepcional” e “portador de necessidades 
especiais” têm sido usados com o mesmo significado, ou seja, 
como referindo-se a educandos que necessariamente requerem 
educação especial, em razão de suas condições intrínsecas ou 
individuais [...].

No dia 05 de março de 2004, foi aprovada a Lei nº 10.845, 
(BRASIL, 2004), que institui o Programa de Complementação ao 
Atendimento Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência 
no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), a fim de cumprir o inciso III do Art. 208 da Constituição 
Federal/88.

Em 2009, a Resolução CNE/CEB Nº 4/2009 instituiu 
as Diretrizes Operacionais para o AEE na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial. No ano de 2011, o Decreto Nº 
7.611/2011 dispôs sobre a Educação Especial, o AEE e estabeleceu 
outras providências, e revogou o Decreto nº 6.571 de 17 de 
setembro de 2008, que dispunha sobre o AEE para o atendimento 
de todos os alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

2.2 Aspectos da legislação sobre o AEE

Neste subitem, são apresentados os principais aportes legais 
que regem o Atendimento Educacional Especializado, os quais têm 
por finalidade proporcionar a informação e a prática plena dos 
direitos das pessoas com Necessidades Educacionais Especiais.

O AEE é um serviço oferecido pela Educação Especial e 
deve ser concretizado dentro das Salas de Recursos Multifuncionais 
- SRM, constituindo-se em um espaço elaborado para oferecer 
o devido suporte, a fim de atender aos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais - NEEs, em suas peculiaridades, auxiliando-
os nos avanços da aprendizagem e nas práticas socioculturais das 
quais participam, no dia a dia escolar.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, que foi publicada em 
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2008, as escolas devem implementar o Atendimento Educacional 
Especializado nas SRM. Com essa publicação define-se que o AEE 
é organizado para:

[...] apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo 
oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser realizado 
no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou 
centro especializado que realize esse serviço educacional. [...] 
no processo de avaliação, o professor deve criar estratégias 
considerando que alguns alunos podem demandar ampliação 
de tempo para a realização dos trabalhos e o uso da língua de 
sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia 
assistiva como uma prática cotidiana (BRASIL, 2008, p. 16).

O AEE foi contemplado pelo Decreto Nº 6.571/2008 e, 
com a Resolução do Conselho Nacional da Educação (CNE) / 
Câmara de Educação Básica (CEB) Nº 04, de 2 de outubro de 
2009, foram instituídas as diretrizes operacionais para o AEE. No 
Art. 4º dessa resolução, entende-se que é considerado o público-
alvo do AEE:

I- Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 
II- Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles 
que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, 
na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 
definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, 
síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. 
III- Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com 
as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: 
intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade 
(BRASIL, 2009).

Com a delimitação do público a ser atendido no AEE, Brasil 
(2008), descreve que o Atendimento Educacional Especializado 
deve ser um “[...] conjunto de atividades, recursos de acessibilidade 
e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 
complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino 
regular”. 

Essa complementação de recursos e atividades planejadas 



290  
Narrativas Docentes & Duetos com Egressos

necessita de uma estrutura de suporte técnico e financeiro que 
é exposto no Decreto 6.571 (BRASIL, 2008a) oferecido pelo 
Ministério da Educação e Cultura, referido no Art. 3º como 
constituído de:

I- implantação das salas de recursos multifuncionais; II- 
formação continuada de professores para o atendimento 
educacional especializado; III- formação de gestores, 
educadores e demais profissionais da escola para a educação 
inclusiva; IV- adequação arquitetônica de prédios escolares 
para a acessibilidade; V- elaboração, produção e distribuição de 
recursos educacionais para a acessibilidade; e VI- estruturação 
de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior.

 A implementação das Salas de Recursos Multifuncionais foi 
disponibilizada pelo MEC e idealizada pela Secretária de Educação 
Especial, anunciando no ano de 2005, o Programa Implantação 
de Salas de Recursos Multifuncionais. De acordo com o Conselho 
Nacional da Educação (CNE) / Câmara de Educação Básica (CEB), 
na Resolução Nº4 de 2 de outubro de 2009, no Art. 5, AEE deve 
ser:

[...] realizado, prioritariamente, na sala de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de 
ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo 
substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, 
também, em centro de AEE da rede pública ou de instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios.

O Decreto Nº 7.611/11 é composto por onze artigos que 
se referem à Educação Especial, o primeiro deles enfatiza o papel 
do estado em relação à educação das pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais, e os Art. 2º, 3º, 4º ,5º e 6º são específicos 
ao Atendimento Educacional Especializado. No Art. 3º, são 
destacados os seguintes objetivos sobre o AEE:

I-prover condições de acesso, participação e aprendizagem 
no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados 
de acordo com as necessidades individuais dos estudantes; 
II-garantir a transversalidade das ações da educação especial 
no ensino regular; III-fomentar o desenvolvimento de 
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recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 
processo de ensino e aprendizagem; IV-assegurar condições 
para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 
modalidades de ensino (BRASIL, 2011, p. 12).

Esses artigos referentes ao Atendimento Educacional 
Especializado destacam as atribuições delegadas ao professor que 
atua na Sala de Recursos Multifuncionais que devem trabalhar em 
conjunto com os professores da sala regular de ensino. A importância 
dessa legislação diz respeito à grandiosidade e obrigatoriedade do 
AEE para a compreensão da sociedade.  

2.3 Perfil profissional do educador do AEE

Assim como todos os profissionais da educação, o professor 
que atua no Atendimento Educacional Especializado deve ter 
uma formação específica em Educação Especial Inclusiva que o 
habilite a trabalhar diretamente na companhia de educandos com 
Necessidades Educacionais Especiais - NEEs. De acordo com Pavão 
e Siluk (2012, p. 3), essa formação está “[...] pautada em conceitos 
acerca das pessoas com deficiências, fundamentados na exclusão 
e segregação das diferenças”. Assim, é de suma importância que 
o professor busque uma formação continuada para desempenhar 
um bom e prazeroso trabalho em decorrência das vastas mudanças 
ocorridas no campo educacional e social. 

Na contemporaneidade, são oferecidos vários cursos de 
formação continuada para professores que atuam no AEE e em 
outros níveis da educação. Esses cursos são importantes para a 
formação dos profissionais da educação, sendo por meio desses 
cursos que são reforçados alguns princípios básicos para o exercício 
do magistério, como: éticos, pedagógicos e didáticos.

Os cursos de formação continuada para professores da 
Educação Especial, atualmente, são oferecidos na rede pública 
e também na rede privada de ensino nas modalidades como 
cursos de extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação Lato Sensu 
(especialização). Esses cursos não capacitam os professores em uma 
deficiência específica, mas sim em um grupo de conhecimentos 
acerca do AEE. 
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Segundo o Art. 13º da resolução Nº 4, de 2 de outubro 
de 2009, do Conselho Nacional de Educação - CNE / Câmara de 
Educação Básica - CEB, são atribuídas algumas funções específicas 
aos professores especializados que atuam no Atendimento 
Educacional Especializado, como se vê a seguir:   

I- identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando 
as necessidades específicas dos estudantes público-alvo da 
Educação Especial; II- elaborar e executar plano de AEE, 
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade; III- organizar o tipo e o 
número de atendimentos aos estudantes na sala de recursos 
multifuncionais; IV- acompanhar a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na 
sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 
ambientes da escola; V- estabelecer parcerias com as áreas 
intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização 
de recursos de acessibilidade; VI- orientar professores e famílias 
sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 
pelo aluno; VII- ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma 
a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo 
autonomia e participação; VIII- estabelecer articulação com os 
professores da sala de aula comum, visando à disponibilização 
dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e 
das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 
atividades escolares (BRASIL, 2009, p. 3).

Essas funções mostram a importância da busca de 
conhecimento e aperfeiçoamento específico na área de Educação 
Especial que possibilitem a atuação do professor no AEE. Cada 
atendimento realizado, na sala de recursos, tem suas peculiaridades, 
sendo por meio da formação e da prática que o professor vai 
aprimorando seus conhecimentos e aprendendo a trabalhar cada 
caso da maneira mais correta. 

Nem um atendimento realizado pelo professor que atua no 
Atendimento Educacional Especializado é igual ao outro, mas o 
que é uma regra para o professor são os benefícios que essa parceria 
traz para os alunos. Segundo Baptista (2011, p. 5), a perspectiva do 
professor que atua no AEE durante um atendimento é: 

[...] muito mais rica e desafiadora. Mais rica porque não se 
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pauta na ‘reparação’ de um sujeito repleto de lacunas a serem 
corrigidas, mas deve investir nas redes de interação nas quais 
o sujeito-aluno participa, colocando seu conhecimento 
específico a serviço dessa rede e agindo mais sobre as interações 
do que sobre o sujeito-aluno. 

Se o professor que atua no AEE não se mantiver informado e/
ou capacitado, jamais conseguirá suprir as necessidades educacionais 
de seus alunos, e isso acarretará em um desinteresse por parte do 
aluno que necessita de práticas pedagógicas diversificadas. Miranda 
e Galvão (2012, p. 139) evidenciam a magnitude da atuação do 
professor que realiza o AEE, sendo esse um momento único de 
troca de saberes:

A ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades 
das deficiências, o não reconhecimento das potencialidades 
destes estudantes e a não flexibilização do currículo podem ser 
considerados fatores determinantes para barreiras atitudinais, 
práticas pedagógicas distanciadas das necessidades reais dos 
educandos e resistência com relação à inclusão.

Para poder acompanhar o desenvolvimento dos alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, o MEC, disponibilizou para 
os professores da rede pública de ensino um curso na modalidade 
extensão/aperfeiçoamento no AEE. Como destaca Pavão e Siluk 
(2012, p. 8), esses cursos vêm sendo disponibilizados em:

[...] convênio com o Ministério da Educação/SECADI, na 
modalidade EaD, desde o ano de 2007, com a primeira edição. 
Desde então, já foram realizadas seis edições, totalizando 
aproximadamente 3.300 professores que receberam formação 
continuada na área de educação especial. O Curso tem 
abrangência nacional e se destina aos professores efetivos da 
rede pública de ensino cuja formação tenha incluído conteúdos 
sobre educação especial [...].

Com o objetivo de capacitar professores do AEE, a 
Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação 
selecionou instituições públicas de Educação Superior, dentre elas 
a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que é uma das 
universidades públicas de referência no estado do Rio Grande do 
Sul.
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3 Considerações finais

A Educação Especial apresenta-se como uma modalidade 
de ensino que compreende todos os níveis da educação e tem 
como sua principal finalidade promover a inclusão e contribuir 
significativamente na aprendizagem dos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. A atual Política de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva reconhece o direito de todas 
as pessoas de terem acesso à educação e de preferência no ensino 
regular, utilizando, no momento em que precisar, o AEE.

O Atendimento Educacional Especializado evidencia uma 
prática social no decorrer do processo educativo, viabilizando 
a aquisição do conhecimento dos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. O AEE é realizado, preferencialmente, em 
um ambiente preparado para essa finalidade, local conhecido como 
Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) que é implementada nas 
escolas regulares.

Assim, neste texto, apresentou-se uma síntese histórica, 
que ressalta aspectos da Educação Especial, dando ênfase ao 
Atendimento Educacional Especializado, que foi o objetivo de 
estudo desta pesquisa.  Também foram destacados os principais 
aportes legais que regem o Atendimento Educacional Especializado, 
os quais têm por finalidade proporcionar a informação e a prática 
plena dos direitos das pessoas com Necessidades Educacionais 
Especiais.

Por fim, é necessário ressalta a importância do papel do 
professor que atua no AEE, ao qual cabe buscar conhecimentos e 
receber capacitação que o auxilie a eliminar as barreiras impostas 
pelas Necessidades Educacionais Especiais de seus alunos. Esse 
profissional deve estar disposto a aprender a utilizar todos os recursos 
disponíveis na sala de recursos e encontrar diversas informações e 
materiais concretos, para auxiliar na aprendizagem significativa de 
seus alunos. 
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NARRATIVAS DOCENTES & DUETOS COM EGRESSOS
Constituição, Desenvolvimento e Prospectivas do PPG em 

Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social 

Uma das características marcantes do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social é o compromisso com o desenvolvimento social, com a atualização constante, com o 
olhar atento aos documentos nacionais que regulamentam a Pós-Graduação, bem como as 
suas atualizações e, especialmente, com a compreensão do papel de um Programa 
interdisciplinar na leitura das práticas socioculturais que proporcionam o desenvolvimento 
social. (Elizabeth Fontoura Dorneles – Reitora da Unicruz de 2008-2013).

Desde sua concepção, o PPGPSDS mostrou-se alinhado aos aspectos demandados pela 
comunidade regional e que necessitavam de um olhar acadêmico, por meio da condução de 
pesquisas e da formação de egressos capazes de construir um conhecimento articulador de 
transformações no espaço sociocultural mais amplo. (Patrícia Dall Agnol Bianchi – Reitora da 
Unicruz de 2014-2019).

Aprovado em 2013, o PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social (PPGPSDS) 
obteve conceito 4 na sua primeira avaliação trienal, no período 2014-2016 e a aprovação da 
proposta de Doutorado em 2020. Esse rápido avanço do PPGPSDS representa um importante 
marco na trajetória da Unicruz, especialmente por se constituir no primeiro PPG com nível de 
doutorado na Instituição. (Fábio Dal-Soto – Atual Reitor da Unicruz - 2020-2022).

A interdisciplinaridade é uma marca importante do Programa, com um corpo docente 
qualificado, responsável e unido, capaz de articular diferentes saberes e conhecimentos com o 
objetivo de promover a reflexão, discussão, análise e busca de soluções para questões sociais 
da contemporaneidade. (Carla Rosane da Silva Tavares Alves e Antonio Escandiel de Souza – 
Coordenadora e Coordenador Adjunto do PPG).


