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Editorial 
 
Prezados leitores, 

 

Cordiais saudações ! 

 

É com satisfação que retomamos a Revista ESAB, em seu volume 5, n.16. Com esta 

retomada, reposicionamo-nos no debate acadêmico a respeito das propostas didático-

pedagógicas, suscitando reflexões não apenas no sentido de repensar os horizontes 

conceituais, mas visceralmente promover mudanças no universo da práxis, a objetivar a 

construção de uma sociedade mais aberta, tolerante e dialógica. 

 

A contemporaneidade, inerentemente técnica e tecnológica, está diante de novos paradigmas, 

razão pela qual urge à ciência educacional repensar seus pressupostos, para que possa 

continuar em diálogo vital e profícuo com os anseios das novas gerações. Todavia, cabe 

salientar que, mesmo frente aos novos paradigmas, a ciência educacional deve respeitar 

princípios universais e peremptórios, tais quais a dignidade humana e o diálogo intercultural. 

Apenas desta forma estaremos para além de um discurso meramente tecnicista, porém sem 

deixar de nos envolver com a discussão acerca da essência da técnica. 

 

Convidamos aos leitores às reflexões e discussões a serem suscitadas a partir desta coletânea 

de artigos, os quais foram elaborados por mestres e doutores da área educacional, que 

propuseram problematizações e meandros para que possamos construir pontes entre a 

essência da técnica e os valores universais decorrentes da dignidade humana. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Marcony Uliana 

Em Vila Velha, fevereiro de 2019 
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Resumo 

 

Vattimo coloca-se como herdeiro das questões abertas pela tradição nietzscheana. O que significa 

pensar depois de Nietzsche? Este inaugura o discurso filosófico da pós-modernidade, repropondo a 

questão do ser e da verdade, de modo que todo o pensamento pós-nietzscheano siga o fio condutor 

do caráter metafórico do filosofar, razão pela qual a hermenêutica tornou-se um idioma comum do 

pensamento contemporâneo. Assim, como herdeiro de Nietzsche, Vattimo vai mais além, ao 

repropor uma nova lida com a metafísica e, por conseguinte, sua derivação ética (que até então era 

situada no dualismo corpo-alma). O objetivo geral deste artigo é analisar a relação entre hermenêutica 

e cultura, frente o declínio da teleologia, a partir dos pressupostos filosóficos de Gianni Vattimo. O 

percurso metodológico será a análise exaustiva das obras de Vattimo (1989; 1992; 2002; 2003; 2006). 

As principais conclusões são de que as tentações de um realismo, cujas pretensões respaldam-se em 

uma objetivização totalizante do mundo, adquirem seu caráter fabular diante de uma realidade que se 

esmaece interpretativamente. A filosofia da interpretação – hermenêutica – não se pretende, 

tampouco, como substituta de uma ótica metafísica do mundo, almejando registros objetivantes da 

realidade. 

 

Palavras-chave: Hermenêutica. Cultura. Teleologia.  

 

1. Introdução 

 

A Filosofia como teleologia evidencia-se, sobretudo, nas utopias modernas, como se 

pode notar em Morus e Campanella. Teleologia levada a cabo pela filosofia da história de 

Hegel, na qual se realiza uma “realidade otimizada mediante a planificação racional” 
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(VATTIMO, 1989, p. 66). Há uma relação entre a utopia e o racionalismo moderno, 

porquanto a orientação teleológica ressalta seu aspecto da vontade de sistema, plenificando 

os caracteres ideais da essência humana. Em contrapartida, o surgimento das contra-utopias, 

no século XX, vem colocar em questão as experiências negativas a partir da política e das 

aplicações bélicas da tecnologia, problematizando a sociedade planificada, como em 

Admirável mundo novo, de Huxley, denunciando o projeto teleológico da racionalidade 

moderna.   

A hermenêutica não se oferece como uma contra-utopia do projeto filosófico da 

modernidade. Ela não se reconhece fundada sobre ideais normativos, que se desdobram a 

partir das essências. Deste modo, não há um projeto de desalienação social, como em Marx, 

uma vez que a teleologia desvelou-se como fábula. Com o fim da história (isto é, da 

teleologia), abre-se uma nova perspectiva da experiência do real, situada no âmbito da estética 

ornamental, sendo a pós-modernidade o lugar próprio da hetero-utopia, isto é, da diversidade 

de fábulas (VATTIMO, 1992; 2009).  

O objetivo geral deste artigo é analisar a relação entre hermenêutica e cultura, frente 

o declínio da teleologia, a partir dos pressupostos filosóficos de Gianni Vattimo. O percurso 

metodológico respalda-se na análise exaustiva das seguintes obras de Vattimo: Fim da 

modernidade (20002), A sociedade transparente (1992), Etica dell’interpretazione (1989), O futuro da 

religião (2006) e Nichilismo ed emancipazione (2003). 

 

2. Desenvolvimento 

  

A estética ornamental de Vattimo (2002) parte dos traços gerais da “ontologia fraca 

de Heidegger” e de suas considerações acerca da filosofia da arte. Não cabe aqui discutir 

pormenorizadamente a filosofia da arte heideggeriana, mas apenas fornecer os elementos 

gerais, que serão fundamentais para a compreensão da estética ornamental de Vattimo, que 

coloca em jogo justamente a compreensão da verdade em âmbito hermenêutico.  

O ornamento figura, dentro da estética contemporânea, como um elemento 

decorativo, um acréscimo àquilo que se quer mostrar como eixo central de uma obra. O 

decorativo atrai a atenção do observador, remetendo-o a um contexto mais vasto que o 

acompanha. Longe de situarmos o contorno desta temática em uma discussão estética, 

Vattimo (2002) refere-se, a partir das considerações heideggerianas, à questão do centro e da 

periferia. São nas obras A origem da obra de arte e A arte e o espaço onde Heidegger abordará a 
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essência da arte como pôr-em-obra da verdade, problematizando o tema do centro e do 

periférico sob os referenciais teóricos de mundo e terra.   

Mundo, no contexto heideggeriano, é isso que funda e expõe, situando-se no âmbito 

do tematizável. Terra, ao contrário, é isto que se mantém em reserva, no âmbito do não-

ainda-tematizável. A essência da verdade é o jogo que se configura a partir da relação entre 

mundo e terra, que é a relação entre fundamento e desfundamento. Verdade é caracterizada, 

a partir da obra A essência da verdade, de 1930, com o termo abertura. Abertura designa isto que 

se inaugura, funda (mundo, Grund, exposição), mas que também é um dilatar, isto é, deixar 

livre para o desfundamento (terra, Boden, o que se mantém em reserva). É justamente este 

duplo significado da abertura, que coloca em jogo mundo e terra (fundamento e 

desfundamento), que caracteriza a obra de arte como pôr-em-obra da verdade.   

 

Aquela verdade que acontece, num acontecimento que, para Heidegger, 

se identifica quase sem resíduos com a arte, não é a evidência do dar-se 

do objectum ao subjectum, mas sim o jogo de apropriação-expropriação que, 

em outro lugar, Heidegger indica com o termo Er-eignis (VATTIMO, 

2002, p. 79).   

  

A relação entre fundamento e desfundamento (mundo e terra) é a questão entre o 

centro e a periferia. Esta relação não está na perspectiva das oposições entre essência e 

aparência, perene e mutável, substância e acidente, que sempre caracterizou a verdade no viés 

da presentificação plena. O que se coloca em jogo diante desta trama conceitual é que a 

caracterização do verdadeiro não se dá como presença plena e o erro como ausência, como 

não-ser, como acreditou a tradição filosófica. Ao contrário, tanto a presença, quanto a 

ausência pertencem à essência da verdade. O periférico não é acidente do centro, do Ser. 

Verdade não é evidência temática, mas é abertura do mundo, e isso leva em conta a 

tematização e colocação da obra como pano de fundo (fundamento e desfundamento). Esta 

caracterização da verdade enseja uma despedida dos caracteres fortes do ser metafísico, por 

este motivo Vattimo compreende Heidegger dentro da conjuntura de uma ontologia fraca.   

Portanto, o acontecimento da verdade é sempre circunscrito dentro de um caráter 

periférico e decorativo, ornamental. Aquilo que permanece, o que foi fundado, não se dá 

como estabilidade, mas, antes, como resíduo, o que Vattimo (2002; 2009) denominará de 

monumento. O monumento é aquilo que perdura pelos tempos, não como substância, mas 

como vestígio, ruína. O monumento perdura não como presença plena (o ser metafísico, 
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forte), mas como recordação (aquilo que restou deste ser metafísico que se enfraqueceu: a 

tradição).   

  

No monumento que é a arte como acontecer da verdade no conflito entre 

mundo e terra, não há nenhuma emersão e reconhecimento de uma 

verdade profunda e essencial; inclusive nesse sentido a essência é Wesen 

com significado verbal, acontecimento de uma forma que não se desvela 

nem encobre nenhum núcleo, mas que constitui, na sua sobreposição a 

outros “ornamentos”, a espessura ontológica da verdade-evento 

(VATTIMO, 2002, p. 83). 

  

A essência da verdade encontra seu acontecimento nesta estética ornamental, que 

possui uma nova forma de lidar com a questão do centro e do periférico (mundo e terra, 

fundamento e desfundamento). A verdade não se caracteriza mais como evidência, presença 

plena, mas se constitui na abertura de cada eventualidade do ser àquilo que é fundado, mas, 

ao mesmo tempo, mantém-se em reserva, ou seja, isto que é fundado não permanece como 

presença plena, mas é residual, monumento. Assim, os conteúdos da tradição estão em uma 

continuidade genealógica, em forma de monumentos, isto é, como vestígios secularizados.   

  

A estética heideggeriana não induz a uma atitude de atenção às pequenas 

vibrações das bordas da experiência, mas mantém, apesar de tudo, uma 

visão monumental da obra de arte. Ainda que o acontecer da verdade na 

obra se verifique na forma do caráter periférico e da decoração, continua 

verdadeiro para ele que o “o que permanece, fundam-no os poetas” 

(segundo o dístico de Hölderlin, que Heidegger repetidamente comenta). 

Trata-se, porém, de um permanecer que tem mais o caráter do resíduo 

que o do aere perennius. O monumento é feito, decerto, para durar, mas 

não como presença plena daquilo de que porta a recordação; ao contrário, 

ele permanece justamente apenas como recordação (e a verdade do 

próprio ser, de resto, só se pode dar, para Heidegger, na forma da 

rememoração) (VATTIMO, 2002, p. 82).  

  

A hermenêutica, ao celebrar a festa da memória, vai muito além de uma mera teoria 

do diálogo, interpretação. Ela oferece novos critérios para uma filosofia da história. Todavia, 

sem a dimensão teleológica, como em Hegel, em que o espírito percorre a história, almejando 

a autotransparência absoluta em gradações fenomenológicas. A filosofia da história, situada 
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na conjuntura da hermenêutica, mostra o esquecimento do ser em favor do ente, sua 

presentificação plena na tradição ocidental. Não é uma filosofia da história que aponta para 

um telos, mas que rememora o ser, mostrando sua herança nos confrontos dos conteúdos 

da tradição. Este rememorar, que Heidegger caracterizou como Andenken, segue os rastros 

do pensamento genealógico de Nietzsche, que vem “desnaturalizar” os valores do Ocidente, 

mostrando-os como históricos, hereditários. É dentro deste mesmo núcleo, que se 

caracteriza a ética da proveniência, de Vattimo (2003; 2009).  

Este pensamento rememorante lida com os conteúdos da tradição, reconhecendo-os 

como herança cultural e situando o intérprete no jogo da compreensão, em que já não é mais 

possível qualquer pretensão de neutralidade. Isso não quer dizer que, perdido o fundamento, 

qualquer interpretação seja válida. Se assim fosse, a hermenêutica perder-se-ia em um 

ceticismo retórico, no qual o arbítrio é a medida de todas as coisas. O antídoto hermenêutico 

para este relativismo é a fusão de horizontes, no qual os interlocutores precisam entender-se 

em um espírito objetivo. Este é compreendido como as formas simbólicas que constituem a 

vivência social, como a cultura, o direito, a política e a ética. A interpretação só é válida dentro 

do jogo consensual de uma comunidade de intérpretes. A compreensão do ser como evento 

coloca a experiência da verdade dentro dos contornos estéticos e retóricos. A verdade não 

se radica mais em um ontos on, como a metafísica tradicional sempre a caracterizou, por isso 

que não há a dimensão do espírito absoluto no jogo hermenêutico, em que se tem a 

autotransparência da consciência.   

A hermenêutica não é uma filosofia da descrição das estruturas do real, apontando 

para um telos utópico, em que se teria a realização das potencialidades da essência humana 

dentro de uma sociedade otimizada, como em Kant (a comunidade ética e a idéia de uma 

história universal do ponto de vista cosmopolita) e Hegel (a realização do espírito absoluto 

como a sociedade transparente: o fim da história). A hermenêutica apresenta-se, no entanto, 

como resposta epocal às mensagens que provêm de uma tradição. Isto não quer dizer que a 

hermenêutica não contenha um projeto emancipativo. Por não apontar para um telos, para a 

verdade escondida por trás do fenômeno, para uma desalienação social. Justamente porque 

a hermenêutica configura-se como resposta às mensagens da tradição, ela é chamada a dar 

soluções. A diferença fundamental é que estas repostas, soluções, são sempre provisórias, 

epocais, estão circunscritas dentro de um tempo e de uma comunidade de intérpretes, 

portanto, não são verdades eternas, substanciais.   

 

(...) l’ermeneutica non può non impegnarsi concretamente nella risposta 

alla propria tradizione e nel dialogo con le altre tradizioni con cui si trova 
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in contatto ... il pensiero ermeneutico mette l’accento sulla appartenenza 

di osservante e osservato a un orizzonte comune, e sulla verità come 

evento che, nel dialogo tra i due interlocutori, mette in opera e modifica, 

insieme, questo orizzonte (VATTIMO, 1989, p. 42).  

  

Nesta perspectiva, a hermenêutica redimensiona a tarefa da filosofia diante do 

mundo. A filosofia deixa de ser um espelhamento mais lúcido e preciso do real, responsável 

por conduzir a uma sociedade transparente, iluminada, como na autoconsciência hegeliana, 

para se lançar ao abismo da finitude (indicando epocalidade e provisoriedade), caracterizando 

sua nova vocação. Esta nova vocação que se dirige como uma crítica à concepção 

fundacionista da filosofia ocidental, isto é, à filosofia dos princípios primeiros (ontos on), que 

concebe o ser enquanto estabilidade de estruturas fundantes e legitimantes do mundo da 

experiência, cujo papel da filosofia era meramente epistemológico. Doravante a Filosofia 

assume uma tarefa prática, a partir da qual o ser mostra-se como evento e não mais como 

estrutura. Dentro desta dimensão, Heidegger afirma que a “linguagem é a morada do ser” 

(VATTIMO, 1989, p. 29), indicando que é apenas na linguagem que o ser ocorre, evocando 

a radical finitude da existência, ultrapassando, pois, a mentalidade da fundação.   

Isto significa que todos os apriorismos tomados a partir da noção de essência 

humana, não são naturais e nem leis fundamentais da razão; eles são lingüísticos e 

historicamente qualificados; não sendo estruturas do ser, mas mensagens transmitidas por 

uma herança cultural. O ser caracteriza-se como envio – Ge-Schick – e não mais como 

fundamento, princípio, Grund, arché. Este traço da filosofia heideggeriana reverbera a 

constatação nietzscheana do niilismo e da morte de Deus. É a partir deste elemento niilístico 

e da herança heideggeriana, que a hermenêutica apresenta-se como filosofia prática, colhendo 

as implicações da finitude histórica do ser enquanto linguagem, possibilitando o alcance da 

filosofia como secularização (VATTIMO, 1989; 2009).  

Secularização, como se verá mais detalhadamente, significa paródia dos conteúdos 

da tradição, interpretação irônica desta herança, distorcendo-a, experienciando-a como 

vestígio, monumento. A metafísica não é superada, no sentido do descarte, abandono 

absoluto da tradição (Überwindung), mas é um enfraquecimento da mesma, um constante 

remeter-se, envio, convalescença de seus conteúdos, o que constitui o Ocidente como 

vestígio e monumento. O alcance secularizante da hermenêutica é o novo papel da filosofia 

diante do real, no qual o pensamento não se pensa mais como trabalho de fundação.  

O caráter não-fundativo, mas rememorativo, do pensamento se abre como 

possibilidade para a filosofia contemporânea. A construção da verdade não se dá mais sob o 
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viés dedutivo-demonstrativo, mas pela persuasividade retórica, coligando em uma unidade 

articulada aspectos múltiplos da vivência, em diálogo com os interlocutores. Este caráter 

rememorativo é a nova lida do pensamento frente aos conteúdos da tradição, que se 

enfraqueceram. Após a fabulação do mundo verdadeiro, o que resta é a apenas a própria 

história da fabulação, na qual o pensamento é convidado a celebrar a festa da memória – a 

Andenken heideggeriana e a genealogia nietzscheana.   

O ser como evento e envio está circunscrito dentro do horizonte da fábula, da Sage, 

como epopéia das origens. O alcance secularizante da hermenêutica é a interpretação irônica 

desta epopéia das origens, de sua proveniência cultural, sendo, portanto, o traço pós-

metafísico do pensamento. No entanto, a questão que se poderia propor, diante de sua tarefa 

secularizante é a seguinte: seguindo este fio condutor, a filosofia deve se secularizar? Seguindo 

este viés, incorreríamos em transformar aquilo que é um anúncio (morte de Deus, niilismo, 

fabulação) em uma tese, isto é, colocar-se-ia dentro de um horizonte da demonstração 

objetiva, tornando-se, também, um Grund. Dessa forma, a proposta hermenêutica seria 

contraditória, na medida em que proporia um pensamento da fundaçãodesfundamento, mas 

com premissas fundacionistas e o alcance secularizante da filosofia se converteria numa 

filosofia da secularização. Nesta perspectiva, a filosofia não deve fundamentar a secularização, 

porquanto ela também é uma interpretação, uma narrativa, uma fábula. “Não há fatos, apenas 

interpretações, e isso também é uma interpretação” (VATTIMO, 2006, p. 73). O anúncio 

nietzscheano não pode ser registrado dentro do âmbito objetivo, pois também é uma fábula:   

 

A afirmação de que, como escreve Nietzsche, “não existem fatos, apenas 

interpretações” não é um enunciado metafísico, objetivo. Também esse 

enunciado é “apenas” uma interpretação. Quando se pensa sobre isso, é 

possível entender o quanto, de fato!, a hermenêutica mudou a própria 

realidade das coisas e transformou a filosofia (VATTIMO, 2006, p. 63). 

  

A hermenêutica, enquanto filosofia prática, está situada fora do horizonte das archaí, 

caracterizando a condição contemporânea em toda a sua provisoriedade: humana, demasiada 

humana. Isto não quer dizer que o pensamento da fundação tenha sido abandonado, 

descartado. Ele se encontra nos monumentos, como vestígios, cicatrizes que nos lembram 

da doença (metafísica) da qual somos convalescentes.  

  

Ciò che accade, infatti, nell’evento, nelle aperture storico-destinali della 

verità, non è solo ente ma essere perchè in qualche modo l’evento sempre 
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pretende di durare oltre la contingenza storica e individuale – perchè 

vuole essere monumento. L’Esserci è um “animale metafisico” perchè, 

essendo mortale, è un costrutore di monumenti. Per l’evento, il voler 

essere monumento non significa solo volontà di affermarsi e imporsi (o 

volontà di potenza nel senso banale del termine); ma anche, 

inscindibilmente, legame con i monumenti del passato: non si diventa 

monumento solo imponendosi come riconoscibilità durevole, ma 

“innalzandosi” al mondo dei monumenti, formulandosi secondo una 

monumentalità che non è mai inventata arbitrariamente, ma ereditata 

(VATTIMO, 1989, p. 57-58).  

 

A relação da hermenêutica com o pensamento da fundação é a secularização, que, 

em termos heideggerianos é indicado pela Verwindung: a tradição é transformada, distorcida 

e recordada como monumento. Esta recordação é o reconhecimento do elo familiar e 

assunção de vínculo com as concatenações histórico-destinais dos conteúdos da tradição. 

 

3. Conclusão 

 

A verdade perde sua qualificação metafísica de correspondência ao real, como em 

Aristóteles, adquirindo doravante um sentido interpretativo. A verdade não é mais 

encontrada nos apriorismos de uma razão pura, residentes na tela transcendental do sujeito 

epistemológico, como argumentava Kant. Estes apriorismos são, antes de tudo, esquemas 

culturais, estéticos, retóricos de uma determinada comunidade lingüística – e, portanto, não 

são universais e necessários. Deste modo, a verdade encontra como medium a linguagem: ela 

é interpretação válida dentro de um horizonte de interesse numa comunidade consensual de 

intérpretes. A caracterização da verdade deixa de ser, em absoluto, a verificação da ciência 

moderna, como compreendia o positivismo, transitando para o âmbito da linguagem. 

O que configura o âmbito da hermenêutica é o próprio auto-reconhecimento da 

interpretatividade de sua interpretação, de modo a ver-se e colocar-se no jogo das 

interpretações, no horizonte do simbólico. Todavia, isto não é uma afirmação de um mero 

relativismo, onde os mitos locais são re-legitimados, porquanto os comunitarismos sejam 

apenas formas democráticas do fundamentalismo. Para além do relativismo, a 

contemporaneidade é o momento em que deve refletir e construir seus consensos, por meio 

do diálogo democrático, ciente de que os consensos, por sua vez, não são verdades finais e 

que guardam sempre, em seu interior, a perspectiva do dissenso. 
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Resumo 

Em algumas concepções, a literatura infantil é interpretada como instrumento de didatização 

no processo escolar e estritamente pedagógico. Porém, sob uma ótica de formação de leitores, a 

literatura infantil estabelece ações mais dinâmicas e ativas de tal maneira que proporciona o prazer 

na leitura e uma formação que vai além dos muros da escola quanto aos aspectos do 

conhecimento de si e do mundo, mesmo desde a tenra idade. Diante destes aspectos, este artigo 

tem como objetivo principal investigar a importância da literatura infantil na educação Infantil 

como estratégia para formação de leitores críticos, reflexivos e efetivos. Como aporte teórico, esta 

pesquisa utilizou-se de base autores como Oliveira (2015), Zilberman (2003) e Soares (2011). 

A proposta metodológica possui a característica exploratória utilizando como instrumento de 

coleta de dados a pesquisa estritamente bibliográfica. Infere-se que A literatura infantil, a partir da 

intervenção do professor, tem muito que oferecer as crianças da Educação Infantil quanto a 

desenvolver hábitos de leitura prazerosa e autônoma. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Educação Infantil. Formação. 

1. Introdução

A literatura infantil é considerada como meio de informação e 

comunicação inesgotáveis e que despertam emoções e sentimentos em seus leitores desde a 

sua concepção. Sendo assim, entende-se que a escola passa a ser um local de 

disseminação desta vivência, uma vez que, esta tem o papel de formador nos aspectos 

sociais, culturais e políticos, assim como o de transformar a prática da leitura um hábito 

(ANDRADE, 2018). Por muitas vezes, é por meio da escola que se concretiza o acesso à 

leitura. Porém, este papel, em sua exceção, 
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Resumo

Em algumas concepções, a literatura infantil é interpretada como instrumento de didatização no 

processo escolar e estritamente pedagógico. Porém, sob uma ótica de formação de leitores, a literatura

infantil estabelece ações mais dinâmicas e ativas de tal maneira que proporciona o prazer na leitura e

uma formação que vai além dos muros da escola quanto aos aspectos do conhecimento de si e do
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como Oliveira (2015), Zilberman (2003) e Soares (2011). A proposta metodológica possui a

característica exploratória utilizando como instrumento de coleta de dados a pesquisa estritamente

bibliográfica. Infere-se que A literatura infantil, a partir da intervenção do professor, tem muito que

oferecer as crianças da Educação Infantil quanto a desenvolver hábitos de leitura prazerosa e

autônoma.

Palavras-chave: Literatura Infantil. Educação Infantil. Formação.

1. Introdução

A literatura infantil é considerada como meio de informação e comunicação

inesgotáveis e que despertam emoções e sentimentos em seus leitores desde a sua concepção.

Sendo assim, entende-se que a escola passa a ser um local de disseminação desta vivência,

uma vez que, esta tem o papel de formador nos aspectos sociais, culturais e políticos, assim

como o de transformar a prática da leitura um hábito (ANDRADE, 2018). Por muitas vezes,

é por meio da escola que se concretiza o acesso à leitura. Porém, este papel, em sua exceção,
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se concretiza de forma mais mecânica no sentido de utilizar a literatura como forma de 

conhecimento gramatical e de assimilação de conteúdos. E como consequência, a leitura 

começa se tornar algo enfadonho perdendo seu interesse e a sua real proposta, o fim e não 

o meio.

Diante disso, a escola, entendendo o conceito de infância e sua relevância quanto a 

trabalhar respeitando as características desta faixa etária, suas individualidades e 

reconhecendo que nesta fase a criança está propensa à uma aprendizagem mais significativa, 

quando se utiliza de recursos, como a literatura infantil, para proporcionar o contato com o 

mundo das histórias e narrativas infantis que despertam o imaginário e a curiosidade. 

Portanto, este artigo, tem como proposta principal investigar a importância da 

literatura infantil na educação Infantil como estratégia para formação de leitores críticos, 

reflexivos e efetivos. Uma vez que, a literatura, desde a Educação Infantil, possibilita a criança 

entender a realidade social na qual está inserida, sendo capaz de interferir nesta realidade de 

forma ativa, assim como, desenvolvendo o hábito de ler de forma prazerosa. 

Nos aspectos metodológicos, foram utilizados uma estrutura com dados coletados 

estritamente bibliográficos, do tipo exploratório, que consiste na produção do estudo para a 

familiarização do pesquisador com seu objeto (RICHARDSON, 2010). 

2. Desenvolvimento

A escola e a literatura são parceiras a muito tempo. Pode-se dizer que a primeira 

nunca prescindiu a segunda, pois desde que o ensino leigo começou a se organizar, entre os 

gregos da antiguidade e, professores consideram a poesia a fim de preparar os alunos para o 

acesso as primeiras letras. Porém, para transformar-se em disciplina escolar, passou por um 

processo de transição, primeiro em texto depois em material didático. Frisa-se que, ao longo 

dos tempos um objetivo da literatura nunca esteve presente, que é a formação de leitores. 

Não que a escola não oportuniza metas, pois tem o objetivo de levar a leitura e à escrita, mas 

o saber adquirido não é o da literatura, ou seja o texto literário, mas o da transmissão da

história literária (Romantismo...). Para tanto, “...se a escola deixar de formar leitores, romperá

parceria com a literatura, e talvez, seja ameaçada sua própria sobrevivência” (SARAIVA;

MÜGGE, 2006, p. 12).

Assim, a escola é uma instituição em que o fluxo das tarefas e das ações é ordenado 

por meio dos procedimentos formalizados de ensino. É a esse processo, que se chama 

escolarização. Processo inevitável, pois é da essência da escola. Portanto, não há como evitar 
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a literatura, qualquer literatura, ao se tornar “saber escolar”. Não se pode negá-la, ou criticá-

la, pois isso seria negar a própria escola (SOARES, 2011). 

Importa perguntar qual o papel da escola na formação do leitor. Não daquele leitor 

que preenche fichas de livros e produz com propriedade enunciados textuais.  (WALTY, 

2011, p. 52) “mas o leitor instigado pelo texto, que produz sentidos, dialoga com o texto que 

lê, ativando a biblioteca interna, jamais em repouso”. 

Em uma perspectiva, pode-se interpretar a as relações entre escolarização de um lado 

e de outro a literatura infantil como sendo instrumento de apropriação, pela escola da 

literatura infantil. Nesta última perspectiva, analisa-se o processo pelo qual a escola toma 

para si a literatura infantil, escolariza-a, didatiza-a, pedagogiza-a, para entender seus próprios 

fins. Logo faz dela uma literatura escolarizada (SOARES, 2011). 

Para a autora, uma outra perspectiva é sob o qual podem ser consideradas as relações 

entre escolarização e a literatura infantil interpretada como sendo a produção para a escola 

de uma literatura destinadas às crianças. Nesta perspectiva, analisa-se o processo pelo qual a 

literatura é produzida para a escola, para os objetivos dela, para a clientela escolar. Então 

busca-se literatizar a escolarização infantil. 

Mas para que a leitura em sala de aula? Sua função é sintetizar, por meio dos recursos 

da ficção, uma realidade que o leitor vive cotidianamente em vários aspectos. Assim, por 

mais cansativa que seja a ficção do escritor ou por mais distanciado desta realidade seja a 

obra escrita, o envolvimento com o desejo de sobrevivência continua se comunicando com 

seu destinatário final, o leitor. Pois, sempre vai falar do seu mundo, não importa qual seja 

ele, tendo dificuldades, ou não, dando-o soluções e ajudando-o a conhecê-lo melhor. 

 

Também a escola tem uma finalidade sintetizadora, transformando a 

realidade viva nas distintas disciplinas ou áreas de conhecimentos 

presentadas ao estudante. O peculiar, neste caso, é que, durante o processo 

de síntese, ocorrem inversões que maculam seu objetivo cognitivo. Dessa 

maneira, embora compartilhem a função, literatura e escola não se 

identificam, se bem que este tenha sido o pretexto para justificar o uso da 

obra de arte ficcional em sala de aula com intuito unicamente pedagógico 

(ZILBERMAN, 2003, p. 25 e 26). 

 

Desta forma, a decisão por mudança de objetivo do uso da literatura infantil na escola 

acabará implicando em algumas ações por parte do docente, delimitadas estas, de um lado 

pela escolha minuciosa de um livro e sua adequação ao leitor. Sendo assim, as fronteiras entre 
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a literatura, qualquer literatura, ao se tornar “saber escolar”. Não se pode negá-la, ou criticá-
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a literatura infantil e sua valorização se estenderão à relevância dada a utilização dela na 

Educação Infantil. 

Neste caso a atenção por parte do docente é maior, uma vez que, esta ação exigirá 

critérios e discriminação na escolha da obra. Logo, se o professor se vale do uso da obra para 

veiculação de regras gramaticais ou normas de obediência ao bom comportamento oscilará 

em uma obra de padrão culto na perspectiva de um adulto. Logo, deve ser levado em 

consideração que a literatura infantil atinge o estatuto de arte literária e se distancia de sua 

origem comprometida com a pedagogia. Para tanto, os critérios que permitem distinguir 

entre uma obra e outra consideram a relevância da literatura no que tange seu aspecto 

inovador na medida em que é o ponto de partida para a revelação de uma visão original da 

realidade, atraindo seu beneficiário para o mundo o qual convivia diariamente, mas não o 

conhecia. 

A grande questão é que as obras literárias infantis correm o risco de estarem inseridas 

em um procedimento monológico e que pode até ser considerado uma falta de ética, traindo 

a abertura de outras vozes e interpretações, a polifonia assumida, própria da enunciação 

literária. Assim, o professor se torna um tutor, mostrando um caminho certo aos pequenos 

que leem seus textos (PAULINO, 2007). 

Levando em consideração todos estes aspectos no mérito da Educação Infantil, uma 

das grandes ferramentas desafiadoras no processo de formação do leitor nesta fase da vida, 

é a contação de histórias. Esta é uma atividade necessária e imprescindível no processo de 

desenvolvimento da criança. Posto que a contação de histórias ou a leitura oral delas, auxiliam 

na formação humana e assim, sua valorização no meio formal potencializadora das ações 

mentais. 

 

Atividades realizadas pela professora ou professor de brincar com a 

criança, contar-lhe histórias, ou conversar com ela sobre uma infinidade 

de temas, tanto promovem o desenvolvimento da capacidade infantil de 

conhecer o mundo e a si mesmo, de sua autoconfiança e a formação de 

motivos e interesses pessoais, quanto ampliam as possibilidades da 

professora ou professor de compreender e responder às iniciativas infantis 

(BRASIL, 2013, p. 87). 

 

Pautados nos estudos de grandes teóricos da filosofia da linguagem, da 

aprendizagem, dos psicolinguísticos e literários sob uma perspectiva sócio cultural, deverá 

estar firmada o viés de uma ação reflexiva-prática de professores contadores de história, 
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mediadores de leitura, pesquisadores e formadores. O zelo também em contar histórias dá 

uma importância maior a literatura infantil, que precisa ser reinventada e reintegrada para 

uma forma dinâmica e criativa no cotidiano escolar, elaborada pelo docente na preocupação 

de reconstruir suas práticas a fim de possibilitar às crianças uma experiência humana, ajustada 

às condições do mundo real. 

É a partir daí que se pode falar de um leitor crítico. Esta denominação quando 

aplicada à criança, parece algo exagerado. Todavia, a leitura literária é capaz de fornecer 

condições para esta compreensão – de seu mundo interior que transcende o mundo familiar 

e que proporciona ao leitor uma base na qual se funda um comportamento autônomo, 

portanto, crítico, da vida exterior (ZILBERMAN, 2003). 

Relevante é o papel do professor da Educação Infantil no processo de formação do 

leitor autônomo. Todavia, descortinar o que possa estar além da aparência dessa formação 

do leitor e das práticas de leitura é algo emergente, diante das pressões feitas pela Educação 

Básica colocando toda a responsabilidade na Educação Infantil na formação da cidadania, na 

antecipação da alfabetização e da escolarização das crianças em nome do sucesso escolar. 

Para tanto, esta responsabilidade é peculiar em todas as fases, mas o privilégio maior 

de “moldar” fica nos primeiros anos de vida da escolarização. Neste contexto, é importante 

refletir em quais armadilhas pedagógicas podem estar presentes nas diversas práticas 

escolares chamadas de leitura. Como por exemplo, garantir o valor insubstituível de contar 

histórias, entendido como um mero passatempo na sala de aula? O que quer dizer mediação 

da leitura quando não é priorizado o direto das crianças ao acesso aos diversos acervos de 

livros infantis de qualidade? Sousa diz que, 

 

Tais questões remetem à necessidade de revisitarmos as diferentes práticas 

leitoras ancoradas, pela tradição, na memória de vida escolar de todos nós 

educadores da infância, cujas ações a elas ligadas são retratos singulares do 

vivido ainda hoje por tantas crianças (GIROTTO, SOUZA, 2016, p. 14). 

 

Dentro da sala de aula, muito mais do que contar histórias, é reconta-las. Ou seja, 

submeter as histórias contadas para as “ditas”. Através do pedido de contar história, o 

enunciado do contador é elaborado no decorre da comunicação entre ele e seus ouvintes. O 

contador se expressa de sua maneira a adapta à circunstância. Assim como, poderá solicitar 

as crianças que entrem em seu discurso, fazendo inferências suscitando intervenções 

individuais e coletivas. Por meio do reconto a criança escuta um discurso oram proferido em 
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sua língua, ao contrário dos enunciados do cotidiano que muitas vezes se presentam 

silenciosos, por gestos apenas e pelo olhar (BAJARD, 2016). 

Por meio da proferição dos textos da literatura, a criança poderá desfrutar do prazer 

deles, algo que sozinha não experimentaria. Um bom trabalho de contação de histórias 

poderá aproximar as crianças da Educação Infantil dos livros literários de maneira que 

tenham desejos de desfrutar de livros de forma mais independente e livre. A partir dos textos 

literários as crianças/leitores trabalham medos, frustrações e ansiedades. Além de vivem 

aventuras, ampliando a lista de histórias conhecidas estabelecendo relações com todas e 

outros textos conhecidos. E é por estas razões que se destaca a leitura em voz alta feita pelo 

professor e a necessidade de utilizar esta estratégia em sala de aula (VAGULA, BALÇA, 

20016). 

Dentro de muitas inquietações como educadores é: o que e como contar histórias 

para as crianças? O profissional de educação em sua formação tem contato com um grande 

acervo de bibliografias que os remente a um aporte que atenda esta demanda. A saber, a 

proposição de critérios para a seleção de materiais literários que serão utilizados em sala de 

aula. 

Retomar esta trajetória de formação assim como, as inquietações quanto ao 

atendimento ao material de formação inicial e continuada do professor da Educação Infantil 

são tarefas imprescindíveis na ação de contar histórias. As experiências nas faculdades, bem 

como as interações com textos de diferentes pesquisadores que atuam nas áreas da infância, 

da leitura, da educação literária. Logo, é relevante, então, revisitar tais estudos para que 

melhor seja a escolha do que e como ler para as crianças da Educação Infantil (DALVI; 

QUADROS; SILVA, 2016). 

É importante um mediador da leitura com formação suficiente para compreender o 

processo dialógico e complexo que permeia esta prática. Pois, não se pode perder de vista 

além da estética do texto, as intenções ideológicas do seu discurso. A criança precisar ver que 

a leitura é um processo necessário para que a atividade de ler tenha sentido. Assim, como 

levar em consideração a criança pequena como sujeito ativo, com vivências e experiências 

afloradas, com conhecimentos e interesses individuais (SOUZA, NETO, GIROTTO, 2016). 

Sendo assim, ao pensar em que literatura infantil escolher para as crianças da 

Educação Infantil, há também, de se pensar, inicialmente, nas grandes oportunidades que 

esta literatura oportunizará aos pequenos leitores. Ou seja, independente da escolha do 

gênero da obra, narrativa, narrativa por imagens, o livro deverá ser oferecido para a leitura 

sensorial, até atingir outras dimensões como, emocional e intelectual.  
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A literatura infantil contraria o caráter pedagógico, direcionada a perspectiva da 

criança e o significado que esta tem para ela. “Sua atuação dá-se dentro de uma faixa de 

conhecimento. Não porque transmite informações e ensinamentos morais, mas porque pode 

outrorgar ao leitor a possibilidade de desdobramento de sua capacidade intelectual” 

(ZILBERMAN, 2003, p. 46). 

Por mais que contar história seja em estratégia relevante na Educação Infantil, ou 

seja, externar um texto que o professor já conhece e até mesmo se preparou para contar, 

deve-se perceber que este momento carrega uma grande responsabilidade de probabilidade 

e até improbabilidades. É muito provável que o professor poderá repetir os textos, os gestos, 

as falas, os tons da voz, utilize pausas e que arme expressões faciais com desenvoltura, tudo 

conforme planejado. Mas, quem garante que a história penetrará no outro? Que atiçará seu 

imaginário? Que o fará participar ativamente da trama e seguir desejando estar ali? Para tanto: 

 

Há um quê de mistério e improbabilidade de fogem do controle de 

qualquer um: a indisponibilidade interna do outro para a escuta, o fato de 

estar no local da história de maneira obrigatória, o medo de que algo seja 

cobrado após a escuta, o espaço funcionar como um convite a dispersão, 

o público não ser exatamente aquele previamente pensado e etc. Contar 

uma história publicamente é, portanto, assumir também o imponderável 

(SISTO, MOTOYAMA, 2016, p. 112).  

 

Por isso, não é somente contar histórias, mas é contar bem, contar bonito, com 

linguagem trabalhada, com técnica correta, para afetar o outro com emoções. Assim o 

professor poderá afirmar que tem um compromisso também com a literatura. E não é qual 

quer texto, literatura, ou história, é tudo isso com arte. Não é história para cumprir tabela de 

dar aula, mas é fazer imergir o imaginário, a fantasia, a beleza das palavras e do enredo, os 

personagens intrigantes e fatos curiosos. 

Quanto a formação na educação literária, muitos são as teorias que afirmam que a 

primeira infância é essencial o trabalhar a leitura literária e a formação do cidadão autônomo 

e crítico. Ainda, apontam a relevância da mediação do adulto, imprescindível nesta etapa da 

vida. O autor Coelho (2005) defende a ideia de que a literatura infantil pode favorecer o 

amadurecimento interior e colaborar na formação do leitor autônomo, no que diz respeito 

ao mundo e a si mesmo. 

Neste contexto, a leitura de literatura infantil, seria importante desde a tenra idade, 

principalmente considerando-se que por meio dela, a criança pode se perceber querendo 
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saber mais e melhor sobre si mesmas sobre a realidade que as envolve. Logo a leitura deve 

ser vista não como uma prática somente para si, mas para os outros, com os outros e consigo 

mesmo (DALVI; QUADROS; SILVA, 2016). 

Um outro momento relevante que deverá estar entre as ferramentas da inserção da 

literatura infantil na Educação Infantil de forma concreta, é o ambiente mediador da leitura. 

A leitura literária quando realizada em um ambiente preparado para este fim, oportuniza as 

crianças a experiências estéticas, cognitivas e criativas, potencializando a aprendizagem e o 

seu desenvolvimento no hábito da leitura autônoma. 

Entretanto, para construir um ambiente mediador da leitura, em primeiro lugar é 

importante conhecer o conceito e a diferença entre “ambiente” e “espaço”. O espaço físico 

é o lugar de desenvolvimento de múltiplas habilidades e sensações. O ambiente é onde o 

espaço adquire forma e identidade através das relações (BARBOSA, 2006). Pode-se dizer 

que, o ambiente é um espaço construído segundos as relações estabelecidas nele pelos seres 

humanos por ser organizado simbolicamente pelos responsáveis pelo seu funcionamento e 

usuários. 

Na perspectiva da Educação Infantil, é fácil afirmar que o ambiente fala e fala 

também de quem o organizou. Sendo assim, o professor tem a oportunidade de comunicar 

sua mensagem, provocar a curiosidade, promover a aprendizagem justamente pela forma que 

o organiza e que envolve as crianças. 

Preocupar-se com o ambiente proporciona às crianças a vivenciar verdadeiras e 

grandes experiências além de estéticas, mas cognitivas e criativas. Sendo assim, preparar este 

ambiente físico, favorece a aprendizagem significativa a partir do conceito proposto. A leitura 

literária é um processo de interação entre o leitor e o texto. Logo, este propicia não apenas a 

captação da mensagem, mas o estímulo da compreensão daquilo que lê. Portanto, os autores 

corroboram com a ideia de que, 

 

... é o papel da escola fornecer momentos em que a criança contemple a 

literatura, compreendendo-a de forma crítica, de modo a refletir sobre o 

outro, sobre tudo a si mesmo. Contudo, é preciso penar não somente em 

como ler, mas também onde ler, uma vez que as conduções espaciais 

influenciam tanto na produção de sentidos do texto como a representação 

funcional que o educando construirá de o que é literatura (AROSI; 

BARBOSA; NETO, 2016, p. 71).  
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Assim, para que o professor possa garantir a efetiva experiência de leitura da literatura 

infantil, mais em específico, na Educação Infantil, o ambiente precisa ser cuidado e preparado 

para esta tarefa. Por isso, refletir e discutir sobre a forma que o ambiente será utilizado, ou 

seja, em seu real objetivo, pode direcioná-lo também ao conceito de segundo educador ativo. 

Desta forma, o espaço físico se torna um elemento fundamental para a prática formal de 

leitura da literatura infantil, significativo e potencialmente humanizador na Educação Infantil. 

O texto literário e as práticas de leitura da literatura infantil na Educação Infantil, 

possibilita a apropriação de um patrimônio cultural produzido pela humanidade ao longo da 

construção de sua história. Mas é sempre renovadora ao se apresentada à criança um mundo 

bem perto delas, imprimindo marcas do que ela é e do que são os outros. Por isso, a literatura 

sendo uma prática da cultura escrita e, na maioria das vezes, relacionada as práticas de leitura, 

recebe um tratamento diversificado na realidade da Educação Infantil. Uns dizem que é uma 

ferramenta de inserção da criança no mundo letrado e outros dizem que são práticas 

tradicionais do Ensino Fundamental. Há ainda uns que dizem ser um tratamento “calmante” 

da literatura, seja por meio de leitura, ou pela disponibilização em momentos depois de 

atividades mais agitadas (SISTO, MOTOYAMA, 2016). 

Muitos professores têm debatido com o pressuposto da dificuldade de trabalhar 

textos literários na escola, de promover a leitura de livros, de contribuir para que para que os 

alunos se tornem leitores voluntários e autônomos. Pois, é fato que a necessidade escolar de 

avaliação de leitura tem se transformado em cobranças, com tidas as ameaças que esta traz, 

e por isso mesmo, em vez de aproximação e identificação com as práticas de leitura, o 

sentimento é de repulsa, desgosto e afastamento da ação social da leitura própria da realidade 

de leitores (EVANGELISTA; BRANDÃO; MACHADO, 2011). 

A literatura infantil seria importante desde a tenra idade, principalmente 

considerando-se que, ao participar da leitura de uma obra literária as crianças podem se 

perceber querendo saber mais e melhor sobre o objeto de leitura, sobre o texto, sobre si 

mesmas e sobre o mundo (DALVI; QUADROS; SILVA, 2016). 

Na construção do conhecimento, não se pode desconsiderar a sua relação com a 

leitura e o modo como e elaborada e vinculada a informação, particularmente aquelas 

presentes nos textos escritos de circulação pública. Nem as conformações ideológicas dentro 

dos quais se constroem valores e saberes dominantes na sociedade industrial de massa que 

informam as chamadas práticas leitoras para a cidadania (BRITTO, 2011). 

Assim, para Belmiro (2011), ao reconhecer a leitura como instrumento de 

posicionamento crítico frente as realidades do mundo, uma vez que a leitura será mediadora 
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Assim, para que o professor possa garantir a efetiva experiência de leitura da literatura 
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das relações entre a criança e o mundo e, a partir dela, ele poderá interferir na realidade e 

reconstruí-la. 

  A literatura infantil tem muito que oferecer as crianças da Educação Infantil. Desde 

de que examinada em relação a sua construção propriamente literária e os seus benefícios 

sejam identificados pelo professor. Por isso, a literatura infantil desconhece um tema 

específico, não é determinada por ruma forma, pois ela escorrega da realidade para o 

maravilhoso (ZILBERMAN, 2003). 

Uma grande preocupação que se deve ter é que os principais fatores que agem na 

distância entre a literatura infantil e a escola, é o fato de a própria escola está mais esvaziada 

de seu potencial simbólico. Vive uma perda radical em seu espaço de motivação leitora. Esta 

tenta sobreviver disputando espaço com a tecnologia e meio de comunicação em massa, 

geradores de valores e modelos que se apresentam ao amplo público (CADEMARTORI, 

2010). 

 

Ainda hoje o simbolismo inerente à literatura infantil é, muitas vezes, 

utilizado prioritariamente a serviço das demandas da educação e da escola, 

ou para atender as dinâmicas de mercado. Nesse contexto, a escola 

permanece como grande ativadora das demandas por livros infantis. O 

impasse sobre a natureza e destinação da literatura infantil, se para 

educação, formação e informação ou para diversão, deleite e reflexão 

crítica, ainda é um impasse, mesmo com um crescendo do trabalho da 

crítica literária sobre a literatura infantil nas últimas décadas (OLIVEIRA, 

2015, p. 47). 

  

As crianças crescem diante da televisão, desde muito pequenas tem contato com 

jogos eletrônicos e internet. Podem saber de tudo que acontece no m mundo em tempo real. 

E é neste descompasso que temas como a literatura infantil e sua importância de ser 

trabalhada desde a Educação Infantil, deve ser valorizado em escala econômica e política, 

assim como, familiar e doméstica. 

 

3. Conclusão 

 

Para iniciar a criança em uma experiência literária prazerosa, a Educação Infantil tem 

sido um ambiente imprescindível e ideal para o estímulo desta prática. Mas, é necessário que 
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esta relevância precisa ser levada em consideração na ação do professor e da própria escola 

quanto a forma em que este instrumento é conduzido. 

Preservar as relações entre o livro e a escola, ou o uso dele em sala de aula, decorre 

de ambas compartilharem aspectos em comum, a natureza formativa. Mesmo que a literatura 

tenha uma perspectiva ficcional ou didática, os objetivos serão sempre os mesmos, a 

formação do leitor. Embora se trata de informações de origem das necessidades sócias, a 

ação sobre o leitor será sempre ativa e dinâmica, de maneira que os resultados não são 

indiferentes. Esta é a meta da educação, quando se entende tal processo, não se conformando 

a ele, mas gerando no aluno leitor padrões de existência e pensamento em vigor. 

As relações entre a criança e o livro, em sala de aula, permite o desenvolvimento do 

imaginário a partir de leituras de imagens, e de produzir inferências com a contação de 

histórias. Assim, a literatura infantil na Educação Infantil é essencial para a formação do 

leitor, pois, quanto mais cedo as crianças forem inseridas neste contexto, mais envolvidas 

elas ficarão e compreenderão a importância do hábito de ler.  
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Resumo 

 

Este artigo descreve algumas questões levantadas por licenciandos de Matemática, o Instituto 

Federal do Espírito Santo, durante uma pesquisa de Mestrado realizada. A pesquisa teve como 

objetivo discutir sobre o processo de ensino-aprendizagem de Álgebra. Para tal finalidade 

instigamos os participantes a refletir sobre a experiência e as dificuldades vividas por eles no 

exercício profissional no trabalho com conteúdos algébricos.  

 

Palavras-chave: Formação. Álgebra. Professores. 

 

1. Introdução 

 

A construção de uma base nacional curricular comum (BNCC) foi instigada pela 

necessidade de promover melhorias na educação unificando os conteúdos em todo 

território nacional. No entanto além de pensar em padronizar os conteúdos em todo o país 

é necessário discutir sobre a formação de professores. O documento da base nacional 

curricular (Brasil, 2017, 21) afirma que a “primeira tarefa de responsabilidade direta da 

União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à 

BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa”.  

Várias pesquisas apontam a necessidade de melhorias na educação pública que 

possam garantir um ensino de qualidade, uma dessas necessidades é a formação inicial do 

professor. Essa questão é explicitada na Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior (BRASIL, 2000) que aponta 

alguns problemas que devem ser superados no curso de formação inicial dos professores 
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ou em curso de formação. Dentre eles: a licenciatura deve suprir as deficiências advindas 

do ensino básico desse futuro professor; é necessário que auxilie no desenvolvimento da 

autonomia desse futuro docente; desarticulação entre conteúdos pedagógicos e conteúdos 

de ensino. É discutida também a divisão do curso de formação em dois polos distintos 

(teoria x prática),  

 

Nos cursos de formação inicial de professores, a concepção dominante 

segmenta o curso em dois polos isolados entre si: um caracteriza o 

trabalho na sala de aula e o outro, caracteriza as atividades de estágio. O 

primeiro polo supervaloriza os conhecimentos teóricos, acadêmicos, 

desprezando as práticas como importante fonte de conteúdos da 

formação. Existe uma visão aplicacionista das teorias. O segundo polo, 

supervaloriza o fazer pedagógico, desprezando a dimensão teórica dos 

conhecimentos como instrumento de seleção e análise contextual das 

práticas. Neste caso, há uma visão ativista da prática (BRASIL, 2000, p 

29). 

 

O documento refere-se, também, à necessidade de se formar profissionais não só 

com domínio dos conhecimentos específicos da área em que atua, mas que tenham uma 

visão geral de seu trabalho. Isso significa que o professor deve saber identificar e resolver o 

problema, ter autonomia e se responsabilizar pelas opções escolhidas. Além disso, aponta a 

necessidade de que o docente “saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em 

que atua e que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a 

que pertence e com a sociedade” (BRASIL, 2000, p.36). 

Neste sentindo o documento ainda propõe, 

 

Uma concepção mais ampla de prática implica em vê-la como uma 

dimensão do conhecimento que tanto está presente na escola de 

formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a 

atividade profissional – e que, portanto, o foco da reflexão deve estar no 

conteúdo das práticas, quanto está presente nas escolas campo de 

estágio, nos momentos em que se trabalha na atividade profissional – e, 

que, portanto, o foco da reflexão deve estar na significação e 

ressignificação do conteúdo das práticas (BRASIL, 2000, p. 29). 
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Para que isso seja possível é necessário propiciar a esses futuros docentes 

momentos de discussão e reflexão sobre o conhecimento adquirido e sobre a prática em 

sala de aula. Para uma melhor formação é importante entender o pensamento desse 

educando sobre o processo de ensino-aprendizagem.  

Como professora licenciada em Matemática e preocupada com a qualidade de 

ensino nessa área, acredito que pesquisas que busquem melhorias no processo de ensino-

aprendizagem com olhar para a formação docente se fazem necessário. Porém, minhas 

inquietações não se limitam à formação do professor, mas vão além, principalmente, ao que 

se refere ao processo de ensino-aprendizagem de Álgebra. 

Buscar formas que contribuam com o processo do ensino-aprendizagem e que 

despertem o interesse dos alunos pela Matemática é importante. Nesse sentindo Ponte et al 

(2007, p. 42-43) aponta que 

 

A aprendizagem converte-se, assim, num processo de interacção e 

reflexão, onde o professor não se limita à transmissão de um 

conhecimento matemático estabelecido e objectivamente codificado, mas 

empenha-se na organização de um conjunto de tarefas diversificadas e 

não rotineiras que promovam uma variedade de estratégias de resolução 

de problemas pelos alunos e os levem a partilhar as suas ideias, com vista 

à negociação de conceitos matemáticos e à construção de novos 

conhecimentos. Nesta perspectiva, ganham grande importância as 

práticas discursivas que ocorrem na sala de aula, tendo de se questionar 

se são de fato promotoras da compreensão dos significados e da 

linguagem da Matemática. 

 

Em relações as essas reflexões sobre o conteúdo de Matemática, Silva, Ibrahim e 

Resende (2013, p. 30) analisaram questões do Sistema Nacional de Avaliação Básica 

(SAEB), aplicadas no período de 2008 a 2010, aos alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, relacionadas a conteúdos algébricos. Segundo elas dentre as 62 questões 

analisadas apenas nove abordaram a Álgebra. As autoras apontam que os conteúdos foram 

abordados da seguinte forma: uma questão abordando padrões e regularidades, duas 

relacionadas a sistemas de equações com duas variáveis, duas apresentando função e uma 

referente a equação. Essas autoras concluem o texto dizendo que, 
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Para que isso seja possível é necessário propiciar a esses futuros docentes 

momentos de discussão e reflexão sobre o conhecimento adquirido e sobre a prática em 

sala de aula. Para uma melhor formação é importante entender o pensamento desse 

educando sobre o processo de ensino-aprendizagem.  

Como professora licenciada em Matemática e preocupada com a qualidade de 

ensino nessa área, acredito que pesquisas que busquem melhorias no processo de ensino-
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práticas discursivas que ocorrem na sala de aula, tendo de se questionar 
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Em relações as essas reflexões sobre o conteúdo de Matemática, Silva, Ibrahim e 

Resende (2013, p. 30) analisaram questões do Sistema Nacional de Avaliação Básica 

(SAEB), aplicadas no período de 2008 a 2010, aos alunos do 9º ano do Ensino 
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Concluímos que há um número pequeno de questões envolvendo 

conteúdos algébricos nas provas analisadas, principalmente porque 

foram avaliadas duas edições diferentes de provas. A prova do SAEB é 

feita de forma amostral, mas apresenta uma quantidade significativa de 

questões, onde se têm percentuais mais significativos de outros eixos do 

PCN. Outro fator preocupante que não analisamos neste artigo, mas 

pretendemos nos debruçar sobre esses fatores, é o pequeno número de 

acertos nestas questões.  

 

Um fator que deve ser levado em consideração no texto citado é o pequeno 

número de acertos referentes a questões de Álgebra, citados pelas autoras. Destacamos 

também a fala de Tinoco (2008) aponta que alguns professores que faziam parte do projeto 

Fundão se sentiam incomodados ao tratamento que era dado ao ensino de Álgebra na sala 

de aula. Após reflexões e discussões no grupo chegaram à conclusão que isso ocorria 

principalmente porque ensinavam os procedimentos e regras aos alunos no final do ensino 

fundamental e quando chegavam ao ensino médio não lembravam de tais conteúdos.  

 

Esses fatos nos levaram a concluir que não havia uma aprendizagem 

efetiva em Álgebra, apesar de toda nossa dedicação a esse conteúdo, uma 

vez que os alunos não eram capazes de transferir para situações novas o 

que haviam supostamente aprendido. Isso porque o trabalho que 

fazíamos, crentes de que estávamos acertando, era puramente mecânico, 

nós não conhecíamos de fato que significados nossos alunos atribuíam a 

ele (TINOCO, 2008, p. 1). 

 

Essas discussões em grupo são importantes por ampliar a visão em relação ao que o 

outro colega de profissão pensa a respeito do tema e por possibilitar uma reflexão da nossa 

própria prática. Na formação inicial isso se torna ainda mais significativo considerando que 

os saberes relacionados à profissão ainda estão em construção e ainda está sendo feita a 

relação entre conhecimento acadêmico e o escolar. 

Pensando na insatisfação dos docentes em relação à forma como é desenvolvido o 

ensino-aprendizagem de Álgebra e nos resultados apresentados pela escola básica é que nos 

motivou a realização de uma pesquisa. A pesquisa foi realizada com alguns licenciandos de 

Matemática que atuavam em escola públicas no momento.  
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2. Reflexões sobre o processo e ensino-aprendizagem de álgebra 

 

Como o objetivo de compreender a visão dos licenciandos em relação ao estudo de 

Álgebra no ensino básico e superior e, o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 

relacionados a essa Ciência foi aplicado um questionário inicial e realizada uma entrevista. 

Participaram dessa pesquisa doze licenciandos, dos que responderam o questionário, sete 

indicaram que o ensino-aprendizagem de Álgebra no ensino médio foi importante para a 

sua formação, três destacaram que foi traumatizante e três disseram que o ensino dos 

conteúdos algébricos para eles foi indiferente. Em relação ao ensino-aprendizagem de 

Álgebra no ensino superior, todos destacaram que é importante para a profissão; desses 

apenas dois apontaram que foi agradável e um classificou como traumatizante. 

A grande preocupação é como esses licenciandos, como futuros professores, 

trabalharão esses conteúdos em sala de aula considerando que foi destacados por alguns 

como traumático. Sebastian, um desses licenciandos, apontou que o ensino da Álgebra 

durante o Ensino Médio e superior foi muito importante para a sua formação, no entanto 

classifica o ensino no seu curso superior: como traumatizante. Quando solicitamos que 

desenhasse a primeira coisa que o fizesse lembrar o processo de ensino-aprendizagem de 

Álgebra, ele apresentou o seguinte desenho da fig. 1. 

 

 
Figura 1: Desenho de  Sebastian, representando o ensino de Álgebra na licenciatura. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O desenho feito por Sebastian, apresenta indícios de que o conteúdo de Álgebra foi 

trabalhado de forma traumatizante, marcado por um viés tradicional e mecanizado. Em 

uma conversa com Sebastian, ele confirmou que suas aulas de Álgebra foram marcadas por 

exercícios e que era tão fragmentada que não podia faltar. Quando isso acontecia, ele não 

conseguia fazer a conexão entre os conceitos e, consequentemente não compreendia o 
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classifica o ensino no seu curso superior: como traumatizante. Quando solicitamos que 

desenhasse a primeira coisa que o fizesse lembrar o processo de ensino-aprendizagem de 

Álgebra, ele apresentou o seguinte desenho da fig. 1. 

 

 
Figura 1: Desenho de  Sebastian, representando o ensino de Álgebra na licenciatura. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O desenho feito por Sebastian, apresenta indícios de que o conteúdo de Álgebra foi 

trabalhado de forma traumatizante, marcado por um viés tradicional e mecanizado. Em 

uma conversa com Sebastian, ele confirmou que suas aulas de Álgebra foram marcadas por 

exercícios e que era tão fragmentada que não podia faltar. Quando isso acontecia, ele não 

conseguia fazer a conexão entre os conceitos e, consequentemente não compreendia o 
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assunto abordado. Nesse caso, Sebastian apresenta indícios do conhecimento pedagógico 

do conteúdo que, segundo Shulman (2005), está relacionado com a elaboração de 

estratégias e planejamento da disciplina, de modo a contribuir com a compreensão do 

conteúdo pelo aluno. 

A concepção de um ensino-aprendizagem de Álgebra também foi verificada no 

desenho de outros licenciandos que mostraram livros, diversas listas de exercícios e 

imagens de professores ao lado de quadros todos preenchidos. Alexandre por exemplo, ao 

fazer o seu desenho apresenta algumas fórmulas matemáticas remetendo a Álgebra ao 

cálculo matemático. Lins e Gimenez (1997, p. 106) ao falar desse “cálculo literal” ou 

“cálculo com letras” afirmam que geralmente é o mais encontrado nos livros didáticos, o 

que acaba influenciando a prática do professor. Esses autores ainda afirmam que 

 

Essa prática não se baseia em investigação ou reflexão de qualquer 

natureza ou profundidade, apenas em uma tradição, tradição essa que 

estudos e projetos de todos os tipos, e por todo o mundo – inclusive no 

Brasil – já mostraram ineficaz e mesmo perniciosa à aprendizagem. 

 

Identificamos na fala da licencianda Lya que o ensino de Álgebra não foi muito 

diferente dos outros licenciandos. Lya ao falar sobre esse ensino, destaca uma experiência 

que teve como aluna em relação ao ensino de conteúdos algébricos: 

 

Me lembro de quando estudei os produtos notáveis no ensino 

fundamental e, de fato, as coisas aconteceram segundo essa dinâmica de 

decorar. Por isso, eu sabia desenvolver muito bem um (a+b)², mas 

inicialmente tinha dificuldades no cubo da soma, porque demorei um 

pouco mais para decorar essa fórmula. Esse decorar de fórmulas era tão 

bem aceito e natural em Matemática para mim enquanto aluna, que levei 

anos para entender que se eu fizesse (a+b)x(a+b), chegaria exatamente a 

a²+2ab+b² e assim sucessivamente (RELATO DA BOLSISTA LYA, 

ENTREVISTA, 2014). 

 

Shulman (2005) ao destacar as diferentes metodologias utilizadas pelo professor em 

sala de aula aponta o conhecimento pedagógico do conteúdo que é importante para criar 

diferentes meios para auxiliar aos alunos na construção de noções relacionados ao 

conteúdo em questão. A licencianda ao destacar em sua fala um meio de trabalhar a 
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expressão algébrica, aponta que não foram apresentadas durante a sua formação outras 

formas de tornar esse conteúdo compreensível, utilizando outras analogias, demonstrações 

e exemplos.  

Além disso, podemos destacar na fala da licencianda que ela aprendeu a técnica 

para resolver o produto notável, no entanto para ela não havia um significado na 

construção algébrica desenvolvida. Percebemos isso quando ela destaca que não percebeu a 

equivalência entre (a+b)² = (a+b)(a+b)= (a²+2ab+b²). Segundo Arcavi (1995, p. 44), 

 

Se o “sentido do símbolo” requer que nós evoquemos símbolos quando 

eles forem adequados ou indispensáveis, então o “sentido do símbolo” 

requer também que abandonemos os símbolos quando estivermos nos 

afogando em suas manipulações técnicas.  

 

Outros desenhos apontaram a balança como concepção marcante no ensino de 

Álgebra. Uma das bolsistas disse que não sabia o que desenhar em relação a Álgebra, 

porque até a balança destacada por muitos bolsistas como algo relacionado ao ensino dos 

conteúdos algébricos, para ela não fazia sentido. Segundo a bolsista a relação entre 

equações e a balança ela só havia visto no ensino superior.  

Em relação à balança de dois pratos Ponte, Branco e Matos (2009) e Tinoco (2008) 

apontam que o trabalho com esse recurso tem como objetivo auxiliar o aluno a associar o 

equilíbrio a uma igualdade, relacionando a noção de equivalência, facilitando a 

compreensão das relações algébricas. Ponte, Branco e Matos (2009) por outro lado, aponta 

que é necessário levar em consideração que muitos alunos nunca viram uma balança de 

dois pratos e, que é necessária a mediação do professor para que os alunos compreendam o 

que está acontecendo com as equações. 

Já Lins e Gimenez (1997) afirmam que essas técnicas chamadas por eles de 

“facilitadoras” numa concepção letrista não contribuem muito com a construção de 

significado pelo aluno das relações de equivalência algébrica. A nosso ver, a balança pode 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de Álgebra, desde que haja uma 

mediação do professor ao discutir com os alunos as relações observadas por eles durante a 

manipulação da balança. No entanto, destacamos que temos consciência de que esse 

recurso não atende a todas as especificidades do trabalho com equações, considerando, por 

exemplo, que o resultado não poderá ser negativo já que não há pesos negativos. 

Segundo Tinoco (2008) a concepção da Álgebra como ferramenta de resolução de 

problemas geralmente está relacionada a resolução de equações. Segundo essa autora, a 
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equilíbrio a uma igualdade, relacionando a noção de equivalência, facilitando a 
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mediação do professor ao discutir com os alunos as relações observadas por eles durante a 

manipulação da balança. No entanto, destacamos que temos consciência de que esse 

recurso não atende a todas as especificidades do trabalho com equações, considerando, por 

exemplo, que o resultado não poderá ser negativo já que não há pesos negativos. 

Segundo Tinoco (2008) a concepção da Álgebra como ferramenta de resolução de 

problemas geralmente está relacionada a resolução de equações. Segundo essa autora, a 
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variável nessa concepção é definida como incógnita ou constante, ou seja, há um valor a ser 

encontrado por meio da resolução dessa equação. Tinoco (2008, p. 4) afirma ainda: 

 

Permitir que o aluno manuseie e compreenda a simbologia matemática 

inclui entre outras coisas que ele possa, além de manipular os símbolos 

corretamente, ter cuidado com suas “justificações”, atribuindo assim a 

eles significados e podendo aplicá-los quando necessário.  

 

Outro ponto destacado pelos licenciandos é que, os alunos das escolas em que 

atuam têm uma boa participação nas aulas que envolvem os conteúdos algébricos. O 

licenciando Sandro afirma: “Percebo que em alguns momentos o aluno tem conhecimento de como 

resolver o problema, mas acaba equivocando-se durante a manipulação das letras”.   Tinoco (2008, p. 4) 

neste sentido afirma: 

 

Considerando o relevante papel da Álgebra no currículo, suas várias 

dimensões e a não compreensão pelos estudantes dos conceitos e 

procedimentos mais ligados a esse tópico da Matemática, pode-se 

questionar a função do tecnicismo algébrico no seu ensino.  

 

O licenciando José em relação ao ensino-aprendizagem de Álgebra enfatiza que 

“inicialmente tem que fazer o resgate desses conteúdos: operações básicas, propriedades das operações, 

conceito de variáveis e após isso tratar a discussão da Álgebra”. O José aponta que se deve fazer um 

resgate da Aritmética para depois ensinar os conteúdos algébricos. Já o bolsista Alexandre 

acredita que se deve ter cuidado ao introduzir os conceitos algébricos na sala de aula, 

 

Acredito que os professores devem ter cuidado em apresentar a álgebra aos alunos, pois 

muitos estão acostumados a ver a matemática apenas com números. Dessa forma, 

acredito que o cuidado principal dever ser em como apresentar o conteúdo de álgebra 

aos alunos (RELATO DO BOLSISTA ALEXANDRE, 

QUESTIONÁRIO, 2013). 

 

Sobre esta questão Lins e Gimenez (1997, p. 28-29) contradizem a fala de José e 

vão ao encontro da fala de Alexandre ao afirmarem que: 

 

Façamos uma transposição para o caso da aritmética e da álgebra; a 

coexistência das duas permitiria que: i) a álgebra fosse vista como falando 
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de afirmações que envolvem – assim como a aritmética – números, 

operações aritméticas e igualdades (desigualdades); e ii) que aritmética 

fosse vista – assim como a álgebra – como uma ferramenta que toma 

parte do processo de organização da atividade humana.  O ponto ii) 

sugere que já não pensemos na aritmética como uma ferramenta apenas 

para efetivar passos necessários nessa organização.  

 

Esses autores afirmam ainda que “[...] começar a educação algébrica o quanto antes 

é fundamental, para que mais tarde não nos queixemos de como os alunos não conseguem 

‘largar a aritmética’” (LINS; GIMENEZ, 1997, p. 157). Entendemos, portanto, que a 

Aritmética não deve preceder o ensino da Álgebra, mas o ensino da Álgebra deve estar 

relacionado ao ensino da Aritmética. 

Identificamos nas falas dos licenciandos algumas reflexões sobre o processo de 

ensino-aprendizagem de Álgebra que eles vivenciaram como estudantes ou vivenciam em 

suas experiências profissionais. Shulman (1986; 2005) aponta que o conhecimento da 

disciplina, ou seja, o conhecimento adquirido durante a formação é imprescindível e 

englobam a compreensão dos fatos, conceitos, procedimentos da sua área específica. No 

entanto, esse mesmo autor afirma que só isso não é suficiente para garantir um ensino de 

qualidade. Podemos destacar também o conhecimento pedagógico do conteúdo nas falas 

dos licenciandos. Segundo Shulman (2005) esse conhecimento relaciona a prática 

pedagógica do professor com o conteúdo a ser trabalhado e, é considerado importante por 

representar a relação entre conteúdo e didática.  

Em relação ao curso específico de licenciatura em Matemática Gatti (2010, p. 1375) 

afirma: 

 

Os cursos de licenciatura em Matemática se diferenciam por 

apresentarem um maior equilíbrio entre as disciplinas relativas aos 

“Conhecimentos específicos da área” e aos “Conhecimentos específicos 

para a docência”, embora as instituições públicas mantenham, em sua 

maioria, carga horária bem maior para as disciplinas relativas a 

conhecimentos específicos, espelhando mais a ideia de um bacharelado 

do que licenciatura.  

 

Observamos pela fala de Gatti (2010) que nos cursos de licenciatura, seja em 

Pedagogia seja em Matemática há falhas nos cursos de formação. O primeiro refere-se a 
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de afirmações que envolvem – assim como a aritmética – números, 

operações aritméticas e igualdades (desigualdades); e ii) que aritmética 

fosse vista – assim como a álgebra – como uma ferramenta que toma 

parte do processo de organização da atividade humana.  O ponto ii) 

sugere que já não pensemos na aritmética como uma ferramenta apenas 

para efetivar passos necessários nessa organização.  
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‘largar a aritmética’” (LINS; GIMENEZ, 1997, p. 157). Entendemos, portanto, que a 

Aritmética não deve preceder o ensino da Álgebra, mas o ensino da Álgebra deve estar 

relacionado ao ensino da Aritmética. 

Identificamos nas falas dos licenciandos algumas reflexões sobre o processo de 
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suas experiências profissionais. Shulman (1986; 2005) aponta que o conhecimento da 

disciplina, ou seja, o conhecimento adquirido durante a formação é imprescindível e 

englobam a compreensão dos fatos, conceitos, procedimentos da sua área específica. No 

entanto, esse mesmo autor afirma que só isso não é suficiente para garantir um ensino de 

qualidade. Podemos destacar também o conhecimento pedagógico do conteúdo nas falas 

dos licenciandos. Segundo Shulman (2005) esse conhecimento relaciona a prática 

pedagógica do professor com o conteúdo a ser trabalhado e, é considerado importante por 

representar a relação entre conteúdo e didática.  

Em relação ao curso específico de licenciatura em Matemática Gatti (2010, p. 1375) 

afirma: 

 

Os cursos de licenciatura em Matemática se diferenciam por 

apresentarem um maior equilíbrio entre as disciplinas relativas aos 

“Conhecimentos específicos da área” e aos “Conhecimentos específicos 

para a docência”, embora as instituições públicas mantenham, em sua 

maioria, carga horária bem maior para as disciplinas relativas a 

conhecimentos específicos, espelhando mais a ideia de um bacharelado 

do que licenciatura.  

 

Observamos pela fala de Gatti (2010) que nos cursos de licenciatura, seja em 

Pedagogia seja em Matemática há falhas nos cursos de formação. O primeiro refere-se a 
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falta de um desenvolvimento maior nos conteúdos que deverão ser trabalhados nas séries 

iniciais do ensino fundamental, o que pode dificultar trabalho desse futuro docente. No 

segundo caso identificamos que apesar do equilíbrio entre as disciplinas relativas a área de 

Matemática e a relativas a docência, ainda são privilegiadas as disciplinas voltadas para o 

bacharelado e não para a licenciatura. Essas questões podem dificultar o trabalho em sala 

de aula desse futuro professor. Nesse sentido destacamos a fala da licencianda Larissa em 

relação a formação e a prática docente. 

 

Analisando essas questões tem outro ponto a levar em consideração que 

é a formação inicial do professor. Nós queremos que os alunos dominem 

tais conhecimentos, mas como está a formação do professor? Será que a 

formação contribui para o desenvolvimento desses conceitos na sala de 

aula? O professor sabe o conceito e a parte pedagógica é desenvolvida 

por ele, mas será que a formação deu algum embasamento para que ele 

possa desenvolver essa prática? (RELATO DA BOLSISTA LARISSA, 

ENTREVISTA, 2014). 

 

Segundo Schön (2000), a prática da reflexão-em-ação, permite que o profissional ao 

vivenciá-la, regule e gerencie uma nova situação problema, de forma a construir uma nova 

estrutura para administrar esse problema. Isso significa que o licenciando ao vivenciar a 

realidade da profissão por meio da experiência no Pibid, pode refletir sobre a sua ação ou 

como agiria em determinada situação na prática, explicitando suas concepções, construindo 

assim seus próprios saberes e sua identidade profissional. 

É importante, segundo Shulman, que o professor encontre meios de auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem, no caso dessa pesquisa, dos conteúdos algébricos. 

Shulman (1986; 2005) define o conhecimento Pedagógico do Conteúdo como complexo, 

que relaciona o conteúdo a ser ensinado e a transposição didática feita pelo docente para 

auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. É necessário também que o 

professor leve em consideração os fatores relacionados aos alunos e o contexto escolar no 

qual está inserido. 

 

3. Conclusões 

 

Observamos que ao discutir com esses futuros professores que estão em ação nas 

escolas ou que ainda estão em formação, questões relacionadas a tais processos é 
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importante por possibilitar a identificação das reflexões relacionadas ao tema. Acreditamos 

que essas reflexões e discussões realizadas em grupo podem ser importantes para a 

formação desses profissionais considerando que a troca de experiência e a análise de suas 

ações permite uma reconstrução do seu saber docente. Identificamos que houve uma troca 

de experiência e discussão entre os licenciandos em relação ao ensino-aprendizagem da 

Álgebra o que, segundo nossa análise, contribuiu para a formação desses docentes. 

Ao reavaliar e identificar outras formas de trabalhar em sala de aula esses 

licenciandos podem criar novas estratégias para auxiliar os alunos a compreenderem os 

conteúdos a ser ensinados. Concluímos que a troca de experiência e análise da própria 

prática docente permitiu que esses futuros profissionais apontassem outras formas de 

contribuir com o ensino-aprendizagem de Álgebra. Afirmamos também que a discussões e 

reflexões feitas durante a pesquisa apontaram outros caminhos e possibilidades não 

pensados no início do trabalho. 
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ações permite uma reconstrução do seu saber docente. Identificamos que houve uma troca 

de experiência e discussão entre os licenciandos em relação ao ensino-aprendizagem da 

Álgebra o que, segundo nossa análise, contribuiu para a formação desses docentes. 

Ao reavaliar e identificar outras formas de trabalhar em sala de aula esses 

licenciandos podem criar novas estratégias para auxiliar os alunos a compreenderem os 

conteúdos a ser ensinados. Concluímos que a troca de experiência e análise da própria 

prática docente permitiu que esses futuros profissionais apontassem outras formas de 

contribuir com o ensino-aprendizagem de Álgebra. Afirmamos também que a discussões e 

reflexões feitas durante a pesquisa apontaram outros caminhos e possibilidades não 
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Resumo 

 

Uma criança de 8 anos poderia programar um robô ou estudar áreas de design e engenharia de 

automação? É possível e está acontecendo nas escolas do ensino fundamental no município de 

Vila Velha no estado do Espírito Santo, Brasil. Os estudantes estão envolvidos em projetos, 

desafios e trabalham juntos e resolvem problemas integrando as múltiplas disciplinas. Cada dia 

acadêmico é repleto de oportunidades de aprendizado que enfatizam a solução de problemas, o 

trabalho em equipe, a definição de metas e a tecnologia com maneiras divertidas e inovadoras. 

Este artigo apresenta um relato de experiência uma implantação de laboratórios de robótica em 

escolas do ensino fundamental os resultados obtidos foram satisfatórios e foi possível perceber 

que através de uma aula diferenciada utilizando recursos de criação aliada ao uso tecnologias e 

atividades interdisciplinares tornou as aulas mais interativas e agradáveis para os estudantes. 

 

Palavras-chave: Espaço Maker. Aprendizado. Laboratório. Robótica. 

 

1. Introdução 

 

Vale a pena começar a dizer "os tempos mudaram". As crianças de hoje estão 

crescendo no período totalmente digital. Seu desenvolvimento avança com a tecnologia, que 

lhes permite adaptar-se facilmente a qualquer avanço. É por isso que a educação tem que 

seguir em frente continuando o progresso, se reinventar a cada dia. 

As interfaces digitais e os componentes eletrônicos estão, cada vez mais, permitindo 

novas formas de experimentar e criar. Enquanto a tecnologia ganha complexidade por meio 

da microeletrônica, processamento e softwares, as interfaces (físicas e digitais) oferecem 

progressivamente mais facilidades de uso (usabilidade). Diferentes componentes eletrônicos 

(microcontroladores, kits programáveis, sensores) ganham os espaços escolares com interfaces 



41

 
 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - janeiro à março de 2019 - Vol. 5. N. 16 

cada vez mais amigáveis, tornando o uso cada vez mais acessível e suas aplicações cada vez 

mais diferenciadas. 

O avanço da eletrônica e das interfaces permitiram subsidiar com novos equipamentos 

e configuração dos espaços para estruturar e ampliar ambientes em favor de uma educação 

direcionada a experimentação, com espaço de criação. Como resposta a estas oportunidades, 

os Espaços Makers encontram na Robótica Educacional uma integração a uma pedagogia 

mais ativa, que centre no sujeito as principais atividades do ensino-aprendizagem. 

O espaço maker baseia-se numa prática construtivista para formar uma abordagem 

construcionista, introduzida por Jean Piaget e desenvolvida por Seymour Papert. O principal 

objetivo do construcionismo é fazer com que os alunos criem seus próprios conhecimentos 

criando e interagindo com objetos físicos. Tem conexões claras com a alfabetização midiática 

e com a aprendizagem auto-dirigida. 

No Mundo, diversas escolas já introduziram o espaço maker como um ambiente de 

aprendizagem, criando oportunidade de dar sentido ao que estão aprendendo, buscando 

soluções que gerem aprendizado relacionado com a vida. Os projetos Fab Learn Labs (FAB 

LEARN LABS, 2018), FabLab kid (FABLAB KID, 2018), Lite (LITE UNIVALI, 2018) e 

POALab (POALAB, 2018) são exemplos desta união entre o movimento maker e a educação. 

Nestes espaços tem por objetivo a interdisciplinaridade da aprendizagem, voltado à invenção 

e a inovação proporcionando uma oportunidade de exercitar e desenvolver a criatividade e a 

troca de experiências entre os indivíduos. 

Nesse cenário de transformações no modo de pensar as práticas de ensino e 

aprendizagem abordamos neste artigo um relato de experiência dos alunos do ensino 

fundamental de 10 (dez) escolas públicas de ensino fundamental no município de Vila Velha 

no Espírito Santo, Brasil que participam de um projeto de robótica no contra turno. O 

objetivo deste trabalho foi pensar de forma criativa, refletir de maneira sistêmica e trabalhar 

de modo colaborativo com os alunos do ensino fundamental, apresentando para a 

comunidade acadêmicas as possibilidades de utilizar a robótica envolvendo outras ciências, 

criando um ambiente escolar interdisciplinar. 

No Brasil a aprendizagem em espaços maker ainda é pouco explorada (BORGES, 

K.S., FAGUNDES, L.D., & MENEZES, 2016) e não possui uma proposta pedagógica 

formalizada, é uma área ainda pouco explorada pela pesquisa. Neste sentido este trabalho tem 

como objeto de estudo apresentar um relato de experiência do uso da robótica como 

ferramenta de aprendizado e transformação educacional promovendo a interdisciplinaridade 

em espaços makers nas escolas do ensino fundamental.  

Na seção 2, é apresentada a robótica educacional para o currículo interdisciplinar. A 

seção 3 discorre sobre a metodologia do projeto de robótica. A seção 4 apresenta uma 

proposta de trabalho com um laboratório de robótica. A seção 5 apresenta os resultados do 
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projeto. A seção 6 traz as considerações finais deste trabalho, indicando os próximos passos 

da pesquisa. 

 

2. A Robótica na Educação para o currículo Interdisciplinar 

 

A revisão da literatura revela que a Robótica é um campo em crescimento com o 

potencial de impactar significativamente a natureza da educação em ciência e tecnologia em 

todos os níveis. A Robótica Educacional surgiu como uma ferramenta única de aprendizado 

que pode oferecer atividades práticas e divertidas em um ambiente de aprendizado atraente 

que alimenta o interesse e a curiosidade dos alunos (Eguchi, 2010). No entanto, tem sido 

observado nos últimos anos que o interesse popular em robótica aumentou espantosamente 

(Benitti, 2012). Além disso, a disponibilidade de robótica para o ensino fundamental está 

crescendo rapidamente (Mataric, 2004). 

A robótica pode ser abordada de maneira inteligente e diferenciada envolvendo os 

estudantes. Por meio de uma abordagem curricular temática as áreas curriculares são 

integradas em torno de um tópico especial para aprendizagem e estudada principalmente por 

meio de questionamento e comunicação (Alimisis, 2013), podemos ainda acrescentar 

conforme (Alimisis, 2017) que abordagem baseada em projeto os alunos trabalham em grupos 

para explorar problemas do mundo real; este é, por exemplo, o caso proposto na metodologia 

desenvolvida pelo projeto europeu TERECoP, Educação Pedagógica em Métodos 

Pedagógicos Construtivistas Avançados em Robótica, (www.terecop.eu), outra possibilidade é 

a participação dos estudantes em competições em desafios nos torneios de robótica que 

ocorrem, como a Olimpíada Brasileira de Robótica (http://www.obr.org.br), FIRST Lego 

League (http://www.firstlegoleague.org), a RoboCupJunior (http://rcj.robocup.org) e outras 

competições mundiais. 

Para d'Abreu (1999), ao elaborar-se um ambiente de aprendizagem baseado no uso de 

dispositivos robóticos, pode-se dar tanto o enfoque técnico-industrial quanto o pedagógico-

educacional. Considerando-se que: 

 

a ideia central é propiciar ambientes de aprendizagem baseados em 

dispositivos robóticos que permitem a construção do conhecimento nas 

diferentes áreas das ciências. Neste enfoque, a robótica pedagógica pode ser 

definida como a utilização da robótica industrial num contexto onde as 

atividades de construção e controle de dispositivos, usando kits de montar 

ou outros materiais, propicia o manuseio de conceitos de ciências em geral 

num ambiente de sala de aula, nos diferentes níveis de ensino (D'ABREU, 

1999, p. 1). 
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As principais teorias por trás da robótica educacional são o construtivismo e o 

construcionismo. Piaget argumenta que a manipulação de artefatos é uma chave para as 

crianças construírem seus conhecimentos (Piaget, 1972). Papert acrescentou a ideia de que a 

construção do conhecimento acontece de maneira especialmente eficaz em um contexto em 

que o indivíduo está conscientemente envolvido na construção, seja um artesanato ou um 

artefato tecnológico (Papert, 1980). 

O papel dos educadores é oferecer oportunidades para que os estudantes se envolvam 

em explorações práticas e forneçam ferramentas com a finalidade de construir o 

conhecimento no ambiente de sala de aula. Nesse contexto os alunos têm a oportunidade de 

exercer a intuição, a experimentação, condições de formular perguntas e hipóteses, tomar 

consciência, dialogar, instaurar a interação, transformar, descobrir, inventar e construir 

conhecimento. Aprender com a robótica educacional fornece aos alunos oportunidades para 

que eles parem, questionem e pensem profundamente sobre tecnologia. Ao projetar, 

construir, programar e documentar projetos, os estudantes não apenas aprendem como a 

tecnologia funciona, mas também aplicam as habilidades e o conhecimento de conteúdo 

aprendidos na escola de maneira significativa e empolgante. 

A Robótica Educacional cria um ambiente de aprendizado no qual os estudantes 

podem interagir com seu ambiente e trabalhar com problemas do mundo real; Nesse sentido, 

a Robótica Educacional pode ser uma ótima ferramenta para que os estudantes tenham 

experiências de aprendizado. Projeto de robótica é rica em oportunidades para integrar não 

apenas a área da tecnologia, mas também muitas outras disciplinas, incluindo alfabetização, 

estudos sociais, dança, música e arte, ao mesmo tempo que oferece aos alunos a oportunidade 

de encontrar novas maneiras de trabalhar em equipe com a finalidade de promover 

habilidades de colaboração compartilhando conhecimento das diversas ciências. A robótica 

educativa é uma ferramenta de aprendizado que aprimora a experiência do aluno por meio do 

aprendizado prático. A elaboração de projetos de robótica permite que o estudante tenha um 

ambiente de aprendizado divertido e estimulante devido à sua natureza prática e à integração 

da tecnologia. Os estudantes se envolvem e contribuem com habilidades e conhecimentos 

necessários para que eles atinjam seus objetivos, a fim de completar os projetos de seu 

interesse. 

Estudos no campo relatam que a robótica tem um impacto potencial na aprendizagem 

do aluno em diferentes áreas (Física, Matemática, Engenharia, Informática e mais) e no 

desenvolvimento pessoal incluindo cognitiva, meta-cognitiva e habilidades sociais, tais como: 

habilidades de pesquisa, pensamento criativo, tomada de decisão, resolução de problemas, 

comunicação e habilidades de trabalho em equipe, sendo todas habilidades essenciais 

necessárias no ambiente de trabalho do século XXI (Eguchi, 2010). 
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3. Aspectos Metodológicos do Projeto 

 

Nossa abordagem metodológica tenta levar em conta os diferentes aspectos 

envolvidos em um processo de ensino-aprendizagem construtivista, dentro de um contexto 

escolar concreto. 

As teorias construtivistas de Jean Piaget argumentam que a aprendizagem humana não 

é o resultado de uma transmissão de conhecimento, mas um processo ativo de construção do 

conhecimento em experiências do mundo real e ligadas a pré conhecimento pessoal (Piaget 

1972). O desenho de boas experiências de educação-aprendizagem (construtivistas) com 

robôs tem que ser feito levando em conta os seguintes pontos: 

A Teoria Piagetiana sustenta que a aprendizagem passa por um processo ativo de 

assimilação do sujeito com seu meio em respostas a desafios lançados. Os desafios lançados – 

provocador de conflitos cognitivos – promovem um estado de desequilíbrio do sujeito. 

Diante disso, o sujeito conduz suas ações em busca de um estado superior de equilíbrio. 

Reconduzir suas ações significa assimilar o meio, isto é, extrair novas qualidades de sua 

experiência física, mas sobretudo de suas coordenações, para que assim possa acomodar em 

uma nova organização, adaptando-se. 

A experiência com atividades laboratoriais permitem que os sujeitos possam 

experimentar suas teorias em práticas em uma lógica de interação (sujeito x objeto). O 

laboratório de experimentação munido de variados instrumentos facilita as práticas 

experimentais, promovendo, assim, a criação progressiva de testes. As diferentes tentativas 

praticadas pelos alunos constitui um ambiente enriquecido de oportunidades de assimilação. 

Os sucessos e fracasso permitem que as ações iniciais possam ser validadas e/ou reconduzidas 

a novas ações, isto é a tomada de consciências progressivas, ao ponto de que não somente se 

alcança um saber-fazer, mas que permita um compreender as razões do seu próprio fazer. 

A Pirâmide da Aprendizagem, primeiramente chamada de cone da experiência, traz a 

percepção de Edgar Dale (1946), realizou diversos estudos nos quais verificou que o 

conhecimento adquirido ou aprendido após 24 h para um aluno é de 5% para palestras, 50% 

para discussões em grupo, 75% para experiências práticas e 90% para o ensino a pares. 

Percebe-se que quanto mais ativo o estudante for em suas práticas acadêmicas, maiores são as 

possibilidades de aprendizagem real e significação social (LALLEY; MILLER, 2007, p.68). 

Uma das primeiras atividades propostas no projeto é envolver o estudante por meio 

de debates e roda de conversa sobre o desenvolvimento de tecnologias e valores sociais. Em 

um segundo momento, a mesma atividade é focada em atividades práticas, a fim de aumentar 

a curiosidade, fantasia e lógica nos estudantes. Nesta atividade é discutido as leis da, em 

particular, orientando uma análise da lei com as leis da sociedade. O objetivo é aprender o 
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processo tecnológico como um aspecto positivo utilizando a colaboração entre os sujeitos, 

dando contribuição própria ao grupo. 

Uma segunda atividade é destinada ao planejamento e construção de assuntos de 

lógica e programação. O projeto tem como perspectiva trazer os conceitos básicos da Ciência 

da Computação, principalmente da programação, para o ambiente escolar. Os estudantes são 

desafiados a utilizar a plataforma e são realizados competições e torneios de programação 

entre os estudantes. 

 

4. O Projeto de Robótica 

 

Vale ressaltar que não há a disciplina de introdução a robótica no currículo escolar, 

conforme o sistema de Ensino Brasileiro de Educação (BORGES, K.S., FAGUNDES, L.D., 

& MENEZES, 2016). Esforços em tecnologias na educação têm mostrado que as escolas nas 

últimas décadas tem se destacado e os estudantes estão entusiasticamente envolvidos em 

projetos maker de robótica, atingindo metas de aprendizado e desenvolvimento de 

habilidades. 

O principal objetivo deste projeto diz respeito à introdução da Robótica na escola de 

ensino fundamental II (estudantes entre 9 a 14 anos de idade) como um assunto normal ao 

currículo de atividades diversificadas, além de ser proposto como uma atividade extra a ser 

realizada fora do horário escolar. 

Os encontros acontecem durante o contra turno, os estudantes não são obrigados a 

estarem nas aulas uma vez que não existe “chamada” para nota e/ou falta, mas são realizadas 

propostas de projetos para que os estudantes possam apresentar durante os encontros. Essa 

maneira de trabalhar está diretamente relacionada a pedagogia de projetos e a autonomia de 

cada estudante em elaborar o seu “invento”. 

O objetivo do Projeto de Robótica nas escolas de ensino fundamental (8 a 12 anos de 

idade) é servir um espaço interdisciplinar de aprendizagem para que os estudantes sejam 

inventores e criadores. Com a robótica, os estudantes têm uma oportunidade diferente para 

desenvolver sua capacidade lógica e sua criatividade utilizando raciocínio e do pensamento 

crítico. 

 

4.1. Metodologia 

 

A metodologia adotada durante os encontros seguiu o modelo participativo-

colaborativo-construtivista (Abud, 2003). O modelo participativo possibilita o envolvimento 

das pessoas no processo de tomada de decisões. O modelo colaborativo possibilita a troca de 
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experiência entre dois ou mais sujeitos proporcionando a construção de conhecimentos por 

meio de discussões, reflexões e tomadas de decisões em conjunto. 

Os professores do projeto são servidores da rede municipal de ensino, dos 16 

professores 15 são formados em licenciatura e 1 professor em ciências da computação. 

Realizamos os encontros de maneira presencial na quarta-feira com duração de 4 horas 

mensalmente, para realizar uma formação com estes professores nas diversas tecnologias 

(lógica, programação, eletrônica, projetos, currículo, etc). Nos encontros os professores têm a 

oportunidade de trocar experiências com outros professores de outras escolas que também 

participa do projeto de robótica. O ponto negativo é que os professores dividem carga horária 

com a disciplina chamada tecnologia educacional que faz parte do currículo, e isso 

comprometia uma formação quinzenal, uma vez que esse professor tinha outras formações 

para participar. Por fazer parte do currículo essa disciplina os professores tinham que 

preencher pautas o que comprometia algumas quartas-feiras. 

Trabalhar com crianças e pré-adolescentes é necessário usar de recursos lúdicos que 

sejam atraentes para os mesmos. Para o desenvolvimento de lógica utilizamos os aplicativos 

Scratch (Scratch, 2018) e o Code (Code, 2018), os professores desenvolveram trabalhos 

durante um mês a dois meses nessas plataformas. 

Passando os diversos desafios que eram propostos, os estudantes avançaram para os 

conceitos de algoritmos descritivos por meio de uma sequência de passos para solucionar 

problemas, como é feito no fluxograma. Tivemos algumas dificuldades dos estudantes 

entender alguns conceitos de condicional no fluxograma, quando isso acontecia era necessário 

uma intervenção da ferramenta Scratch para compreender melhor o conceito. 

Após as etapas de desenvolvimento de raciocínio lógico e noções básicas de 

algoritmos, era apresentado aos estudantes o Arduino, variados sensores eletrônicos e 

analógicos e o software S4A (S4A, 2018). No decorrer dos encontros, muitas propostas foram 

desenvolvidas pelos alunos. Sempre era realizado o desafio durante as aulas no final de cada 

encontro é apresentado pelos estudantes. 

Por exemplo, durante um encontro os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer 

o sensor ultrassônico, depois de entender sua aplicação, os estudantes fizeram uma proposta 

de contextualização sobre o uso deste sensor no dia a dia, então fizeram uma proposta de um 

semáforo que ao ver uma pessoa informa a quantidade de minutos que resta para abrir ou 

fechar por meio de um LCD. 

Após diversas experimentações, os alunos são desafiados a contextualizar os diversos 

sensores e o Arduino ao contexto do seu dia a dia, solucionando algum problema. Para isso 

foram disponibilizados para os alunos das 10 (dez) escolas participantes do projeto de 

robótica os kits de arduino e materiais de papelaria e artesanato. Os materiais que não tivesse 
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na escola os alunos conseguiram na comunidade local por meio de doações como por 

exemplo canos do tipo tubo de 100mm. 

Os projetos aconteceram da seguinte forma: os estudantes foram questionados sobre a 

possibilidade de descrever um problema que poderia ser resolvido utilizando os materiais que 

foram entregues. Os estudantes já tinham conhecimento prévio dos sensores, arduino, placas, 

material de artesanato e papelaria. Durante uma semana os estudantes tiveram a oportunidade 

de pensar em um problema da sua comunidade local ou da sua escola. Sendo assim cada uma 

escola apresentou uma proposta de problema: 

 

• Escola X o grupo dos estudantes da robótica verificaram que nas aulas de música 

não havia alguns equipamentos como por exemplo o teclado musical. 

 

• Escola Z o grupo dos estudantes da robótica analisou que faltava um semáforo 

próximo a escola, e que este teria que ter um temporizador e um sinal sonoro para 

facilitar que os alunos deficientes de baixa visão. 

 

• A Escola Y o grupo de estudantes participou de palestra sobre meio ambiente e 

reciclagem na escola. Assim os alunos despertaram a ideia de unir a robótica com 

equipamentos inservíveis de tecnologia. 

 

• A Escola W tem um horta escolar porém com dificuldades para realizar o cultivo. 

O grupo dos alunos esta escola teve ficaram instigados em resolver o problema do 

cultivo por meio de uma hidroponia. 

 

Durante dois a três meses nas aulas de robótica os estudantes trabalharam em suas 

escolas para o desenvolvimento do projeto propondo uma solução prototipada para o 

problema apresentado. Logo em seguida os estudantes realizaram a apresentação de seus 

protótipos na I Mostra de Robótica das escolas municipais de ensino fundamental 

(https://www.youtube.com/watch?v=Nh1GmqDaF8E). Foram as soluções para os problemas 

apresentados: 

 

● Para a escola X os estudantes desenvolveram um teclado musical por meio de um 

teclado musical de banana figura1. 

 

● Para a escola Z os estudantes criaram uma maquete da escola com a avenida e 

colocaram um semáforo com LED e um sinalizador com o buzzer, figura 2. 
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● Na Escola Y os estudantes aproveitaram o material inservível e transformou em 

material de decoração. Conforme apresentado na Figura 3, um porta-retratos foi 

produzido. 

 

● Na Escola W os alunos construíram um protótipo de hidroponia para a horta 

escolar, figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 (à esquerda): Criação dos alunos da Escola X 

Figura 2 (à direita): Criação dos alunos da Escola Z 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 (à esquerda): Criação dos alunos da Escola Y 

Figura 4 (à direita): Criação dos alunos da Escola W 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5. Resultados do Projeto 

 

Este artigo apresentou o relato de experiências de encontros no projeto de robótica 

realizadas com os estudantes da rede municipal de Vila Velha/ES. Por meio dos encontros os 

estudantes criaram projetos de automação, eletrônica, robótica, etc, criando soluções e 

prototipando ideias. Os professores e alunos não tinham inicialmente
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conhecimentos com linguagem/lógica de programação/eletrônica, a busca por esse 

conhecimento se deu por cada protagonista de acordo com a necessidade do projeto. Ao final 

da apresentação dos projetos foi aplicado um questionário de satisfação semiestruturado, com 

perguntas abertas e fechadas, visando coletar informações a respeito dos encontros que 

aconteceu durante o ano. Participaram do projeto de robótica 16 professores, sendo que 

destes nenhum destes são formados em áreas exatas. 

Os resultados apontaram que o projeto de robótica nas escolas proporcionou, 

segundo os professores, o desenvolvimento e despertar do estimulo intelectual para os 

estudantes, melhora o raciocínio lógico-matemático, melhora a capacidade de planejamento e 

melhora a capacidade de interpretação de textos/compreensão verbal, melhora a 

interação/socialização, melhora a capacidade de liderança, melhora a motivação. As aulas se 

tornaram mais prazerosas, uma vez que eram realizadas no contra turno por meio de projetos 

em que não tinha nota, mas o estudante mostrava interesse em participar e frequentar as aulas. 

De acordo com os professores, um ponto positivo são as trocas de experiências entre os 

professores 

Duas perguntas realizadas no questionário foram: i. identificar os conteúdos que podem ser 

trabalhados nos projetos de robótica e os ii. relatos e experiencias dos estudantes que tenha chamado a atenção 

durante os encontros. Dentre as respostas postadas pelos professores na tabela 1 destaco algumas 

respostas de 2 professores (as): 

 

 Na sua opinião, como os conteúdos da sua disciplina são trabalhados no  

 Projeto de Robótica?  

 “Trabalho  diretamente  com  a  oficina  de  robótica  e  tecnologias  

 educacionais. Acredito que os alunos que estão frequentando a oficina  

Professor (a) A 

estão  tendo  mais  intimidade  com  computador  e  desenvolvendo  mais  

habilidades,  tanto na questão de protagonismo, quanto na questão de  

 aprendizagem.”  

 Relate um caso de uma criança que participa(ou) do Projeto de Robótica  

 que chamou sua atenção positiva ou negativamente.  

 “Tenho um aluno que é bem rebelde na sala de aula convencional. E  

 destaca-se na robótica, e depois de muita conversa ele tem se esforçado  

 pra mudar o comportamento... Acho que a robótica é isso, a gente não  

 precisa  cobrar  tanto,  eles  gostam  e  naturalmente  se  esforçam  para  

 compreender melhor.”  

 Na sua opinião, como os conteúdos da sua disciplina são trabalhados no  

 Projeto de Robótica?  

 “Atuo com aulas de tecnologias educacionais que é uma disciplina que  

 trabalha em parceria com a robótica. Possibilitando a interação com o  
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Professor (a) B 

mundo digital, a interdisciplinaridade e contribuindo para a formação do  

aluno.”  

 Relate um caso de uma criança que participa(ou) do Projeto de Robótica  

 que chamou sua atenção positiva ou negativamente.  

 “Recebi um aluno que apresentava dificuldades em seu comportamento e  

 que na aula de robótica se tornou um aluno comprometido, participativo,  

 além da melhora em seu comportamento na sala de aula.”  

Tabela 1: Relato de professores do projeto de robótica 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em geral, os resultados foram positivos, houve uma significativa melhora no 

comportamento e intelecto dos estudantes durante o encontros do projeto de robótica, ter 

autonomia, propostas de projetos, utilizar o contra turno das aulas para trabalhar foi um 

diferencial para a realização efetiva do projeto. 

 

6. Considerações Finais 

 

Neste artigo, é feita uma tentativa de introduzir atividades de robótica aos alunos do 

ensino fundamental, apoiando-os a trabalhar em construções de robóticas simples com 

Arduino e Lego Mindstorms. Os alunos são convidados a trabalhar em grupos para projetar, 

construir e programar. Iniciativas como esta apresentada neste artigo vêm seguindo diferentes 

perspectivas. 

Foi visto por meio da análise literária que o movimento maker é capaz de sobrepor a 

diversas restrições, e pode ser adaptada na sala de aula de maneira que pudesse envolver os 

estudantes, com a finalidade de promover uma mudança cultural que instigue um espírito 

criativo e a autoria dos alunos ainda em fase de formação. 
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Resumo 

 

A educação é um direito fundamental para o exercício da cidadania. O domínio da leitura e escrita 

são habilidades importantes para o domínio da vida do indivíduo em sua prática coletiva. As 

práticas da alfabetização e do letramento de adultos é um fator pertinente quando se trata de 

inclusão social. Esta pesquisa teve como proposta principal analisar a importância da alfabetização 

e do letramento do sujeito jovem e adulto para a inserção nas práticas da sociedade grafocêntrica. 

O caminho metodológico deu-se pela pesquisa exploratória e descritiva, tendo como instrumento 

de coleta de dados o aporte bibliográfico e estudo de caso. Na busca de aprofundar diálogos 

teóricos, utilizou-se dados produzidos por meio de entrevistas com dois sujeitos, sendo um 

totalmente analfabeto do ponto da decodificação do alfabeto e outro que havia se alfabetizado na 

EJA. Os resultados alcançados neste estudo reforçam a importância da alfabetização e do 

letramento para o reconhecimento social dos sujeitos da EJA e dos diretos que eles possuem, bem 

como, dos desafios vividos pelas pessoas não alfabetizadas, de se inserirem em um contexto social 

grafocêntrico. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Educação de Jovens e Adultos. Inclusão Social. Letramento. 

 

1. Introdução 

 

O domínio da leitura e escrita, para o sujeito, significa ter acesso a outro mundo, ao da 

consciência. Conhecer, está diretamente ligado a interação com o outro, ao ato crítico e político 
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que leva a humanização do sujeito. Em uma sociedade grafocêntrica, o valor dado à leitura e escrita 

é um valor social associada a melhoria da vida pessoal.  

Diante disso, sabe-se que no Brasil a realidade de pessoas que não foram alfabetizadas é 

marcada por práticas de exclusão social, pois, não tiveram a oportunidade de frequentar a escola 

no tempo adequado. Esta realidade se consolida ao perceber que grande parte dessa população 

ainda não desfrutou dos diversos saberes historicamente construídos nas distintas áreas do 

conhecimento científico. Desta forma, a alfabetização e o letramento tornam-se instrumentos 

relevantes para o desenvolvimento do sujeito como parte integrante da sociedade centrada na 

escrita. 

Este artigo integrou resultados de uma pesquisa onde buscou relacionar a alfabetização e o 

letramento à prática social entendendo a importância destas ferramentas pelo jovem e o adulto para 

sua inserção nas práticas sociais. Neste sentido, o objetivo principal foi o de analisar a importância 

da alfabetização e do letramento do sujeito jovem e adulto para a inserção nas práticas da sociedade 

grafocêntrica. Nas especificidades dos objetivos buscou-se, também, estabelecer as contribuições 

teóricas da alfabetização na educação de jovens e adultos (EJA), identificar as contribuições da 

alfabetização para a inserção social e política de sujeitos em uma sociedade grafocêntrica e avaliar 

as consequências do analfabnetismo para o reconhecimento do sujeito em suas condições sociais. 

É neste contexto que a alfabetização e o letramento na vida dos jovens e adultos se 

deparam, no sentido de garantir ao sujeito a oportunidade de participar do exercício da cidadania 

e o reconhecimento como parte integrante da sociedade por meio do conhecimento do sistema da 

leitura e –escrita. Para tanto, emergiu a seguinte questão problema: Qual a importância da 

alfabetização e letramento de adultos para inserção de práticas sociais em sociedade centrada na 

escrita? 

Em função da natureza da pesquisa, o método de investigação adotado é de caráter 

exploratório, que proporciona uma maior familiaridade com o problema de pesquisa, descritiva ao 

destacar que o propósito da mesma é fornecer aporte teórico ao trabalho, bem como o 

conhecimento referente ao tema (RICHARDSON, 2010). No caminho percorrido foi necessária à 

coleta de dados por meio da pesquisa bibliográfica e estudo de caso, por roteiro de entrevistas 

semiestruturadas e, pela aplicação das mesmas com dois sujeitos, sendo um não alfabetizado e 

outro recém-alfabetizado. 

Entendendo que no processo de aquisição da leitura e da escrita o sujeito tem a 

oportunidade de obter saberes necessários para “inserir-se” nas práticas da vida em uma sociedade 

grafocêntrica, no qual a alfabetização e o letramento tornam-se o apoio relevante para a prática da 

cidadania ativa, autônoma e responsável voltada à conquista de direitos tantos sociais como 
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políticos. A partir deste contexto, o sujeito pode descobrir-se como agente transformador de sua 

realidade permitindo a solidariedade e o bem em comunidade. Entendendo que o exercício da 

cidadania é essencial na vida pessoal do ser humano, onde ao desempenhar este papel, pode 3eva-

lo a outro estado ou condição nos aspectos: cultural, cognitivo e social. 

 

2. Uma breve trajetória histórica e teórica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

No alcance das análises da trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos - EJA, feitas 

nesta seção no que se refere à interferência das condições sociais sobre a vida dos sujeitos jovens e 

adultos, Fávero (2009) destaca que nos guias de história da educação brasileira não há indícios da 

educação de jovens e adultos. Nesse sentido, a discussão que permeia o amadurecimento do 

processo para pensar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) enquanto modalidade emerge a partir 

dos anos 80 devido aos problemas referentes aos jovens no que tange às questões de cunho social. 

Esta discussão ganha força a partir dos estudos das Ciências Sociais ao reconhecer a EJA enquanto 

categoria, tendo como consequência muitos estudos sobre esta modalidade. “Com a LDB, a EJA 

passa a ser concebida como uma modalidade da Educação Básica, o que lhe confere uma dimensão 

diferente daquela de outrora, na medida em que possibilita a superação da concepção de oferta 

aligeirada, compensatória e supletiva de escolarização” (JULIÃO, BEIRAL, FERRARI, p. 42, 

2017). 

A história da EJA transcorreu por muitos movimentos populares que acarretaram heranças 

de formação e influência advindos da Educação Popular (FÁVERO, 2009). Estas intervenções, de 

certa forma, têm consentido refletir os sujeitos em diversos aspectos que o forma, buscando a partir 

das suas experiências a relação de forma metódica com o processo de escolarização. Sendo assim, 

a Educação Popular pode ser vista como aquela que,  

 

...supera o individualismo, o racionalismo e o essencialismo típicos da pedagogia 

tradicional, cujos discursos e práticas estão centrados na competência individual 

do aluno, no sucesso ou fracasso pessoal, na inteligência imanente ao sujeito, em 

metodologias verborrágicas de transmissão do saber erudito, na memorização 

acrítica de conteúdos previamente determinados, na dicotomia entre teoria e 

prática e entre razão e emoção, e na avaliação com vistas à classificação dos 

alunos e à determinação da quantidade de saber acumulado (NETO, p. 4, 2017).  

 

Conclui-se então que, seria possível a Educação Popular atuar sobre a realidade social no 

Brasil que é caracterizada pelas desigualdades sociais, sendo um dos grandes fatores que contribuem 
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políticos. A partir deste contexto, o sujeito pode descobrir-se como agente transformador de sua 
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cidadania é essencial na vida pessoal do ser humano, onde ao desempenhar este papel, pode 3eva-

lo a outro estado ou condição nos aspectos: cultural, cognitivo e social. 

 

2. Uma breve trajetória histórica e teórica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

No alcance das análises da trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos - EJA, feitas 

nesta seção no que se refere à interferência das condições sociais sobre a vida dos sujeitos jovens e 

adultos, Fávero (2009) destaca que nos guias de história da educação brasileira não há indícios da 

educação de jovens e adultos. Nesse sentido, a discussão que permeia o amadurecimento do 

processo para pensar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) enquanto modalidade emerge a partir 

dos anos 80 devido aos problemas referentes aos jovens no que tange às questões de cunho social. 

Esta discussão ganha força a partir dos estudos das Ciências Sociais ao reconhecer a EJA enquanto 

categoria, tendo como consequência muitos estudos sobre esta modalidade. “Com a LDB, a EJA 

passa a ser concebida como uma modalidade da Educação Básica, o que lhe confere uma dimensão 

diferente daquela de outrora, na medida em que possibilita a superação da concepção de oferta 

aligeirada, compensatória e supletiva de escolarização” (JULIÃO, BEIRAL, FERRARI, p. 42, 

2017). 

A história da EJA transcorreu por muitos movimentos populares que acarretaram heranças 

de formação e influência advindos da Educação Popular (FÁVERO, 2009). Estas intervenções, de 

certa forma, têm consentido refletir os sujeitos em diversos aspectos que o forma, buscando a partir 

das suas experiências a relação de forma metódica com o processo de escolarização. Sendo assim, 

a Educação Popular pode ser vista como aquela que,  

 

...supera o individualismo, o racionalismo e o essencialismo típicos da pedagogia 

tradicional, cujos discursos e práticas estão centrados na competência individual 

do aluno, no sucesso ou fracasso pessoal, na inteligência imanente ao sujeito, em 

metodologias verborrágicas de transmissão do saber erudito, na memorização 

acrítica de conteúdos previamente determinados, na dicotomia entre teoria e 

prática e entre razão e emoção, e na avaliação com vistas à classificação dos 

alunos e à determinação da quantidade de saber acumulado (NETO, p. 4, 2017).  

 

Conclui-se então que, seria possível a Educação Popular atuar sobre a realidade social no 

Brasil que é caracterizada pelas desigualdades sociais, sendo um dos grandes fatores que contribuem 

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - janeiro à março de 2019 - Vol. 5. N. 16 

 

para a elevada taxa do analfabetismo (IBGE, 2017). Diante disso, Paulo Freire ainda no final da 

década de 1950 pronuncia a seguinte afirmação, “[...] a miséria da população era responsável pelo 

analfabetismo e pelo atraso das condições de vida em geral e não a vice-versa, como se afirmava 

inclusive em documentos oficiais” (FREIRE, apud, FÁVERO, 2009, p. 67). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE considera analfabeta o indivíduo 

que não sabe ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhece. Por outro lado, para alguns 

teóricos o conceito de analfabetismo vem sofrendo alterações ao longo de vários processos 

históricos, no que tange a educação. Tfouni (2010) salienta que este processo histórico da 

alfabetização no Brasil passa por sucessivas mudanças conceituais e metodológicas buscando 

relacionar a alfabetização e o letramento às práticas educativas e também ao uso destes nas práticas 

sociais. Já Romão (2011) destaca a relevância de se levar em consideração as dimensões que 

compõem as responsabilidades dos teóricos desta área sendo elas: a dimensão política e a da prática 

pedagógica. 

Embora surjam muitos desacordos de ideias quanto ao conceito de alfabetização e 

letramento, sua proposta continua sendo a de levar o indivíduo a inserir-se numa sociedade que se 

organiza por meio de uma cultura letrada, ou seja, centrada na escrita e a interpretação desta. Neste 

sentido, Tfouni (2010, p. 22) destaca que “[...] o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos 

da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. Com relação à alfabetização a autora 

destaca que, 

 

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de 

habilidades para leitura, escrita e às chamadas práticas da linguagem. Isso é levado 

a efeito do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. A 

alfabetização pertence, assim, ao âmbito individual. (TFOUNI, 2010, p. 1-2) 

 

Diante deste contexto, entende-se que a sociedade “moderna” se apresenta em um 

contínuo processo de modificações e concretização dos campos dos saberes sistematizados e 

científicos na busca de apurar conceitos e práticas de ações didático-pedagógicas referente à 

alfabetização e o letramento. E para acompanhar estas transformações, enquanto processo singular 

do sujeito, seus interesses que seguem determinadas práticas sociais dentro de uma cadeia de 

requisições para que o mesmo possa se perceber inserido no processo histórico e contribuir na sua 

construção. Para tanto Rosa (2007, p. 72) destaca que, “[...] o uso da linguagem escrita tem 

implicações diretas no modo de vida dos indivíduos, ampliando ou limitando as suas possibilidades 

de ação”. 
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Essas transformações conceituais que passam a ser implantadas na sociedade caracterizam-

se por valores que visam o progresso e o desenvolvimento social dos sujeitos que se encontravam 

à margem deste processo (SOARES, 2009). Por isso, entende-se ser importante que os sujeitos 

busquem além da aquisição do código da escrita, adquirir também, habilidades que permitam sua 

inserção social, pois, não basta apenas saber ler e escrever, ou seja, decodificar as letras, mas 

também responder às exigências de uma sociedade grafocêntrica que está centrada na capacidade 

de resolução de problemas referentes ao seu dia-a-dia. Sendo assim, o letramento e a alfabetização 

buscam focar aspectos de âmbito social que envolvem a condição do sujeito de se reconhecer por 

meio de um sistema de escrita. Nesse contexto, Tfouni (2010, p. 22) aborda que, 

 

Entre outros casos, procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades 

quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita, ou generalizada; 

procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas “letradas” 

em sociedades ágrafas. Deste modo, o letramento tem por objetivo investigar 

não somente quem é alfabetizado, mas também quem não é alfabetizado, e, neste 

sentido, desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no social. 

 

Da distinção entre as terminologias sobre letramento e alfabetização centrou-se em 

conceitos que tratam da separação entre analfabeto e analfabeto funcional referindo-se aos sujeitos 

que sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar. Ao contrário desta perspectiva, Soares 

(2009) destaca que o letramento é o estado, ou condição, no qual o sujeito se admiti como leitor e 

escritor relacionando a prática de leitura e escrita com sua realidade social. Nesta afirmação, está 

tácito a ideia de que a habilidade de ler, escrever e interpretar tem consequências sobre o sujeito e 

a alteração de sua condição social diante de sua inserção numa sociedade grafocêntrica1.  

Vale salientar nesta pesquisa, a ideia principal não está em ser, ou não, um sujeito 

alfabetizado, mas, em estar inserido em uma sociedade letrada, em que necessita corresponder a tal 

realidade, podendo produzir processos de não reconhecimento da sua identidade individual e 

coletiva no qual pode, como consequência, desprendê-lo de sua historicidade e do exercício de 

cidadania. No que tange à cidadania,  

 

Por essa razão, o exercício da cidadania é fator que merece maior esclarecimento, 

pois a categoria significa uma condição de existência com dignidade,26 e que vai 

além das condições vitais básicas do ser humano. Ao exercer a cidadania de forma 

                                                           
1 Estado ou condição na qual se considera a escrita como centro. 
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Por essa razão, o exercício da cidadania é fator que merece maior esclarecimento, 
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1 Estado ou condição na qual se considera a escrita como centro. 
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plena, o Homem acaba por influenciar no meio em que vive e contribuir à 

superação dos obstáculos deste momento histórico (GRUBBA, PELLENZ, 

BASTIANI, p.18, 2017). 

 

A constituição da cidadania é um fator que não pode ser ignorado quando se procura 

compreender e respeitar o ser humano em todos seus aspectos e que experimenta um contexto no 

qual o mesmo não tendo domínio de habilidades no que se refere à leitura e à escrita, está inserido 

em um processo de distribuição do conhecimento no ambiente no qual pode produzir tanto a 

participação quanto à exclusão destes sujeitos. Desta forma, torna-se relevante a aquisição da leitura 

e escrita na compreensão da linguagem que norteia a praticabilidade de uma sociedade centrada na 

escrita. Para tanto Freire (2006, p. 9) afirma que, 

 

Em sociedade que exclui dois terços da sua população e que impõe ainda 

profundas injustiças à grande parte do terço para a qual funciona, é urgente que 

a questão da leitura e da escrita seja vista enfaticamente sob o ângulo da luta 

política a que a compreensão científica do problema traz sua colaboração.  

 

Entende-se que não se pode desconsiderar que na realidade brasileira o problema do 

analfabetismo e da exclusão dos que se encontram nesta condição ainda não foi sanado. Mas é fato, 

e, a partir das reflexões expostas, que a alfabetização e letramento promovem instrumentos para 

que os sujeitos enfrentem desafios específicos à demanda da sociedade, como por exemplo: 

manuseio de documentos, reconhecimento de direitos e deveres trabalhistas, escreverem abaixo-

assinados, locomoção, preencher cadastros, e outros. Isso é, muito mais do que apenas ter a 

capacidade de lidar com atividades mais complexas ou de resolver problemas, mas significa a 

possibilidade de interagir com exigências do cotidiano do mundo letrado, tornando os sujeitos 

autônomos no âmbito das demandas que emergem do meio em que vive. Diante disso, ressalta-se 

as palavras de Freire (2006, p.18) ao citar que,  

 

O caráter mágico emprestado à palavra escrita, vista ou concebida quase como 

uma palavra salvadora, é uma delas. O analfabeto, por que não a tem, é um 

“homem perdido”, cego, quase fora da realidade. É preciso, pois, salvá-lo, e sua 

salvação está em passivamente receber a palavra – uma espécie de amuleto – que 

a “parte melhor” do mundo lhe oferece benevolamente. Daí que o papel do 

analfabeto seja o de sujeito de sua própria alfabetização, mas o de paciente que 

se submete docilmente a um processo que não tem ingerência. 
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O analfabeto é considerado por muitos aquele que não tem habilidade para exercer 

plenamente seus direitos de participação cidadã. É aquele marginalizado e que não possui acesso 

aos bens culturais de uma sociedade grafocêntrica. Por isso, o reconhecimento e potencialização 

do sujeito jovem e adulto compreende na transformação social e na formulação de propostas 

educacionais e políticas que leve a inclusão destes por meio da alfabetização e do letramento, que 

permitem a reflexão as condições no qual se encontra e compreender que mais do que o 

analfabetismo o distancia de sua realidade social, é sua realidade social, marcada pela exclusão que 

o separa das condições de ser um sujeito alfabetizado e letrado tendo condições de envolver-se nas 

práticas da sociedade letrada. 

 

3. A importância da alfabetização e do letramento para o reconhecimento social do sujeito 

 

Em todo o decorrer da trajetória do processo teórico e prático da alfabetização, houve 

transformações relevantes nos aspectos conceituais que permitiram a quebra de paradigmas e 

metodologias consideradas mais tradicionais. Muitas descobertas por um ensino do código da 

língua que ultrapassasse concepções e que trouxesse verdadeiras aprendizagens ao sujeito, nos 

remete a ideia de que a leitura e a escrita trazem consequências positivas nas dimensões sociais, 

culturais e políticas para aquele que a adquire. 

 

Assim entendemos que o letramento vai além da alfabetização, pois letrar 

relaciona-se à prática da leitura, o uso social do texto, dentro de um contexto 

onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno, 

colocando-se como a prática social da leitura e escrita, onde o aluno consegue 

ler, produzir e interpretar textos (TELES, SOARES, p. 87, 2016). 

 

Na visão de Soares (2009), o letramento pode ser considerado, a condição que o sujeito 

adquire quando aprende a ler e escrever e utiliza dessas práticas no contexto social. Ao contrário 

do sujeito considerado analfabeto, pois vive uma condição de quem não sabe ler e escrever nem o 

próprio nome. Sendo assim, não tem como não admitir a maneira como o analfabeto tem sido 

historicamente tratado no contexto da realidade de uma sociedade letrada, onde os valores e a vasta 

experiência de vida do sujeito entram em contradição com práticas sociais que não valorizam o 

mesmo como ser que aprende, como alguém capaz de ensinar produzindo de forma autônoma 



59

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - janeiro à março de 2019 - Vol. 5. N. 16 

 

 

O analfabeto é considerado por muitos aquele que não tem habilidade para exercer 

plenamente seus direitos de participação cidadã. É aquele marginalizado e que não possui acesso 

aos bens culturais de uma sociedade grafocêntrica. Por isso, o reconhecimento e potencialização 

do sujeito jovem e adulto compreende na transformação social e na formulação de propostas 

educacionais e políticas que leve a inclusão destes por meio da alfabetização e do letramento, que 

permitem a reflexão as condições no qual se encontra e compreender que mais do que o 

analfabetismo o distancia de sua realidade social, é sua realidade social, marcada pela exclusão que 

o separa das condições de ser um sujeito alfabetizado e letrado tendo condições de envolver-se nas 

práticas da sociedade letrada. 

 

3. A importância da alfabetização e do letramento para o reconhecimento social do sujeito 

 

Em todo o decorrer da trajetória do processo teórico e prático da alfabetização, houve 

transformações relevantes nos aspectos conceituais que permitiram a quebra de paradigmas e 

metodologias consideradas mais tradicionais. Muitas descobertas por um ensino do código da 

língua que ultrapassasse concepções e que trouxesse verdadeiras aprendizagens ao sujeito, nos 

remete a ideia de que a leitura e a escrita trazem consequências positivas nas dimensões sociais, 

culturais e políticas para aquele que a adquire. 

 

Assim entendemos que o letramento vai além da alfabetização, pois letrar 

relaciona-se à prática da leitura, o uso social do texto, dentro de um contexto 

onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno, 

colocando-se como a prática social da leitura e escrita, onde o aluno consegue 

ler, produzir e interpretar textos (TELES, SOARES, p. 87, 2016). 

 

Na visão de Soares (2009), o letramento pode ser considerado, a condição que o sujeito 

adquire quando aprende a ler e escrever e utiliza dessas práticas no contexto social. Ao contrário 

do sujeito considerado analfabeto, pois vive uma condição de quem não sabe ler e escrever nem o 

próprio nome. Sendo assim, não tem como não admitir a maneira como o analfabeto tem sido 

historicamente tratado no contexto da realidade de uma sociedade letrada, onde os valores e a vasta 

experiência de vida do sujeito entram em contradição com práticas sociais que não valorizam o 

mesmo como ser que aprende, como alguém capaz de ensinar produzindo de forma autônoma 

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - janeiro à março de 2019 - Vol. 5. N. 16 

 

novas relações mediante a prática da cidadania e a partir daí ser capaz de transformar sua realidade. 

Neste sentido Gadotti (2010, p. 43) traz um conceito de que: 

 

Os “autonomistas” são pessoas insatisfeitas. Não porque se sintam frustrados, 

mas porque a autonomia, como a liberdade, é um processo sempre inacabado, 

um horizonte em direção do qual podemos caminhar sempre sem nunca alcançá-

lo definitivamente. 

 

Para tanto, não se pode ignorar que no contexto da sociedade brasileira ainda existe um 

transtorno de base que não foi sanado. Mesmo que diante de grandes avanços e transformações 

tecnológicas na busca de novos conhecimentos e de um progresso interno, ainda se convive com 

o analfabetismo impedindo interações com perfis sociais e atuais. 

Com base nas reflexões geradas anteriormente, compreende-se então a relevância a respeito 

do direito à cidadania e a educação no que concerne a intervenção e influência na condição de 

sujeito analfabeto. Situação esta que se encontra grande parte da população do Brasil que não 

experimentou uma transformação em todos os âmbitos: social, econômico, político e cultural, 

tornando a EJA um desafio representado diante dos altos índices de analfabetismo. Nesta 

perspectiva, 

 

Torna-se urgente resgatar o papel fundamental da escola de ensinar a ler e 

escrever erradicando o analfabetismo, sem menosprezar as práticas tradicionais, 

sem incorrer no tecnicismo deslavado sem idealismos utópicos ou pacotes 

metodológicos importados. A médio prazo a quantidade e a qualidade devem ser 

operados um em função do outro, o acesso e a permanência devem estar 

articulados e otimizados os recursos com competência e eficiência na escola 

(PONTE, p.16, 2018). 

 

Diante de todo este contexto, não há como pensar na EJA e ignorar as reflexões sugeridas 

acima. É de grande relevância reconhecer esta modalidade como instrumento de desenvolvimento 

de um perfil que forma o sujeito para a prática da cidadania, como forma de qualificação que os 

tornam capazes de resolver problemas, interagir com diferentes realidades e preparados para as 

possíveis mudanças dentro da sociedade centrada na escrita. Há um potencial humano a ser 

explorado à espera de apenas uma oportunidade para ser desenvolvido. O processo de alfabetização 

e de letramento pode levar o homem à sua condição de sujeito social, capaz de acessar informações 

e saber tratá-las conforme as necessidades da vida pessoal e coletiva. Isto muito se deve à 
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Constituição Federal de 1988, considerada um grande marco para o país, e segundo Soares (2002, 

p. 11) ela: 

 

[...] estabelece o direito à educação de jovens e adultos, quando expressa no art. 

208 que o dever do estado com a educação será efetivado mediante garantia de: 

I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria. 

 

O espaço escolar, a EJA, vem assumindo um papel importante dentro das iniciativas 

governamentais somando-se a iniciativas de grupos populares, instituindo o atendimento ao jovem 

e ao adulto com o reconhecimento da importância da formação dos mesmos para o exercício da 

cidadania. O que demonstra que nesta faixa etária o sujeito vêm sendo cada vez mais considerado 

portador de direitos e reivindicadores do cumprimento do dever do estado para com a educação. 

Para tanto Soares (2002, p. 61) explicita que: 

 

A lei 9.394/96 no § 3º do art. 5º que qualquer indivíduo que se sentir lesionado 

neste direito pode dirigir-se ao Poder Judiciário para efeito de reparação e tal ação 

é gratuita e de rito sumário. O uso desta faculdade de agir com vistas a este modo 

de direito é reconhecido também para organizações coletivas adequadas. Ao 

exercício deste direito corresponde ao dever do estado na oferta desta 

modalidade que lhes são concernentes. 

 

A educação como parte indispensável para o exercício da cidadania na sociedade moderna 

vai tomando espaço cada vez maior diante dos grandes avanços e mudanças nos processos de 

crescimento social. Ela representa a possibilidade do sujeito realizar-se, atualizando seus 

conhecimentos, explorar seu potencial e desenvolver suas habilidades e competências para elevar 

sua expectativa de vida. Por isso, fazer a reparação da realidade do analfabetismo, dívida esta 

inscrita na história social brasileira e na vida de muitas pessoas, é um dos propósitos da EJA porque 

entende o princípio de igualdade para todos. Sendo assim, segundo o Parecer CNE/CEB 

nº11/2000, Parágrafo único, I, II, III e dentro das bases legais das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para esta modalidade, Soares (2002, p. 136) diz que: 

 

[...] quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a 

fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade 

de direitos e de oportunidades face ao direito à educação; quanto á diferença, a 
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Constituição Federal de 1988, considerada um grande marco para o país, e segundo Soares (2002, 

p. 11) ela: 

 

[...] estabelece o direito à educação de jovens e adultos, quando expressa no art. 

208 que o dever do estado com a educação será efetivado mediante garantia de: 

I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria. 

 

O espaço escolar, a EJA, vem assumindo um papel importante dentro das iniciativas 

governamentais somando-se a iniciativas de grupos populares, instituindo o atendimento ao jovem 

e ao adulto com o reconhecimento da importância da formação dos mesmos para o exercício da 

cidadania. O que demonstra que nesta faixa etária o sujeito vêm sendo cada vez mais considerado 

portador de direitos e reivindicadores do cumprimento do dever do estado para com a educação. 

Para tanto Soares (2002, p. 61) explicita que: 

 

A lei 9.394/96 no § 3º do art. 5º que qualquer indivíduo que se sentir lesionado 

neste direito pode dirigir-se ao Poder Judiciário para efeito de reparação e tal ação 

é gratuita e de rito sumário. O uso desta faculdade de agir com vistas a este modo 

de direito é reconhecido também para organizações coletivas adequadas. Ao 

exercício deste direito corresponde ao dever do estado na oferta desta 

modalidade que lhes são concernentes. 

 

A educação como parte indispensável para o exercício da cidadania na sociedade moderna 

vai tomando espaço cada vez maior diante dos grandes avanços e mudanças nos processos de 

crescimento social. Ela representa a possibilidade do sujeito realizar-se, atualizando seus 

conhecimentos, explorar seu potencial e desenvolver suas habilidades e competências para elevar 

sua expectativa de vida. Por isso, fazer a reparação da realidade do analfabetismo, dívida esta 

inscrita na história social brasileira e na vida de muitas pessoas, é um dos propósitos da EJA porque 

entende o princípio de igualdade para todos. Sendo assim, segundo o Parecer CNE/CEB 

nº11/2000, Parágrafo único, I, II, III e dentro das bases legais das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para esta modalidade, Soares (2002, p. 136) diz que: 

 

[...] quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a 

fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade 

de direitos e de oportunidades face ao direito à educação; quanto á diferença, a 
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identificação e o reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens 

e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada qual 

e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; quanto á 

proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos componentes 

curriculares face às necessidades próprias da EJA com espaços e tempos nos 

quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa 

comum aos demais participantes da escolarização básica. 

 

Ponderar em possíveis recursos para a resolução de problemas do âmbito da questão da 

cidadania, ou seja, como participação ativa do sujeito na vida social, é importante viabilizar ao 

jovem e adulto o acesso aos conhecimentos culturalmente acumulados e o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas relacionadas à alfabetização e o letramento, com o fim de permitir a estes a 

compreensão crítica das informações presentes no mundo, de maneira que possibilite ampliar o 

potencial de participação do exercício ás práticas letradas que permeiam a sociedade. Para tanto, os 

autores Teles e Soares (2016) pontuam que o intuito da Educação de Jovens e Adultos é 

desenvolver no sujeito jovem ou adulto o senso crítico, a capacidade de ler o mundo, além das 

habilidades e competências técnicas necessárias a vida em sociedade, ou seja, colaborar na formação 

e emancipação humana. 

Isso significa dar condições ao sujeito de acompanhar as velozes transformações da 

sociedade moderna que exige um aprendizado por toda a vida, sendo protagonista ativo e 

autônomo da construção da sua própria história. Desta maneira, o sujeito não estar em condição 

de igualdade em uma sociedade grafocêntrica, onde a leitura e escrita é uma posição de privilégio 

apenas de alguns, mostra-se como desafio a ser enfrentado. E que estes se tornam bens 

importantes, de valor prático para a conquista do direito à cidadania e para o reconhecimento 

político/social do sujeito. 

 

4. Metodologia da pesquisa 

 

A estratégia metodológica desta pesquisa deu-se como base as leituras de Richardson (2010) 

apresentando um caráter exploratório que proporciona uma maior familiaridade com o problema 

de pesquisa, trazendo uma proposta mais explícita diante da construção de hipóteses. Também 

possui o caráter descritivo no qual se salienta pesquisas cujo objetivo é estudar as características de 

um determinado grupo. Utiliza também utiliza como coleta de dados a pesquisa bibliográfica ao 

destacar que o propósito da mesma é fornecer fundamentação teórica ao trabalho e a identificação 

do estágio atual do conhecimento referente ao tema, bem como a pesquisa qualitativa, tendo como 
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objetivo descrever dados mediante contato direto do pesquisador com a situação do objeto de 

estudo.  

Os procedimentos metodológicos foram por meio de coletas de dados a partir do estudo 

de caso com a elaboração e aplicação de entrevista semiestruturada aberta com questões 

previamente elaboradas, mas com ampla liberdade para respostas e que descrevem a situação do 

contexto em que foram sendo realizadas determinadas investigações, levando em consideração os 

objetivos da pesquisa.  

Os sujeitos entrevistados foram duas mulheres, a primeira com 52 anos de idade, viúva, 

dona de casa, analfabeta absoluta, assinante apenas com a digital, mãe de dois filhos escolarizados 

e vive com a filha mais nova de dezessete anos. A segunda com 45 anos de idade, casada, mãe de 

um filho de 15 anos, trabalha no escritório de uma empresa, recém-alfabetizada e que frequenta a 

primeira série do primeiro ciclo da EJA. Estas pessoas foram pré-selecionadas, por atenderem aos 

critérios no contexto da pesquisa, bem como, possuírem realidades diferentes no que tange ao 

letramento e alfabetização. 

Para aplicação da entrevista foi utilizado um espaço tranquilo e sem interferências do 

ambiente para não comprometer os resultados da pesquisa e garantir o sigilo pessoal das 

entrevistadas, requisitos estes necessários ao comprometimento ético-profissional. Os dados foram 

gravados e transcritos com a prévia autorização das pessoas envolvidas na pesquisa. 

Foi identificado na primeira entrevistada um pouco de receio após a apresentação do 

objetivo da entrevista, pois a mesma pensava que era para ter que escrever algo e sofreria mais 

algum tipo de preconceito pela condição de ser analfabeta. Foi percebido também, um sentimento 

forte de tristeza e vergonha por parte da mesma, pois a todo tempo respondeu às perguntas com 

o rosto voltado para lado e em nenhum momento fixou os olhos na entrevistadora.  

Por algumas vezes foi necessário repetir as perguntas e dar exemplos do cotidiano para 

melhor compreensão da entrevistada diante dos objetivos das mesmas e para obtenção das 

respostas. Percebeu-se também, no relato da entrevistada a dificuldade de resolver problemas 

simples do cotidiano, como por exemplo: ir ao supermercado ou a uma consulta médica por ser 

analfabeta. Isso fica claro na fala que segue: “É isso, é meu sofrer. Quando tenho que comprar 

alguma coisa eu mando minha filha, eu tenho vergonha. Não saio, vou a lugar nenhum por conta 

disso mesmo, fico mais em casa. Eu acho que eu chego assim e o pessoal fala: “nossa ela não sabe 

lê, aí eu fico com vergonha, sabe? “ (Entrevistada 1).  

A segunda entrevista foi realizada com a pessoa recém-alfabetizada e que ainda frequenta a 

escola na modalidade EJA. Esta teve como característica um sentimento de mais tranquilidade 

diante das perguntas feitas.  A todo tempo esteve firme e certa das respostas e satisfeita na opção 
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objetivo descrever dados mediante contato direto do pesquisador com a situação do objeto de 

estudo.  

Os procedimentos metodológicos foram por meio de coletas de dados a partir do estudo 

de caso com a elaboração e aplicação de entrevista semiestruturada aberta com questões 

previamente elaboradas, mas com ampla liberdade para respostas e que descrevem a situação do 

contexto em que foram sendo realizadas determinadas investigações, levando em consideração os 

objetivos da pesquisa.  

Os sujeitos entrevistados foram duas mulheres, a primeira com 52 anos de idade, viúva, 

dona de casa, analfabeta absoluta, assinante apenas com a digital, mãe de dois filhos escolarizados 

e vive com a filha mais nova de dezessete anos. A segunda com 45 anos de idade, casada, mãe de 

um filho de 15 anos, trabalha no escritório de uma empresa, recém-alfabetizada e que frequenta a 

primeira série do primeiro ciclo da EJA. Estas pessoas foram pré-selecionadas, por atenderem aos 

critérios no contexto da pesquisa, bem como, possuírem realidades diferentes no que tange ao 

letramento e alfabetização. 

Para aplicação da entrevista foi utilizado um espaço tranquilo e sem interferências do 

ambiente para não comprometer os resultados da pesquisa e garantir o sigilo pessoal das 

entrevistadas, requisitos estes necessários ao comprometimento ético-profissional. Os dados foram 

gravados e transcritos com a prévia autorização das pessoas envolvidas na pesquisa. 

Foi identificado na primeira entrevistada um pouco de receio após a apresentação do 

objetivo da entrevista, pois a mesma pensava que era para ter que escrever algo e sofreria mais 

algum tipo de preconceito pela condição de ser analfabeta. Foi percebido também, um sentimento 

forte de tristeza e vergonha por parte da mesma, pois a todo tempo respondeu às perguntas com 

o rosto voltado para lado e em nenhum momento fixou os olhos na entrevistadora.  

Por algumas vezes foi necessário repetir as perguntas e dar exemplos do cotidiano para 

melhor compreensão da entrevistada diante dos objetivos das mesmas e para obtenção das 

respostas. Percebeu-se também, no relato da entrevistada a dificuldade de resolver problemas 

simples do cotidiano, como por exemplo: ir ao supermercado ou a uma consulta médica por ser 

analfabeta. Isso fica claro na fala que segue: “É isso, é meu sofrer. Quando tenho que comprar 

alguma coisa eu mando minha filha, eu tenho vergonha. Não saio, vou a lugar nenhum por conta 

disso mesmo, fico mais em casa. Eu acho que eu chego assim e o pessoal fala: “nossa ela não sabe 

lê, aí eu fico com vergonha, sabe? “ (Entrevistada 1).  

A segunda entrevista foi realizada com a pessoa recém-alfabetizada e que ainda frequenta a 

escola na modalidade EJA. Esta teve como característica um sentimento de mais tranquilidade 

diante das perguntas feitas.  A todo tempo esteve firme e certa das respostas e satisfeita na opção 
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de buscar um meio de aprender a ler e escrever. Foi percebido também, a partir de suas falas a 

mudança de vida e de comportamento depois de ter sido alfabetizada. Relata que este fato mudou 

a sua vida para melhor e que agora consegue se relacionar com as pessoas. Esboçou a cada 

momento das perguntas um sorriso e a satisfação de ter superado a antiga condição de ser 

analfabeta. 

A entrevistada expressa também o desejo de continuar sempre aprendendo e conhecendo 

mais do mundo da escrita para busca de crescimento quanto a futuras realizações pessoais: “Agora 

quero terminar de estudar para quem sabe, ser promovida na empresa” (entrevistada 2). Percebe-

se a espontaneidade nas falas, nos gestos e nas expressões nas narrativas e a compreensão clara das 

perguntas feita a mesma. 

Após a explicitação dos dados da entrevista pode-se inferir que a alfabetização e o 

letramento contribuem para a formação do ser humano no contexto da temática proposta por este 

artigo no que tange as dimensões sociais do sujeito.  

 

5. Resultado da coleta de dados: as implicações do analfabetismo para o reconhecimento 

da condição social do sujeito 

 

As análises feitas a partir dos indicadores sociais onde apresentam a realidade de pessoas 

que não tiveram a oportunidade do acesso à escola na idade adequada e que possuem curso de vida 

marcada pela exclusão social, por perda da dignidade e do não reconhecimento de sua cidadania. 

Souza (2011, p. 18) destaca que “[...] as condições sociais e a desigualdade social, somadas às frágeis 

políticas educacionais, integram o rol de fatores que contribuem para a existência de analfabetos 

[...].” 

Diante das informações coletadas na pesquisa, percebeu-se que a desigualdade social e a 

exclusão são aspectos que ainda marcam a sociedade brasileira, uma vez que somente aqueles que 

possuem acesso a informação podem experimentar um processo emancipatório. Por isso, são 

comuns pessoas não alfabetizadas se sentirem deslocadas e inferiorizadas diante de um ambiente 

com pessoas que tiveram esta oportunidade. Os resultados proporcionam a reflexão diante do 

relato da primeira entrevistada, ao dizer que sente vergonha devido a sua condição de analfabeta e 

que não sai de casa a não ser acompanhada de sua filha (17 anos) para que não seja reconhecida 

pelas pessoas. E também, pela segunda entrevistada ao relatar ter conquistado oportunidades de 

emprego por não ter sido alfabetizada. Para Pereira (2006, p.19) os sujeitos analfabetos, “[...] 

ficaram impedidos de interagir, de forma mais efetiva, em situações da vida cotidiana que envolva 
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conhecimentos mais elaborados, tornando-se excluídos de processos mais amplos de participação 

social”. 

A busca de valores sob a prática religiosa também é notória em ambas as entrevistas, pois 

em seus discursos relatam o desejo de aprender a ler e a escrever para a obtenção da habilidade de 

leitura bíblica. Esta prática também está ligada ao convívio em um espaço público mais frequente, 

com fins voltados às crenças e valores buscando uma autonomia individual e a participação ativa 

em grupo. Pereira (2006, p. 86) afirma que, 

 

Nos discursos dos sujeitos, a leitura e a escrita assumem um valor positivo que 

envolve a busca de maior autonomia ou independência em relação aos contextos 

de uso da escrita. Essa pressupõe a ampliação de uma mobilidade social dos 

sujeitos em relação à própria inserção nos espaços públicos, nas relações de 

trabalho, na participação política, religião, lazer etc. A possibilidade de escolha e 

de efetiva participação em outros espaços sociais, que não só a família, é uma 

condição buscada pelos sujeitos a partir de sua gradativa apropriação do código 

e interação com o mundo da cultura escrita. 

  

A maneira como os sujeitos se auto-avaliam apresenta reveladora posição diante da 

construção de sua identidade e do seu comportamento. Quando questionados sobre ser analfabeto 

se reportaram a imagens negativas de si. Imagem esta que reflete na construção da identidade do 

sujeito diante dos conflitos presentes em diversos contextos da escrita. Como o caso da primeira 

entrevistada ao se referir que ser analfabeto é ser pior do que criança, pois depende do outro para 

tudo, até para ir ao médico ou fazer uma simples rematrícula na escola de sua filha, por isso, se 

sente inútil e incapaz. Nesta perspectiva Souza (2011, p. 146), diz que os analfabetos “[...] 

incorporam um sentimento de incapacidade que durante muito tempo foi incutido a eles”. 

Outro aspecto é perceber as formas de exclusão por parte da sociedade grafocêntrica 

àqueles que não possuem habilidades de leitura e escrita em suas atividades e práticas sociais. Como 

o relato da entrevistada 1, no qual diz que recebe apelidos pela sua condição de analfabeta, quando 

em situações do cotidiano precisou se locomover para determinados lugares e não conseguiu 

chegar, por isso, foi chamada de “ignorante”. Para tanto Freire (1981, p. 12) declara, 

 

Este modo de tratar os adultos analfabetos implícita uma deformada maneira de 

vê-los – como se eles fossem totalmente diferentes dos demais. Não se lhes 

reconhece a experiência existencial bem como o acúmulo conhecimentos que 

esta experiência lhes deu e continua dando. 
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conhecimentos mais elaborados, tornando-se excluídos de processos mais amplos de participação 

social”. 

A busca de valores sob a prática religiosa também é notória em ambas as entrevistas, pois 

em seus discursos relatam o desejo de aprender a ler e a escrever para a obtenção da habilidade de 

leitura bíblica. Esta prática também está ligada ao convívio em um espaço público mais frequente, 

com fins voltados às crenças e valores buscando uma autonomia individual e a participação ativa 

em grupo. Pereira (2006, p. 86) afirma que, 

 

Nos discursos dos sujeitos, a leitura e a escrita assumem um valor positivo que 

envolve a busca de maior autonomia ou independência em relação aos contextos 

de uso da escrita. Essa pressupõe a ampliação de uma mobilidade social dos 

sujeitos em relação à própria inserção nos espaços públicos, nas relações de 

trabalho, na participação política, religião, lazer etc. A possibilidade de escolha e 

de efetiva participação em outros espaços sociais, que não só a família, é uma 

condição buscada pelos sujeitos a partir de sua gradativa apropriação do código 

e interação com o mundo da cultura escrita. 

  

A maneira como os sujeitos se auto-avaliam apresenta reveladora posição diante da 

construção de sua identidade e do seu comportamento. Quando questionados sobre ser analfabeto 

se reportaram a imagens negativas de si. Imagem esta que reflete na construção da identidade do 

sujeito diante dos conflitos presentes em diversos contextos da escrita. Como o caso da primeira 

entrevistada ao se referir que ser analfabeto é ser pior do que criança, pois depende do outro para 

tudo, até para ir ao médico ou fazer uma simples rematrícula na escola de sua filha, por isso, se 

sente inútil e incapaz. Nesta perspectiva Souza (2011, p. 146), diz que os analfabetos “[...] 

incorporam um sentimento de incapacidade que durante muito tempo foi incutido a eles”. 

Outro aspecto é perceber as formas de exclusão por parte da sociedade grafocêntrica 

àqueles que não possuem habilidades de leitura e escrita em suas atividades e práticas sociais. Como 

o relato da entrevistada 1, no qual diz que recebe apelidos pela sua condição de analfabeta, quando 

em situações do cotidiano precisou se locomover para determinados lugares e não conseguiu 

chegar, por isso, foi chamada de “ignorante”. Para tanto Freire (1981, p. 12) declara, 

 

Este modo de tratar os adultos analfabetos implícita uma deformada maneira de 

vê-los – como se eles fossem totalmente diferentes dos demais. Não se lhes 

reconhece a experiência existencial bem como o acúmulo conhecimentos que 

esta experiência lhes deu e continua dando. 
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Pode-se observar o valor de forma positiva que estes sujeitos atribuem à alfabetização e o 

letramento como instrumento de inserção social. Valor este que abarca significados que estão 

diretamente ligados a aspectos pessoais e a condição de analfabetos. Diante do relato da segunda 

entrevistada, no qual afirma que aprender a ler e escrever melhora a vida, abre caminhos para a 

inserção no trabalho, no diálogo com as outras pessoas e que quando dominam este código ocupam 

um lugar privilegiado na sociedade letrada e quem não tem este domínio estão em desvantagem. 

Diante disso, Pereira (2006, p. 84) traz referências relacionadas a este relato ao dizer que, “[...] ao 

sistema da escrita e ao seu domínio é atribuído um valor de superioridade. De modo geral, essa 

superioridade alimenta o estigma de ser analfabeto”. E, este mesmo autor, ainda afirma que com 

relação ao comportamento, os discursos destes sujeitos expressam certa dificuldade de se 

comunicarem em público, inibição, timidez, pouca participação nas decisões do grupo familiar e 

em situações da vida cotidiana. (PEREIRA, 2006) 

Pode-se observar que os usos que os sujeitos fazem da leitura e da escrita estão diretamente 

ligados com suas vivências e projetos individuais construídos socialmente, ou seja, garante que eles 

se sintam pertencentes à sociedade letrada, enquanto que o oposto é dado ao sujeito analfabeto à 

posição de excluídos. Neste contexto, a autora infere que, “entendemos que o analfabetismo é a 

expressão máxima da violação do direito à educação, assim, violar o direito à educação de um 

indivíduo ou grupo social é negar-lhe um requisito indispensável para a participação plena como 

cidadão na sociedade” (MAFRA, p. 37, 2017). 

Infere-se que a partir dos dados colhidos que o perfil dos entrevistados aponta questões 

ligadas ao preconceito e à exclusão de pessoas analfabetas por pertencerem a uma sociedade em 

que todo seu contexto envolve o letramento e a alfabetização como instrumento de inserção social. 

Uma sociedade que exige o conhecimento do código do sistema da escrita para que haja um mínimo 

de comunicação e participação social. 

Sendo assim, a alfabetização e o letramento são ferramenta que deveriam ser pensadas 

como um caminho para uma busca de melhoria de vida individual e coletiva e de facilitador do 

cumprimento do papel de cidadão, como possibilidade de desenvolver o senso crítico, de 

interpretação e intervenção do mundo a sua volta. 

 

6. Considerações finais 

 

 Em uma sociedade que possui diferentes contexto em suas práticas que estão cercadas de 

símbolos, letras, códigos e números, não possui a habilidade de conhece-los e interpretá-los é viver 
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em um mundo paralelo. Entendendo isso, que reconhecemos a importância da alfabetização e do 

letramento como forma de inclusão social do sujeito.  

 No trajeto traçado na elaboração desta pesquisa, nos enveredamos por diversas reflexões 

na preocupação de analisar a importância da alfabetização e do letramento do sujeito jovem e adulto 

para a inserção nas práticas da sociedade grafocêntrica. Este caminho percorrido revelou a 

importância e o desafio de uma sociedade letrada que caminha para a inclusão, que não nega a 

identidade do sujeito e nem a sua experiência, numa perspectiva emancipadora e não excludente 

na vida de pessoas que não iniciaram seus estudos no tempo adequado. Neste sentido, entendemos 

que uma sociedade democrática é aquela que respeita as diferenças, que leva em consideração o 

que sujeito é e o que é capaz de fazer, a partir de sua história de vida, contribuindo assim na 

construção da mesma. 

 As análises nos permitiram observar que diminuir a taxa de analfabetismo no Brasil não 

deve ser uma preocupação única, mas da inserção do sujeito ao mundo social e a atuação na 

formação da sua identidade, fator este necessário ao exercício da cidadania. E que o sujeito que não 

possui habilidade de ler e escrever na sociedade letrada pode se tornar alguém esquecido e rejeitado 

diante das exigências para a sobrevivência dentro do seu contexto. 

É nesta sociedade letrada marcada por avanços científicos e tecnológicos, na qual existem 

sujeitos excluídos por não possuírem a competência necessária para atuarem no seu cotidiano, que 

a educação de jovens e adultos, como direito de todos, independentemente da idade, situação 

econômica, raça, cor ou religião tem um relevante papel no sentido, de não apenas, levar o sujeito 

a conhecer o sistema da escrita, mas de formar sujeitos capazes de atuarem no mundo em que 

vivem de forma crítica e consciente, de conhecerem seus direitos e deveres e até mesmo de buscar 

melhores de condições de vida e assim poderem ser chamados de cidadãos, ou seja de serem 

reconhecido na sua condição social.  

Por reconhecer a fundamental importância da alfabetização e do letramento como 

ferramenta para a inserção nas práticas sociais, faz-se necessários a promoção de ofertas de ensino 

para esta faixa etária. Mas, não se trata apenas de aprender a decodificar o código da escrita, mas 

do sujeito ter a oportunidade de se tornar leitor e escritor de sua própria história de vida. 
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Resumo 

 

O relato aborda o desenvolvimento de uma oficina realizada em julho de 2015, que teve por objetivo 

explorar transformações geométricas no plano utilizando materiais manipulativos por meio de atividades 

investigativas. Essa temática faz parte de uma pesquisa mestrado, vinculada a um programa de pós-

graduação e de um estudo de iniciação científica numa instituição federal. Nesta oficina foram utilizados 

materiais, como: moldes vazados, malhas quadriculadas, e gráficos de bordados de ponto cruz, que foram 

problematizados e analisados junto aos 20 professores inscritos. A oficina favoreceu diálogos sobre o 

ensino de transformações geométricas junto a professores numa abordagem diferenciada no trato com a 

geometria enfatizando o uso de materiais manipulativos, evidenciando novas possibilidades e alternativas 

para o ensino da matemática. A oportunidade evidenciou dificuldades dos participantes nas atividades e, 

em certos grupos, nas definições de transformações geométricas, apesar da aceitação desta prática 

exploratória para o processo de ensino na sala de aula. 

 

Palavras-chave: Transformações Geométricas. Formação de Professores. Materiais Manipulativos. 

Atividades Investigativas. 

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho relata uma experiência didática vivenciada durante o mês de julho de 

2015 em uma oficina intitulada Explorando transformações geométricas por meio de materiais manipulativos, 

destinado a professores de matemática e pesquisadores da área. Essa oficina foi aplicada como 

estudo piloto no contexto de uma pesquisa de mestrado, que ofereceu um curso de formação de 

professores sobre transformações geométricas, a fim de identificar indícios de (re)construção do 
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pensamento geométrico relacionado às transformações geométricas. A oficina representou uma 

oportunidade de dialogar com professores sobre a pertinência da proposta e possíveis adaptações 

das atividades a serem aplicadas no curso, ofertado de setembro a dezembro de 2015. 

A oficina teve por objetivo ampliar estudos referentes ao ensino das transformações 

geométricas com a exploração de materiais manipulativos que auxiliem no processo de 

construção do pensamento geométrico. Utilizamos observação e manipulação de materiais não 

comumente utilizados como: barras e gráficos de bordados em ponto cruz, moldes vazados e 

malha quadriculada. Diante de experiências anteriores em minicursos e oficinas, acreditamos que 

a presente temática propicia um ensino de transformações geométricas mais dinâmico e atrativo, 

estimulando a criatividade dos alunos no processo de aprendizagem (OLIVEIRA; FRAGA, 2014; 

OLIVEIRA, 2014). E ainda, o uso de materiais manipulativos diversos despertam o interesse dos 

alunos e o engajamento nas atividades propostas.  

Nesse contexto, este artigo relata uma experiência de ensino de matemática realizada num 

encontro de Educação Matemática desenvolvida por meio da aplicação de atividades didáticas 

elaboradas para o estudo de transformações geométricas com a exploração de materiais 

manipulativos. A proposta da oficina foi evidenciar alternativas para o ensino de geometria, 

especificamente sobre as transformações geométricas e a discussão, análise e reflexão de sua 

aplicabilidade em sala de aula. 

 

2. Conhecimentos geométricos 

 

Estudos apontam que embora o estudo da geometria seja importante para a formação 

básica dos indivíduos, cada vez mais professores deixam de aborda-los em suas aulas de 

matemática em qualquer nível de ensino (CATUNDA et al., 1988; PAVANELLO, 1993; 

FRAGA, 2004; FAINGUELERNT e NUNES, 2012; VELOSO, 2012). Diante das 

recomendações descritas em documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (BRASIL, 1998), a interdisciplinaridade no ensino permite conexões com outras áreas 

do conhecimento, principalmente no que diz respeito à integração de conhecimentos específicos 

com a realidade. Desta maneira, podemos articular à geometria a arte. No que diz respeito à 

geometria, os PCN’s evidenciam a importância de estudos sobre transformações geométricas 

quando afirmam que: 

 

Deve destacar-se também nesse trabalho a importância das transformações 

geométricas (isometrias, homotetias), de modo que permita o desenvolvimento 
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de habilidades de percepção espacial e como recurso para induzir de forma 

experimental a descoberta, por exemplo, das condições para que duas figuras 

sejam congruentes ou semelhantes. Além disso, é fundamental que os estudos 

do espaço e forma sejam explorados a partir de objetos do mundo físico, de 

obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, de modo que permita 

ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do 

conhecimento (BRASIL, 1998, p.51). 

 

Notamos a partir desta indicação que o professor precisa relacionar diferentes conteúdos 

de geometria, isso implica em analisarmos a formação docente e o ensino de geometria. Nesse 

sentido, Lorenzato (1995) afirma que existem lacunas nos conhecimentos geométricos na 

formação inicial dos professores de matemática decorrente da não inclusão da geometria nas 

práticas pedagógicas nos níveis básicos de ensino e ressalta a importância dessa disciplina para 

efetivar melhores conexões entre este campo de conhecimento. 

Segundo Fainguelernt (1999), a geometria é uma ferramenta de compreensão, descrição e 

inter-relação da nossa realidade, diante disso a execução de atividades com materiais 

manipulativos torna-se necessária, já que para compreender a nossa realidade devemos 

relacionarmos com ela. Assim o processo criativo advindo de construções que remetam a 

geometria é capaz de favorecer percepção e compreensão de processos que a caracterizaram. A 

criatividade para a conexão da geometria com a arte é essencial para alcançar esse resultado. 

Pavanello (2004) ressalta ainda, que para o ensino de geometria ocorrer de maneira 

satisfatória é necessário que o professor utilize outros materiais, além dos livros didáticos. Com 

isso é possível que os alunos construam, interajam e observem características dos elementos 

geométricos desenvolvendo sua percepção geométrica. Além disso, ao trabalhar com a percepção 

visual em paralelo com os conceitos formais, como enfatizado por Fainguelernt (1999, p. 22): “o 

aprendiz tem a possibilidade de desenvolver a capacidade de ativar suas estruturas mentais, 

facilitando a passagem das operações concretas para as operações formais”. 

Diante do exposto, acreditamos que para o ensino de geometria se efetivar de maneira 

satisfatória, devemos iniciar pela formação do professor, quer seja inicial ou continuada. Afinal, é 

ele o responsável por efetivar ações em que o ensino de geometria não seja subestimado em 

relação às outras áreas da matemática. Abordar esse assunto numa oficina adquire sua 

importância, quando se torna uma experiência e oportunidade de professores compartilharem 

suas angústias em suas formações, no processo de ensino e o direcionamento de suas práticas 

docentes, em um ambiente de diálogo e voltado para a reflexão e o aprimoramento da sua 

formação.  
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3. Metodologia 

 

O convite para a oficina ocorreu por meio de um pedido da organização do evento que já 

conhecia a nossa proposta, devido a outro evento local realizado em maio do mesmo ano. A 

oficina teve duração de três horas, e planejamos atividades com o uso de malha quadriculada e 

moldes vazados, análise de barras e gráficos de bordados em ponto cruz que continha alguma 

isometria e também planejamos abordar a homotetia partindo da ampliação de gráficos de 

bordados nas malhas quadriculadas. 

Os moldes vazados foram construídos com folhas de acetato reaproveitadas de raio x e 

tinham formatos quadrados de 3 cm x 3 cm, que já foram entregues com desenhos aleatórios 

para cada participante. Explicamos também como é feito o tratamento das chapas para que elas 

fiquem limpas e ainda sugerimos que, caso fosse possível, seria interessante realizar uma parceria 

com a disciplina de ciências, já que esse tratamento é um processo químico. Na malha, eles 

deviam usar o molde e pintar os espaços vagos a fim de pavimentar a região por meio das 

isometrias estudadas. 

Em seguida, iniciamos uma análise com barras e gráficos de bordados em ponto cruz. 

Solicitamos que eles analisassem e destacassem qual isometria estava presente em cada bordado 

ou que encontrassem algum gráfico na revista que continha uma isometria. Destacamos que essa 

atividade poderia ser feita em sala de aula, solicitando que cada aluno trouxesse um pano de prato 

ou uma toalha bordada ou até mesmo uma revista de gráficos de ponto cruz, já que essa prática é 

comum em famílias brasileiras e é fácil encontrar algum tipo de bordado em casa. A seguir, umas 

imagens dos bordados ou gráficos utilizados nessa atividade. 

 

 

 
Figura 1: Barra de ponto cruz contendo isometrias. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Figura 2: Um dos gráficos utilizados na oficina. 

Fonte: PONTO E AGULHA MINI (ano 2, n.6, 

2009, p.3). 

 

Outra atividade trabalhada na oficina foi à ampliação e redução de gráficos em ponto cruz 
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comum em famílias brasileiras e é fácil encontrar algum tipo de bordado em casa. A seguir, umas 

imagens dos bordados ou gráficos utilizados nessa atividade. 

 

 

 
Figura 1: Barra de ponto cruz contendo isometrias. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Figura 2: Um dos gráficos utilizados na oficina. 

Fonte: PONTO E AGULHA MINI (ano 2, n.6, 

2009, p.3). 

 

Outra atividade trabalhada na oficina foi à ampliação e redução de gráficos em ponto cruz 
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na malha quadriculada. Nessa ocasião, trabalhamos as condições para que as figuras originais 

ficassem semelhantes à imagem criada por meio de uma ampliação ou redução. Nossa intenção, 

com essa discussão era abordar a homotetia, porém devido ao tempo escasso, não houve tempo 

para trabalhar esse conteúdo. 

  

4. Análise e discussão dos dados 

 

Na primeira etapa da atividade foram distribuídas folhas de malha quadriculada, lápis de 

cor variados, moldes vazados construídos e aleatoriamente fichas com isometrias com as 

descrições: translação, reflexão e rotação. Com esse material os participantes puderam construir 

nas malhas quadriculadas pavimentações sobre o que compreendem por essas transformações. 

Nesta atividade surgiram dúvidas sobre as isometrias, os participantes questionaram que para 

cobrar os conceitos devíamos antes explicar as definições. Nesse momento, explicamos que na 

abordagem de investigação matemática, iniciamos com as atividades e a partir delas vamos 

construindo os conceitos e em um momento posterior faríamos as sistematizações. 

 Alguns participantes mostraram dificuldades na execução da primeira atividade, e 

admitiram que o estudo da geometria realizado durante a formação inicial matemática não teve 

uma abordagem significativa. Provavelmente decorrente da valorização álgebra em detrimento a 

geometria. Acreditamos que por esse motivo, também há pouca ênfase no processo criativo para 

deduções e construções geométricas.  

Após todos finalizarem essa etapa, cada participante comentou suas construções 

juntamente com as estratégias utilizadas na pavimentação. Cabe destacar que esta atividade 

poderia ter sido realizada em outro tipo de malha, com a isométrica. Alguns realizaram criação de 

figuras compostas que pudessem representar todas as isometrias citadas e exploradas na oficina. 

A seguir, as figuras 3 e 4 ilustram algumas construções realizadas pelos participantes. 
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Figura 3: Construção com molde vazado. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
Figura 4: Construção finalizada com rotações de 

90°. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Dessa forma, as conceituações das isometrias aconteceram de modo intuitivo e, as 

dificuldades e curiosidades que surgiram com as atividades desenvolvidas foram discutidas por 

meio da interação entre os participantes e a exemplificação com casos de reflexão de objetos e 

inversão de imagens da Física (exemplo, a Óptica). Ao analisar o processo e como os professores 

comentaram sobre suas formações refletimos sobre o que Fiorentini e Castro (2003) citam, de 

que cursos de formação profissional de ensino mantenham uma distância epistemológica entre a 

teoria e a prática e a produção de conhecimentos para a prática. 

Na segunda etapa da atividade distribuímos as barras e gráficos de bordados de ponto 

cruz e foi solicitado que identificassem em cada uma delas as isometrias existentes e eixos de 

simetria, caso existissem. Nessa ocasião discutimos sobre outros tipos de abordagens que 

podemos utilizar no ensino da geometria com as ornamentações. A partir desta etapa observamos 

o compartilhamento de práticas de sala de aula realizada pelos participantes sobre como 

abordaram e/ou abordariam os conceitos que dizem respeito às isometrias. Eles destacavam as 

etapas de sua construção, bem como, os materiais que poderiam ser utilizados para a construção 

de atividades. Os professores participantes também deram ênfase na importância desta prática 

desenvolvida, não somente por ser uma alternativa de exploração para o ensino, mas também, 

por integrar a interdisciplinaridade e a confecção de bordados e o seu estudo para o processo de 

ensino e aprendizagem na matemática.  

 
Figura 5: Ampliação da borboleta na razão 2. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
Figura 6: Ampliação do carrinho na razão 2. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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A última e terceira etapa da atividade consistiram na elaboração de ampliações ou 

reduções de gráficos de bordados de ponto cruz, utilizando a malha quadriculada e lápis de cor. 

Os participantes escolheram os gráficos, se iam fazer uma ampliação e/ou redução e sua razão. 

Durante o desenvolvimento dessa atividade, os participantes foram instigados a verificar se as 

imagens construídas mantinham as proporções ou se estavam deformadas, além disso, sugerimos 

e que expusessem as estratégias sobre suas construções. A seguir, as figuras 5 e 6 evidenciam 

algumas construções. 

Um dos participantes ao compartilhar sua construção, compartilhou que achou estranho 

ter realizado uma redução, porém sua imagem na malha quadriculada estava maior do que o 

original. Nesse momento, evidenciamos que isso aconteceu por causa da malha que estávamos 

utilizando e que as malhas utilizadas nos gráficos de ponto cruz, geralmente são menores. Outra 

estratégia que achamos interessante em compartilhar foi de um professor que para realizar a 

ampliação utilizou a ideia de ocupação do desenho, ou seja, a área que ele ocupava no desenho 

original e a duplicou, construindo a sua imagem ampliada. As imagens a seguir ilustram essas 

situações. 

 

 
Figura 7: Redução de imagem, em escala maior 

que a escala utilizada na malha de ponto cruz. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
Figura 8: Ampliação de imagem utilizando como 

estratégia a ocupação total da figura escolhida. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Note que na figura 8, o participante fez a contagem da área numerando ao redor da 

malha, para facilitar a contagem da área ocupada pelo novo desenho. Já na figura 7, apesar se ser 

uma redução, o desenho original está bem próximo da imagem construída pelo professor por 

causa do tamanho do quadriculado que utilizamos. 

Diante das reflexões realizadas sobre as construções, tais como: materiais manipulativos 

fornecidos pelas instituições de ensino, materiais manipulativos alternativos que podem ser 

confeccionados, tipos de isometrias (isometrias simples e/ou compostas), eixos de simetria, eixos 

de orientação, rotações de figuras com ângulos diferentes de 90° e 45°, homotetias e causas de 
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deformação de figuras por achatamento, tipos de malhas que podem ser utilizadas em práticas de 

ensino, interdisciplinaridade, os participantes puderam verificar a relevância do processo 

construtivo nas atividades desenvolvidas relacionadas não apenas às transformações geométricas, 

mas também, em toda a geometria e em outras áreas da matemática.  

Das tarefas que envolvem manipulação e visualização, Scheffer (2006) ressalta que o 

processo de construção de conhecimento que envolve as relações topológicas que são intuitivas 

através da percepção do tato e visão, e estas se apoiam também nas noções projetivas e 

euclidianas. Os conceitos matemáticos estão relacionados com o conhecimento de matemática 

dos professores, o que eles sabem sobre cada conceito ou definição, o que e de que forma 

valorizam tal conhecimento, como identificam cada conceito ou definição e sua relação com os 

demais conhecimentos matemáticos (SILVA, 2009). 

Com isso, os participantes identificaram que a ressignificação dos saberes e de suas 

práticas possibilitaram uma reflexão crítica da vivência do profissional da educação matemática e 

o aprimoramento destes no ensino e, que cursos e oficinas de formação de professores, pesquisas 

no campo do ensino matemático o direcionam com este objetivo. 

 

5. Conclusão 

 

Nesta produção, verificamos a importância de utilizar atividades alternativas para o ensino 

da geometria, em especial para o ensino das transformações geométricas. A exploração de 

conceitos geométricos somente em seu caráter formal pode dificultar o aprendizado e ensino do 

educando. Assim, ressaltamos a relevância que oficinas e/ou minicursos com direcionamento 

para formação inicial e contínua de professores tem para uma possível mudança de sua prática e, 

principalmente, da importância que a reflexão sobre a própria prática e outras práticas tem num 

processo de mudança.  

Acreditamos que para alguns docentes pensar em metodologias de ensino alternativas ou 

a utilização de materiais manipuláveis torna-se uma tarefa difícil, pois alguns professores não 

tiveram esse contato em sua formação inicial. Diante disso, o profissional da educação só mudará 

sua prática de ensino por uma decisão pessoal, decisão esta que o impulsionará na direção deste 

seu objetivo, apesar de todas as dificuldades que vai enfrentar (HIRATSUKA, 2003).  

Sendo assim, se faz importante colocar em discussão e prática uma forma alternativa de 

ensino de geometria, em especial de um tópico que nem sempre é ensinado, criando um espaço 

para reflexão de professores. Discutir atividades, experiências e dificuldades tornam-se uma 

maneira de refletir sobre a prática, às vezes, de uma forma ainda não identificada por eles, 
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instigando os professores na criação de novas possibilidades de ensino. 

Assim, a proposta visou à construção do conhecimento geométrico pelos agentes 

envolvidos no ato de ensinar e aprender e o de evidenciar necessidade de estudos para exploração 

de materiais diversos. Os utilizados foram: moldes vazados confeccionados com chapas de raio-X 

, barras de bordados de ponto cruz e recortes de gráficos de ponto cruz. Organizamos ações com 

a finalidade de (re)construir conhecimentos matemáticos e pedagógico-matemáticos sobre 

transformações geométricas por professores de matemática em formação continuada e , avaliar a 

intimidade que os professores participantes possuíam com a geometria e, evidenciar a 

importância da adoção de uma prática reflexiva como aprimoramento profissional e pessoal.  

Das observações realizadas, verificamos também que o uso desses materiais favoreceu a 

construção de conhecimentos de forma, espontânea, intuitiva e investigativa, conseguindo 

transpor tais reflexões sobre as situações do cotidiano, para também o desenvolvimento de 

conceitos matemáticos.  

Acreditamos assim, que a partir dos processos realizados os participantes ficaram 

satisfeitos com a exploração de materiais alternativos para o aprendizado e ensino, além disso, 

evidenciaram a valorização de atividades práticas com a construção de diferentes transformações 

geométricas por meio de materiais manipulativos e percebemos que se tornou um facilitador e 

motivador para o profissional indo para além de métodos de ensino tradicionais, valorizando 

processos criativos para o aprendizado. 
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Resumo  

  

Avaliar é um ato que exige uma colocação que ultrapassa qualquer critério externo, de aspecto 

neutro ou até mesmo de qualquer ligação de elementos isolados. O processo avaliativo na 

prática docente assume princípios que levam em consideração os pressupostos valorativos da 

aprendizagem. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo central analisar as práticas 

metodológicas do docente quanto ao processo de avaliação da aprendizagem. Apresenta-se 

como aporte teórico-metodológico a pesquisa exploratória, tendo por base a utilização de 

acervo bibliográfico, na busca de aprofundar diálogos sob as perspectivas de Freire (1996), 

Castro (2005), Perrenoud (1999), Pimenta (2006) e Zabala (2007). A pesquisa infere que a 

avaliação se constitui em um processo não somente histórico, mas reflexivo.  

 

Palavras-chave: Avaliação. Ensino Superior. Docente.  

  

1. Introdução  

 

O processo avaliativo envolve em sua base valores atribuídos a determinados 

tipos de conduta e/ou desempenho. Este valor direcionado ao desempenho, é por sua 

vez, dado pela perspectiva ideológica docente resultante de práticas reprodutivas de 

aspectos social, político, econômico e filosófico. Entretanto, não obstante do papel 

predominante da ideologia, esta pode assumir um caráter transformador quando é 

produzida a partir do ponto de vista educacional (CARVALHO, 1985).  
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Observa-se que, na prática avaliativa do trabalho docente de qualquer 

modalidade, o resultado obtido vem se sobrepondo a preocupação que deve ser básica: 

o valor. É levado em consideração a preocupação com a fixação de conteúdos e de seus 

resultados desejáveis da aprendizagem desvinculados do contexto ou do homem 

concreto e impregnado de valores. Como o docente processa esta ideia e como ele 

objetiva estas questões no ato de avaliar, são fatores primordiais para impulsionar seu 

ensino e o resultado aprendizagem. Sendo assim, a primeira peculiaridade do processo 

de ensinar seria a intencionalidade, ou seja, pretender ajudar alguém a aprender 

(CASTRO, 2005).  

Partindo deste princípio, este artigo tem como objetivo geral: analisar as práticas 

metodológicas do docente quanto ao processo de avaliação da aprendizagem. 

Considerando quanto a delimitação da temática que o processo avaliativo docente 

precisa salientar a transformação social consciente do sujeito na qual se destina o ensino 

e quem compete conferir legitimidade a aprendizagem. Para tanto, a temática justifica-

se partindo do princípio a importância da prática docente sobre a propostas de avaliação 

voltadas a fatores contextuais e processuais, não apenas para efeito do ensino, mas que 

promova o diálogo entre homens mediado por sua realidade concreta.   

Em função da natureza da pesquisa, o método de investigação assumido é de 

caráter exploratório, que proporciona uma maior familiaridade com o problema de 

pesquisa e coleta de dados a partir da pesquisa bibliográfica que servirá como 

demonstrativo amplo e panorâmico do estágio em que se encontra o tema a ser 

pesquisado em termos de investigação (RICHARDSON, 2010).  

  

2. Aspectos filosóficos e políticos da avaliação  

  

Para se discutir as necessidades e tendências da avaliação seria importante 

reservar um espaço para uma reflexão mais específica sobre os aspectos filosóficos e 

políticos que esta apresenta. Uma vez que, a avaliação passou por uma sucessão de 

mudanças históricas a partir de pesquisas para a evolução do assunto que trouxeram 

pressupostos sobre os quais se estabeleceu a pesquisa em educação, fossem entendidas 

as atividades avaliativas.  
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Tendo sido nos Estados Unidos que a avaliação encontrou condição de ser 

desenvolvida de forma autônoma, seria então natural que esta recebesse muitas 

influências para que evoluísse naquele país. Sendo assim, não é de se surpreender que 

ela tenha, por muito tempo, estado vinculada a busca do conhecimento científico em 

educação. "A saga do positivismo, que marcou por tantas décadas o esforço da pesquisa 

educacional americano, marcou também sua produção no campo da avaliação" 

(LÜDKE, 1985, p.34). Que por sua vez, sofreu influência de pensamentos científicos 

culminando em riscos como o relativismo e instrumentalismo. Porém, quando se trata 

da neutralidade da medição de resultados, o desenvolvimentismo, substituindo estes 

aspectos do positivismo, procura um método de indagação com o uso experimental 

ligada a causalidade ao emprego de recursos qualitativos da avaliação.  

Posteriormente, na física, química, matemática também se inclinaram para 

mudanças qualitativas de paradigmas a respeito da avaliação. Assim, como as ciências 

humanas, como a filosofia, religião encontram sinais de mudanças que se juntam aos 

apresentados pela ciência. Porém, buscam respeitar a complexidade quanto conhecer 

as possibilidades de se avaliar, mas, os resultados precisos não podem ser 

prognosticados.  

Na concepção da autora:  

 

O fenômeno social é dotado de totalidade, complexidade e significado. 

O fenômeno humano deixa de ser explicável para ser compreensível. 

Compreender passa a ser interpretar o sentido e não mais explicar. As 

ciências humanas tiveram que explicar seu próprio caminho, sendo 

necessário a construção de uma metodologia própria, direcionada para 

a especificidade do fenômeno humano (SANTOS, 2010, p. 25).  

  

Esta indeterminação da natureza e sob as influências dos aspectos filosóficos e 

sociais da avaliação, se reflete na evolução dos modelos causais, que passam de uma 

concepção de modelo linear não predito que pode surgir em suas práticas. Assim como, 

a perspectiva de subjetividade ou de neutralidade, mas a da ideia de finalidade para, ou 

seja, nenhuma avaliação por si só dará um diagnóstico completo da aprendizagem. Para 

conhecer algo é preciso vê-lo inserido no próprio contexto, composto por 

preocupações e perspectivas múltiplas para que neste ato avaliativo, o conhecimento 
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seria feito de modo receptivo, num processo mais interpretativo, ambíguo, parcial 

jogando luz sobre pontes que conectam territórios artificialmente isolados e de natureza 

excludente (ESTEBAN, 2008).  

O ato de avaliar, não se pode apresentar soluções aprovadas e consagradas, mas 

é importante arriscar soluções tentativas, poderão talvez, até dar certo ou não. Desta 

forma, virão recursos mais frutíferos da pesquisa para a avaliação em educação, ou seja, 

num processo responsivo destacando a necessidade de detectar as necessidades, as 

preocupações e as questões das pessoas diretamente envolvidas no programa avaliado 

para que os resultados obtidos possam se tornar úteis a essas pessoas. "A avaliação 

responsiva é estruturada em torno de questionamentos, isto é, proposições que 

envolvem controvérsias e suscitam um certo debate” (ANDRÉ, 1985, p. 52).  

Analisar e pragmática do ato de avaliar é primeiramente considerar ações e 

decisões que ele fundamenta e que atingem pessoas, e por muitas vezes remete a uma 

avaliação contínua do período escolar, especificidade da aprendizagem e certas ações 

de mediação (PERRENOUD, 1999). Logo, pensar no papel do docente é identificar os 

saberes e competências necessárias para proceder com diferentes ações e caminhos num 

ato reflexivo.  

  

3. Saberes e competências necessárias ao docente reflexivo   

  

Partindo do pressuposto que toda pessoa reflete, e esta é uma característica 

exclusiva do ser humano. De fato, desde o século XX que esta expressão "professor 

reflexivo" ganha força no cenário educacional. Se diferenciado esta expressão como 

atributo (adjetivo) do homem, tornou-se um movimento teórico (conceito) a respeito 

da prática docente que em sua gênese, John Dewey 1  propõe que a formação do 

profissional não se dê mais por modelos de um currículo com normas, mas a partir da 

ciência e sua aplicação nas práticas docentes. Assim:  

 

                                                   
1 Em sua tese de Doutorado (1983), estuda autores que irão dar base para a pedagogia de 
formação profissional, na qual infere em seus estudos que sem algum elemento intelectual 
(reflexão) não é possível nenhuma experiência significativa.  
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...valorizando a experiência e a reflexão na experiência, ou seja, 

valorização da prática profissional com momento de conhecimento 

através da reflexão, análise e problematização desta e o 

reconhecimento tácito presente na solução (PIMENTA, 2006, p. 21).  

  

Os saberes para uma prática reflexiva docente, desenvolve a concepção que este 

deve ser um profissional crítico, seja, cuja reflexão é coletiva a fim de inserir contextos 

escolares, de forma mais ampla, num compromisso emancipatório de transformação 

das desigualdades sociais. Isso tira a ideia de um trabalho isolado, mas conferindo 

autoridade para direcionar esta transformação. É nesta visão que temas como: projeto 

pedagógico, formação inicial e continuada, organização escolar e etc., devem ser 

colocados em pauta.  

Por isso, a compreensão de fatores sociais e institucionais que condicionam a 

prática educação e a ideia de emancipação, são processos contínuos de descoberta e 

mudança da prática reflexiva docente. Corroborando com esta ideia:   

 

O pensamento pedagógico nutre-se da prática dos educadores, ao 

mesmo tempo que também a ilumina: a prática de pensar a prática é a 

melhor maneira de aprender a pensar certo. O pensamento que 

ilumina a prática é por ela iluminado tal como a prática que ilumina o 

pensamento é por ele iluminada (GADOTTI, 1988, p. 125).   

  

O século XXI, vem direcionar para uma prática docente que requer saberes e 

habilidades como estratégia de uma ação para lidar com seus alunos e ensinar não de 

forma que amplie apenas fórmulas pré-estabelecidas, mas uma prática autônoma, 

responsável e criativa. Ensinar não é sinônimo de passar informações, mas mediar 

estratégias que desenvolvam uma consciência tanto de si mesmo como do coletivo. 

Logo, Freire (1996, p. 21) diz que "ensinar não é transmitir conhecimento, mas é criar 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção".  

Para este autor o desenvolvimento da consciência crítica docente, entendendo 

como consciência entrelaçada com a práxis, é desafiadora e transformadora onde este 

leva o educando a se conhecer como sujeito do processo histórico, inserindo a educação 

como momento de humanização (FREIRE, 1967). Para tanto, a proposta de uma 
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prática pedagógica voltada à reflexão-ação-reflexão e a consciência política, ou seja, 

perceber e refletir a realidade do educando e partir disso passa-se ao movimento 

dialógico do educador, abrindo possibilidades à análise crítica pelos educandos em 

torno desta realidade que por sua vez deve dar a uma nova reflexão.  

O ato de refletir na prática traz em si um conhecimento que diz respeito a 

observar o modo que o docente conscientemente ocasiona mudanças, conduzindo a 

respostas para problemas na aprendizagem. Esta perspectiva pode levar o profissional 

a elaborar caminhos e novas estratégias de desempenho, ajustando-se, assim, a situações 

que vão surgindo. Essas noções de reflexão, tem lugar na experiência, até mesmo em 

cometer erros, mas conscientiza-se destes erros e tentar novamente. Nesse sentido, a 

práxis em sala de aula surge como momento importante que permite a interação e troca 

de conhecimento, o que só é possível se o docente refletir sobre sua prática. A 

experiência reflexiva, por tanto, é um instrumento fundamental capaz de proporcionar 

uma experimentação e êxito progressivo na descoberta de potencialidades.     

Quando se trata conceito de professor reflexivo a partir da reflexão–ação os 

docentes se formam, produzem diferentes soluções e caminhos e várias experiências 

que se transformam em um conhecimento prático. Desse modo, entende-se com ato 

reflexivo uma interação contínua entre a teoria e prática provocando ações concretas 

sobre representações da realidade, ou seja, pensar sobre como e o que fazer. Isso 

provém de um pensamento de curiosidade permanente que traz como prioridade a 

formação continuada que busca fazer a diferença na vida do profissional. Por isso, 

Castelli (2012) diz que o docente busca atingir os objetivos de sua prática que é: educar 

para o pensar, o qual exige dedicação.  

  

4. Pressupostos teóricos de avaliação   

  

O mundo vive em constante mudança em vários setores da vida. As 

organizações sociais, para satisfazer as exigências da modernidade, têm se alterado no 

sentido de atender a cultura. No âmbito escolar, a avaliação da aprendizagem não pode 

deixar de fazer parte dessa dinâmica, por isso deve ser considerada como um dos meios 

para viabilizar a operacionalização de um ensino contextualizado, mas é preciso que o 

docente esteja respaldado em um suporte teórico-científico que lhe dê segurança.  
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Assim, é que procura-se fundamentar a prática pedagógica em 

abordagens teóricas de avaliação, que consideram o aluno como um 

todo, um indivíduo com características próprias, ser ativo, social, que 

age e interage (FERREIRA, 2002, p.13).  

  

Estas abordagens que enfatizam os aspectos qualitativo e humanista, mesmo 

apresentando bases epistemológicas diferentes e pontos contraditórios, evidenciam 

visões que servem de referencial para os propósitos de avaliação. Como por exemplo a 

abordagem construtivista, tendo Piaget como figura central. Onde apresenta uma 

proposta de desenvolvimento mental trabalhando com aspectos da cognição da mente, 

explicando a origem e a estruturação do pensamento bem como os processos pelos 

quais os sujeitos constroem o conhecimento. Esta teoria também aborda como 

fundamento básico onde a aprendizagem se dá por intermédio do processo de 

assimilação e acomodação, que é um contínuo e permanente de reajustamento e 

equilibração, através dos quais advém a adaptação. Porém, para Zabala (2007) uma 

interpretação construtivista não significa promover uma atividade compulsiva, reativa, 

tampouco situar professores em um papel secundário.   

Mas, gerar um movimento mental que auto se estrutura, possibilita estabelecer 

semelhanças, a generalização, a descontextualização e a atuação autônoma. Onde supõe 

que o aluno entende o que faz e por que o faz, tendo consciência, em qualquer nível do 

processo que está seguindo. Ele se permite dar conta das dificuldades e se necessário 

pedir ajuda. A educação é um todo indissociável, por isso o respeito pelo nível mental 

do aluno em todas as etapas de seu desenvolvimento e a consideração pelo afetivo e 

intelectual são referenciais desta teoria. Assim, a função do docente evidenciada por 

uma aula expositiva bem como o processo de avaliação encontram respaldo.  

Um outro pressuposto teórico para o processo de avaliação está na perspectiva 

de Rogers onde apresenta um suporte importante relativo ao comportamento e aos 

aspectos emocionais. Nesta proposta vale-se da fenomenologia, para compreender além 

do comportamento do aluno, como ele percebe a realidade que é determinada pela 

experiência interior do organismo. Sendo assim, sugere que a pedagogia centrada no 

aluno e na sua potencialidade de aprender, considera o sujeito como um todo, 
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abrangendo aspectos cognitivos, afetivos e psicomotor. Com base nesta teoria, as 

autoras afirmam:  

 

Em qualquer situação que o aluno se apresentar, será primordial que 

ele encontre apoio no facilitador da aprendizagem, aceitando-o como 

realmente é e valorizando seus esforços na aquisição de novos saberes, 

para tanto o educador deverá estar sempre pronto a escutar seus 

alunos, e nesta troca, em um clima de respeito, pode-se favorecer a 

comunicação entre professor e aluno em um elo de confiança 

(LINHARES, LOREDO, 2016, p. 2).  

  

Para tornar a aprendizagem significativa, Rogers aborda que o objetivo maior 

da educação, o professor como facilitador, numa relação interpessoal caracterizado por 

aceitar o aluno como indivíduo, dotado de sentimento e potencialidade de aprender, 

que segundo Moreira (1985), o docente não é um mecanismo de transmissão de 

conhecimento, mas ele se manifesta como pessoa motivadora.  Desta forma, quando 

os problemas em sala de aula, aparentemente insuperáveis aparecem, serão resolvidos 

se em vez do profissional gastar tempo com palestras, este tempo fosse usado para 

preparo de atividades que tornem a aprendizagem mais significante e prazerosa. É 

relevante então, que o aluno participe das decisões referentes à avaliação, ou a auto 

avaliação, com meios onde o aluno escolhe sua própria direção e vive em consequência 

destas escolhas, porém, em uma liberdade mediada dinamizada por meio de atividade 

em grupo, a experiência prática, o destaque a criatividade e a aprendizagem sem ameaça.  

Uma outra proposta teórica, diz respeito ao método do autor Hoffman que 

destaca uma proposta de posição dialógica e mediadora do processo avaliativo. Para 

este autor a avaliação deverá encaminhar-se a um processo além de dialógico, 

cooperativo onde os alunos e os docentes aprendem sobre si mesmos no próprio 

momento da avaliação. Para o autor:  

 

...expõe os princípios subjacentes de uma avaliação avaliadora, que 

evidenciaram as características deste processo, com base na 

observaçãoreflexão-encaminhamento. Este contexto requer uma ação 

contínua, pois está presente em todos os momentos, entre uma tarefa 
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momento da avaliação. Para o autor:  

 

...expõe os princípios subjacentes de uma avaliação avaliadora, que 

evidenciaram as características deste processo, com base na 

observaçãoreflexão-encaminhamento. Este contexto requer uma ação 

contínua, pois está presente em todos os momentos, entre uma tarefa 
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e outra, onde tanto o aluno e o docente do conhecimento um processo 

dialógico, na troca de ideias, problematização e concentração nos 

resultados (FERREIRA, 2009, p.27).  

  

Porém, para que qualquer proposta metodológica para avaliação seja aplicada 

de forma eficaz é necessária uma transformação na didática do docente. Não se pode 

deixar de considerar que este desafio se inicia em uma verdadeira reconceitualização da 

formação do profissional (JOLIBERT, 2007). É preciso que os docentes saibam como 

ensinar e para quem ensinar construindo atividades inovadoras que levem os alunos a 
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qualquer bom profissional consiste em ser cada vez mais competente em seu ofício.  

Mesmo que o docente se posicione ideologicamente, é importante que sejam 

capazes de agir com criticidade no sentido de relacionar suas próprias ideias com 

práticas baseadas em diversas teorias na qual estão expostas para reestruturar o modelo 

utilizado no momento. Ao tomar esta posição o profissional consegue muitas vezes 

superar até sua própria ideologia para conceber mecanismos possíveis no ato de avaliar.  

Pensar na importância de levar-se em consideração esta perspectiva pois, a 

constituição ideológica do docente poder implicar em não deixar espaço para o 

exercício da intencionalidade constitutiva das práticas pedagógicas, a não ser em 

perspectiva estritamente reprodutiva e apenas com modelos descritivos, mecânicos e 

tradicionais. Daí a importância da alternativa dialética apontada por pelo autor:  

 

A menção pelos quais os sujeitos e sentidos se constituem 

mutuamente impede, por um lado, a adoção de perspectivas 

mecanicistas e/ou maquiavélicas, já que não há nenhum agente 

onipotente na origem nem um poder institucional todo poderoso no 

fim. Em outras palavras, o foco deveria ser a compreensão do 

funcionamento ideológico do discurso, com atravessamentos 

construtivos (BARRETO, 2002, p.21).  

  

Muitas outras concepções existem e influenciam no processo de avaliação. 

Umas se apoiam outras se divergem, mas o que precisa ser feito no cotidiano escolar, é 
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buscar entendimento para vivenciar um equilíbrio nas práticas avaliativas, integradas ao 

processo de ensino e aprendizagem, voltadas para uma maior abrangência pedagógica.   

  

5. Conclusão  

  

Nesta pesquisa procurou-se analisar as práticas metodológicas do docente 

quanto ao processo de avaliação da aprendizagem, tecendo considerações teóricas e 

práticas que implicam neste processo. Logo, esta pesquisa infere que a avaliação se 

constitui em um processo não somente histórico, político e ideológico, mas reflexivo. 

Desde que passou a ser uma prática sistematizada, não sofreu muitas alterações, apesar 

de que os docentes possuem um aporte teórico rico para que este possa desempenhar 

uma prática moderna e emancipatória revertendo o procedimento mais tradicional.  

Não há uma instituição, ou proposta pedagógica que evidencie parâmetros para 

o processo avaliativo. Mas o que se apresenta na realidade é que o docente, de uma 

forma individual, leva este procedimento de forma diferenciada, ou seja, conforme a 

visão de cada um e que construiu ao longo de sua história, sua formação e sua ideologia.   

Muitos docentes procuram seguir o caminho "mais fácil" para a sua 

metodologia de avaliação como por exemplo aplicando provas, notas, testes e 

classificações. Sem generalizar é claro, pois existem aqueles que se empenham em 

encontrar ferramentas e alternativas condizentes com a proposta educativa. São estes 

profissionais comprometidos com a prática educacional voltada para a transformação e 

aberta a mudanças. Estes sabem que a avaliação é importante e fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem, porém, reconhecem que é uma prática que precisa 

ser repensada.  

Poderia ser citado aqui também, a atenção devida sobre o processo de formação 

do profissional, pois é este docente que está em sala de aula refletindo a didática que 

aprendeu em seu processo de graduação. Logo, parte do pressuposto que este está 

preocupado com a melhoria e o progresso na qualidade da aprendizagem do aluno. Para 

tanto, no momento de formação, é importante que o profissional aprenda além de 

saberes científicos e práticos, que busque desenvolver um espírito investigador, para 

vivenciar trocas de conhecimento e conseguir de forma consciente e capacitada 

fomentar este mesmo espírito em seus futuros alunos.  
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Percebe-se que este há uma necessidade que este tema seja melhor entendido 

para que permita a busca de novas formas de avaliar e tornar o ato pedagógico mais 

participativo e dinâmico, para superação do estágio tradicionalista de avaliação. 

Sugerese para as próximas pesquisas, propostas metodológicas e práticas de avaliação 

da aprendizagem a partir de estudos empíricos.  
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Resumo  

 

Tendo em vista a ausência de programas gratuitos para análise de estruturas, desenvolveu-se um programa 

de computador intuitivo com interface gráfica denominado Structure3D para atuar como ferramenta de 

apoio no ensino das disciplinas de estruturas no curso de engenharia. Buscou-se desenvolver uma 

ferramenta que pudesse ser implementada modularmente de modo que outros alunos pudessem fazer 

novas inserções de cálculo de forma a deixar o programa mais completo. A interface gráfica é de fácil 

manuseio para que qualquer aluno nos diferentes níveis de sua formação pudesse utilizar o programa de 

computador sem dificuldades. 

 

Palavras-chave: Structure3D. Análise. Treliças. Interface. Gráfica. 

 

1. Introdução 

 

Com a evolução da tecnologia, o uso de programas de computadores para o ensino em 

diversas disciplinas cresceu imensamente nos últimos anos, ao ponto de se tornar essencial e não 

apenas um complemento curricular. Porém, a grande maioria dos softwares disponíveis no 

mercado não se apresenta de maneira gratuita, o que dificulta o acesso para os estudantes de 

graduação. 
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Tendo em vista a quantidade de cálculos desenvolvidos na área da engenharia estrutural, 

os programas de computadores são ferramentas indispensáveis para se obter bons resultados em 

tempo compatível com a atual realidade. Entretanto, além de caros, não são de fácil utilização, 

sendo necessários cursos para aquisição de conhecimento sobre o seu correto funcionamento.

Para análise de estruturas, temos algumas ferramentas gratuitas disponíveis no mercado, 

porém não abrangem a análise de estruturas tridimensionais, como é o caso do Ftool (3.00) e do 

AcadFrame (versão beta). Pensando nesses diversos fatores, desenvolveu-se o Structure3D, uma 

ferramenta intuitiva para análises de estruturas tridimensionais.

O Structure3D é um programa de computador de análise linear elástica de estruturas 

espaciais reticuladas, intuitivo e com uma interface gráfica interativa, desenvolvido dentro da 

plataforma do Matlab. (2014a), e tem como meta ser uma ferramenta utilizada no ensino de 

engenharia estrutural.

2. Structure 3D

2.1 Fundamentação Teórica

O software foi desenvolvido por meio da implementação do método dos deslocamentos 

que consiste em determinar os possíveis deslocamentos da estrutura, denominados graus de 

liberdade. Identificados os deslocamentos, restringem-se esses deslocamentos obtendo assim o 

chamado Sistema Principal da estrutura em análise, como observa-se nas Figuras 1 e 2.

Figura 1: Identificação dos deslocamentos da estrutura. 

Fonte: Martha (2011) - adapatação.
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Figura 2: Sistema principal com os deslocamentos restringidos. 

Fonte: Martha (2011) - adaptação.

Obtém-se as ações de engasgamento perfeito, F0i, provocadas pelas cargas numericamente 

iguais as da estrutura original aplicadas no Sistema Principal, como mostrado na Figura 3.

Figura 3: Ações de engasgamento perfeito.

Fonte: Martha (2011) - adaptação.

Deve-se então impor um deslocamento unitário, Di, no sentido do deslocamento 

restringido e determinar os valores de Kij, que serão, numericamente, iguais aos esforços que 

ocasionariam esse deslocamento, como mostrado na Figura 4. 
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Figura 4: Deslocamentos unitário impostos.

Fonte: Martha (2011) - adaptação.

A superposição dos resultados obtidos deverá apresentar o valor dos esforços em cada 

nó, ou seja, será a carga nodal aplicada em nós não restringidos, e nos nós restringidos obteremos 

as reações de apoio.

�
𝐹𝐹𝐹𝐹01 + 𝐾𝐾𝐾𝐾11 × 𝐷𝐷𝐷𝐷1 + ⋯+ 𝐾𝐾𝐾𝐾1𝑗𝑗𝑗𝑗 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐹𝐹𝐹𝐹1

⋮
𝐹𝐹𝐹𝐹0𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖1 × 𝐷𝐷𝐷𝐷1 + ⋯+ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖

Onde, F0i = ações de engastamento perfeito, ou seja, as ações geradas nos nós pelas cargas 

aplicadas nos elementos; Kij = reações aos deslocamentos unitários impostos; Di = 

deslocamentos; e Fi = ações aplicadas nos nós, incluindo reações de apoio.

De forma matricial, podemos escrever o sistema acima da seguinte forma,

𝐹𝐹𝐹𝐹0��� + 𝐾𝐾𝐾𝐾�𝐷𝐷𝐷𝐷� = 𝐹𝐹𝐹𝐹�
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𝐹𝐹𝐹𝐹0��� + 𝐾𝐾𝐾𝐾�𝐷𝐷𝐷𝐷� = 𝐹𝐹𝐹𝐹�
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Onde 𝐹𝐹𝐹𝐹0���, 𝐷𝐷𝐷𝐷� e 𝐹𝐹𝐹𝐹� são os vetores das ações de engastamento perfeito, deslocamentos e 

cargas nodais, respectivamente, e 𝐾𝐾𝐾𝐾� é a matriz de rigidez, apresentada para o elemento de barra 

do pórtico espacial na Figura 5, onde a posição das linhas e colunas é dada de acordo com a

orientação apresentada na Figura 6.

Esse sistema possui dois tipos de incógnitas, os deslocamentos no primeiro membro e as 

reações no segundo membro. Primeiramente, isolam-se as equações que não possuem reações 

como incógnitas, e com isso encontram-se os deslocamentos. Então, basta substituir os 

deslocamentos encontrados nas outras equações e as reações são obtidas.

Figura 5: Matriz de Rigidez do Pórtico Espacial.

Fonte: Elaboração própria (2018)
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Figura 6: Direções na barra do pórtico espacial.

Fonte: Elaboração própria (2018).

2.2 Interface do Structure 3D

O programa de computador é divido em três telas, sendo elas a principal, a de resultados 

e uma que contém o relatório. A tela principal é apresentada na Figura 7.

A entrada de dados pode ser feita de duas maneiras: inserindo as coordenadas da 

estrutura manualmente ou importando1 a estrutura direto do AutoCAD através de uma rotina 

desenvolvida em lisp.

Após a entrada de dados, tem-se na tela principal as opções para adição de cargas nodais, 

adição de apoios, definição das propriedades do material e da geometria, conforme mostra a 

Figura 8.

                                                          
1 Para que seja possível a importação, a estrutura deve ser desenhada através apenas do comando line.
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1 Para que seja possível a importação, a estrutura deve ser desenhada através apenas do comando line.
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Figura 7: Tela principal do Structure3D.

Fonte: Elaboração própria (2018)

Figura 8: Detalhes da tela principal.

Fonte: Elaboração própria (2018)

Definidos todos os parâmetros da estrutura aciona-se o botão “CALCULAR” que abre a 

tela de resultados como mostra a Figura 9. As barras apresentadas em cor azul e vermelha estão 

tracionadas e comprimidas, respectivamente. Nessa tela é possível exibir o valor dos esforços 

internos, as reações nos apoios e também a estrutura deformada.
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A partir da tela de resultados é possível exibir uma janela de relatório, como mostra a 

Figura 10, onde se tem a lista dos esforços internos em cada barra, os deslocamentos nodais e as 

reações nos apoios.

Figura 9: Tela de Resultados.

Fonte: Elaboração própria (2018)

Figura 10: Tela de Relatório.

Fonte: Elaboração própria (2018)
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2.3 Validação do programa de computador

Para validação do Structure3D, diversos exemplos foram testados e comparados com 

outros programas de computador. Dentre eles segue um exemplo que simula uma pequena ponte 

treliçada (onde os dois nós superiores recebem uma carga de 𝑥𝑥𝑥𝑥 = −10𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑦𝑦𝑦𝑦 = −10𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 e 𝑧𝑧𝑧𝑧 =

−20𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, com elementos de módulo de elasticidade igual a 200GPa e área de seção de 10cm²), 

como mostra a Figura 11. Os resultados foram comparados com resultados obtidos pelo ANSYS 

versão 15, Figura 12, e são exibidos na Tabela 1.

Como observado na comparação de resultados, os mesmos se apresentam de maneira 

coerente com os obtidos por um programa de computador já consagrado no mercado.

Figura 11: Análise do exemplo feita no Structure3D.

Fonte: Elaboração própria (2018)
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Figura 12: Análise do exemplo feita no ANSYS.

Fonte: Elaboração própria (2018)

Número 

da Barra 

Esf. Int. 

ANSYS 

(kN) 

Esf. 

Int. 

S3D 

(kN) 

Diferença 

(kN) 

Número 

da Barra 

Esf. Int. 

ANSYS 

(kN) 

Esf. Int. 

S3D (kN) 

Diferença 

(kN) 

1 -21,992 -21,992 0 33 10,555 10,555 0

2 11,723 11,723 0 34 1,692 1,692 0

3 -6,747 -6,747 0 35 -11,257 -11,257 0

4 -12,379 -12,379 0 36 0,407 0,407 0

5 10,221 10,221 0 37 -0,811 -0,811 0

6 -1,191 -1,191 0 38 0,775 0,775 0

7 0,683 0,683 0 39 1,172 1,172 0

8 2,042 2,042 0 40 -2,923 -2,923 0

9 -5,785 -5,785 0 41 4,435 4,435 0

10 5,434 5,434 0 42 1,228 1,228 0

11 -16,091 -16,091 0 43 -2,75 -2,75 0

12 9,57 9,57 0 44 -1,638 -1,638 0

13 -2,638 -2,638 0 45 -1,274 -1,274 0

14 -16,078 -16,078 0 46 -8,671 -8,671 0
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15 12,898 12,899 -0,001   47 2,16 2,16 0 

16 -7,893 -7,893 0   48 0 0 0 

17 -25,834 -25,834 0   49 3,916 3,916 0 

18 -21,71 -21,71 0   50 -1,208 -1,208 0 

19 -12,764 -12,764 0   51 -0,693 -0,693 0 

20 -4,283 -4,283 0   52 -5,352 -5,352 0 

21 -3,869 -3,869 0   53 2,844 2,844 0 

22 4,383 4,383 0   54 -1,127 -1,127 0 

23 -2,068 -2,068 0   55 -3,484 -3,484 0 

24 -3,631 -3,631 0   56 4,712 4,712 0 

25 -0,468 -0,468 0   57 -0,842 -0,842 0 

26 -4,595 -4,595 0   58 5,357 5,357 0 

27 0,615 0,615 0   59 0,232 0,233 0 

28 0,775 0,775 0   60 0,505 0,505 0 

29 -0,254 -0,254 0   61 -11,415 -11,415 0 

30 2,079 2,079 0   62 -0,584 -0,584 0 

31 -5,548 -5,548 0   63 0 0 0 

32 4,557 4,557 0           

Tabela 1: Comparação dos esforços internos obtidos pelo Structure3D e ANSYS 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

2.4 Exemplo prático da aplicação do Structure3d 

 

Como exemplo prático tomamos um modelo aproximado da ponte Florentino Avidos, 

situada no município de Vitória – ES, popularmente conhecida como Cinco Pontes. A Figura 13 

apresenta o modelo e a Figura 14 à análise dos esforços internos feita pelo Structure3D, onde as 

barras em azul estão tracionadas e em vermelho comprimidas. O carregamento inserido é 

meramente ilustrativo. 
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Figura 13: Modelo aproximado das “Cinco Pontes”, Vitória-ES.

Fonte: Elaboração própria (2018)

Figura 14: Análise feita pelo Structure3D das “Cinco Pontes”.

Fonte: Elaboração própria (2018)

3. Considerações finais

O Structure3D se mostrou uma ferramenta precisa e intuitiva para a análise de estruturas 

espaciais. Sua interface gráfica possibilitou uma maior compreensão do comportamento da 

estrutura ao ser submetida a diversos tipos de esforços.

Suas características permitiram que ele esteja sendo utilizado na UFES nas aulas de análise 

estrutural e abriu portas para que outros alunos, utilizando o programa como base, pudessem  

desenvolver novas ferramentas, como os módulos de dimensionamento de estruturas tubulares, 

análise dinâmica e outros projetos atualmente em desenvolvimento, como a própria evolução 

para análise de pórticos espaciais.

Referências

FREITAS NETO, J. A.; VIEIRA, I. A. Análise Matricial de Estruturas. 2. ed. rev. Curitiba, 1972. 2 v.

MARTHA, L. F. Análise de Estruturas: Conceitos e Métodos Básicos. Rio de Janeiro: Editora 

Elsevier, 2011.
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Resumo 

 

Esse texto levanta considerações éticas relativas à prática, organização e a produção científica / 

teórica da Abordagem Centrada na Pessoa. Dividido em quatro partes, o foco é um olhar crítico 

sobre dilemas e desafios para uma abordagem que valoriza eticamente o ser humano e seus direitos 

de privacidade e autonomia pessoal. Os avanços tecnológicos digitais e a difusão das mídias sociais 

configuram um panorama complexo para a comunicação profissional, a promoção de serviços e 

atividades psicológicas, misturando a vida pessoal e profissional. A necessidade para regulamentação 

e normatização emerge como novo desafio para a conduta ética de todos. Examinamos as implicações 

para a ACP perante alguns problemas só agora identificados como essenciais para o respeito / a 

proteção da privacidade e a integridade humana. 

 

Palavras-chave: ACP. Ética. TIC. 

 

1. Introdução 

 

Esse texto tem como finalidade examinar considerações éticas relativas à prática, 

organização e à produção científica / teórica da Abordagem Centrada na Pessoa. Dividido 

em quatro partes, o foco é um olhar crítico sobre dilemas e desafios para uma abordagem 

que valoriza eticamente o ser humano e seus direitos de privacidade e autonomia pessoal. 

É oportuno refletir individualmente e coletivamente sobre polemicas recentes 

relacionadas à privacidade, seqüestro de informações e dados pessoais nas redes / mídias 

sociais e como isso pode afetar a organização e condução de nossos cursos e eventos, 

particularmente nas atividades realizadas no Brasil. Não serão examinados os princípios da 

Abordagem Centrada na Pessoa - ACP, nem comentada a vasta literatura sobre ética, a 
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 2 

conduta ética em pesquisa ou a filosofia da ética1. Tampouco se questiona se os profissionais 

brasileiros da ACP são éticos ou não. 

Também é relevante que examinemos com rigor e carinho os rumos da produção de 

estudos brasileiros da Abordagem Centrada na Pessoa (acadêmicos ou não) para possibilitar 

uma reflexão coletiva sobre a evolução da nossa prática. É necessário, ao mesmo tempo, 

estarmos atentos às exigências em vigor para o registro de estudos com sujeitos humanos. 

Os avanços tecnológicos digitais e a difusão das mídias sociais configuram um 

panorama complexo da comunicação profissional, a promoção de serviços e atividades 

psicológicas, misturando a vida pessoal e profissional. A necessidade para regulamentação e 

normatização emerge como novo desafio para a conduta ética de todos. Examinamos as 

implicações para a ACP perante alguns problemas só agora identificados como essenciais 

para o respeito / a proteção da privacidade e a integridade humana. 

 

2. Novas tecnologias digitais e suas implicações para abordagem centrada na pessoa 

 

2.1 Ameaças reais e virtuais para nossa conduta ética 

 

Podemos contemplar o panorama mundial cibernético atual com cautela desde o 

ponto de vista psicossociológica humanista que se preocupa com o bem-estar dos indivíduos 

e da sociedade. Os conceitos de cibercultura, ciberespaço e as novas tecnologias eletrônicas 

desafiam noções de espaço, tempo e comunicação humana. 

Barwinski (2010) considera a internet um potencializador de comportamentos, onde 

a cultura digital ajuda na definição de uma geração que se acostumou a fazer tudo com a 

ajuda da tecnologia (p. 1). A autora considera que todos os usuários contribuem para criar e 

manter a vida no ciberespaço: 

 

Toda vez que você escreve alguma coisa no seu perfil do Twitter, 

Facebook, Orkut e outras redes sociais, está fazendo uma contribuição 

para a formação de um cantinho do ciberespaço. Mas é importante 

lembrar que a cibercultura não se resume a esses aspectos.... Então quais 

são os papéis das redes sociais na internet, dentro desse contexto da 

cibercultura? É bem fácil entender como o Orkut e outros centros de 

interligação de pessoas desempenham seus papéis. Se você considerar as 

                                            
1 Para os interessados, Vasquez (2010) discute os problemas éticos e as relações entre moral e ciência e o 
uso social da ciência (p. 103-105). 
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redes sociais como espaços específicos, o seu perfil funciona como uma 

carteira de identidade misturada a uma espécie de “currículo” do usuário 

(p.2). 

 

Ao nível pessoal e profissional é fundamental reconhecer que a nossa participação 

nas mídias sociais redefine diretamente e indiretamente as nossas identidades individuais, e 

coletivas, no caso dos grupos e sites ACP: 

 

Assim, todo perfil que você tem em uma rede social funciona como uma 

versão digital sua na grande rede. Portanto, é interessante que você comece 

a ver o seu comportamento online como algo que represente quem você 

é. Então, abusar de conteúdos que não dizem nada ao seu respeito gera 

ruído e pode comprometer a comunicação entre os “cidadãos” dessa 

"cibercidade" (p.2). 

 

Essa cibercultura tem aspectos perversos que ameaçam direitos e liberdades pessoais. 

Os acontecimentos recentes revelam problemas gigantescos causados pelo seqüestro de 

informações individuais, empresariais, governamentais afetando eleições nacionais, os 

sistemas financeiros mundiais. Quadro 1 abaixo resume apenas alguns aspectos da crise atual. 

 

EVENTOS CRÍTICOS NATUREZA OBSERVAÇÕES 
Hacking de dados, informações  Sequestro de material Envolve governos, empresas de 

informática e grupos criminosos 
Instalação de vírus e distribuição 
de alterações de procedimentos 
do sistema 

Alteração de programas e sistemas 
de armazenamento de dados para 
causar danos, alterar ou inutilizar 
arquivos 

 
Ações isoladas de indivíduos ou 
de grupos, empresas, governos  

FACEBOOK – Uso de dados de 
usuários para fins políticos e 
marketing sem autorização 

Vazamento de dados que 
disponibiliza endereços 
eletrônicos e outras informações 
pessoais 

Google, Twitter, Cambridge 
Analytica, entre outros também 
suspeitos de vazamento 

Denúncias de espionagem 
eletrônica através de hacking de 
computadores em rede ou 
particular 

 
Podem ser ações de espionagem 
de indivíduos, reuniões, 
assembléias, movimentos sociais  

 
Desconhecida a extensão do 
problema no Brasil 

 
 
Infocalypse – Fake News -  

 
Desinformação que provoca ação 
ou inação de terceiros 

Resultados podem provocar 
desistência de pessoas em se 
informar ou prestar atenção às 
noticias, levando o publico 
acreditar que nada é real.2 

Quadro 1: Eventos críticos recentes da crise cibernética 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

                                            
2 Tourino, C. Horror show. A Gazeta. Vitoria, ES. 28 Março 2018. 
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Essa cibercultura tem aspectos perversos que ameaçam direitos e liberdades pessoais. 

Os acontecimentos recentes revelam problemas gigantescos causados pelo seqüestro de 

informações individuais, empresariais, governamentais afetando eleições nacionais, os 

sistemas financeiros mundiais. Quadro 1 abaixo resume apenas alguns aspectos da crise atual. 

 

EVENTOS CRÍTICOS NATUREZA OBSERVAÇÕES 
Hacking de dados, informações  Sequestro de material Envolve governos, empresas de 

informática e grupos criminosos 
Instalação de vírus e distribuição 
de alterações de procedimentos 
do sistema 

Alteração de programas e sistemas 
de armazenamento de dados para 
causar danos, alterar ou inutilizar 
arquivos 

 
Ações isoladas de indivíduos ou 
de grupos, empresas, governos  

FACEBOOK – Uso de dados de 
usuários para fins políticos e 
marketing sem autorização 

Vazamento de dados que 
disponibiliza endereços 
eletrônicos e outras informações 
pessoais 

Google, Twitter, Cambridge 
Analytica, entre outros também 
suspeitos de vazamento 

Denúncias de espionagem 
eletrônica através de hacking de 
computadores em rede ou 
particular 

 
Podem ser ações de espionagem 
de indivíduos, reuniões, 
assembléias, movimentos sociais  

 
Desconhecida a extensão do 
problema no Brasil 

 
 
Infocalypse – Fake News -  

 
Desinformação que provoca ação 
ou inação de terceiros 

Resultados podem provocar 
desistência de pessoas em se 
informar ou prestar atenção às 
noticias, levando o publico 
acreditar que nada é real.2 

Quadro 1: Eventos críticos recentes da crise cibernética 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

                                            
2 Tourino, C. Horror show. A Gazeta. Vitoria, ES. 28 Março 2018. 
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Novos desenvolvimentos tecnológicos constantes prometem um futuro incerto 

enquanto a proteção dos direitos individuais. Sem espaço para detalhar esses acontecimentos, 

segui uma breve listagem de fenômenos que certamente aceleram a necessidade urgente para 

regulamentação e gerenciamento de tecnologias digitais invasivas: 

 

• Avanços em data mining, processamento de grandes bancos de dados, inovação on-

line de treinamento de programadores e analistas de sistema; novas soluções 

analíticas, voltadas para a inteligência do negócio e gerenciamento de dados (Dr. 

Watson, IBM, SAS, etc.); 

• Aplicações de inteligência artificial para educação a distancia. Exemplo: Sistema 

Tutorial Inteligente (STI) é qualquer sistema de computador que fornece 

instruções diretas personalizadas ou feedback aos alunos, ou seja, sem a intervenção 

de seres humanos, ao mesmo tempo em que executa uma tarefa; e 

• Aplicativos de reconhecimento facial. Exemplo: O Azure (Microsoft) é um conjunto 

de serviços de nuvem que os desenvolvedores e os profissionais usam para criar, 

implantar e gerenciar aplicativos por toda uma rede global de datacenters. As 

ferramentas integradas, o DevOps e o Marketplace dão suporte para criar de maneira 

eficiente desde aplicativos móveis simples até soluções usadas em escala da Internet3. 

 

É fácil discernir que as novas tecnologias servem bem as empresas e seus clientes de 

marketing. E apesar das recentes “garantias” e políticas sobre privacidade e um possível 

controle (parcial) do uso de dados individuais a esfera privada e esfera pública foram 

transformadas pela esfera virtual da Internet (SOUZA, 2018: p 3). Os aplicativos de 

reconhecimento facial merecem um cuidado especial considerando a proliferação de 

fotografias grupais amplamente distribuídas em sites de eventos, cursos e páginas pessoais 

da ACP.  

Segundo Souza (2018) a funcionalidade da tecnologia de reconhecimento facial do 

Facebook: 

 

.... (antes) servia apenas para você marcar seus amigos e a si mesmo nas 

fotos publicadas na plataforma. Porém, o reconhecimento facial da rede 

social serve para muitas outras coisas, e Mark Zuckerberg quer se certificar 

                                            
3 Veja API de Detecção Facial. https://azure.microsoft.com/pt-br/services/cognitive-services/face/. 
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de que você saiba ... que graças ao reconhecimento facial, a rede social 

também consegue lhe alertar sobre eventuais fotos que alguém publicar de 

você e não te marcar, permitindo, por exemplo, que você saiba de imediato 

se houver alguém querendo se passar pela sua pessoa (p. 2). 

 

Por que é importante entender como funciona essa tecnologia? Simplesmente para 

ter conhecimento até que ponto nos queremos ser expostos em fotografias sabendo que o 

reconhecimento facial tem implicações conhecidas e outras certamente até agora, 

desconhecidas. 

 

Uma câmera e um programa adequado. Só isso basta para identificar uma 

pessoa, automaticamente, por meio do reconhecimento facial. 

Graficamente, nosso rosto é composto por muitos pontos e algumas 

medidas, como o comprimento da linha da mandíbula, tamanho do crânio, 

distância entre os olhos, largura do nariz, entre outros. O software lê essas 

informações, por meio da câmera, o rosto daquela pessoa é 

automaticamente codificado em uma sequência digital. Este número, a 

partir daí, é anexado ao cadastro do indivíduo. Ou seja, toda vez que ele 

passar por aquela câmera, as suas informações faciais serão comparadas 

com um banco de dados. Como o conjunto de medições do rosto é único 

para cada pessoa, a precisão do reconhecimento facial é sempre muito alta; 

normalmente muito perto dos 100%. E o sistema é rápido, conseguindo 

identificar até 20 rostos simultaneamente, a uma velocidade de 100 mil 

faces por segundo (p. 1)4 

 

Fotografar ou filmar pessoas, grupos ou reuniões em atividades organizadas ou 

patrocinadas por profissionais associados à Abordagem Centrada na Pessoa hoje tem 

dimensões significativas para os direitos pessoais de participantes. Se entendermos a 

importância de respeito e sigilo em nossas atividades e trabalho, que acordos coletivos 

precisam ser estabelecidos para salves guardar nossa privacidade? 

 

 

 

                                            
4 Olhar Digital. Como funciona o reconhecimento facial?22 jul 2011. Disponível em 
https://olhardigital.com.br/video/reconhecimento_facial_como_ele_identifica_um_rosto_na_multidao/16
639. Acesso em 01 abr 2018. 
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2.2 O Marco Civil da Internet 

 

A questão ética das novas tecnologias está respaldada na A Lei n.12.965, de 23 de 

abril de 2014, que promulgou o denominado Marco Civil da Internet, com o intuito de 

estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários de internet no Brasil 

(TOMASEVICIUS FILHO, 2016). 

Independentemente das controvérsias políticas e legais, Tomasevicius Filho (2016) 

alerta que o Marco Civil da Internet: 

 

Embora se tenha comemorado sua aprovação, por supostamente as 

demais normas jurídicas vigentes no Brasil – como a Constituição Federal, 

o Código Civil e o Código Penal – não terem aplicação nas relações sociais 

entabuladas pela internet, essa lei apresenta poucas inovações e muitas 

insuficiências e deficiências de cunho jurídico. Somando-se a esse fato a 

impossibilidade jurídica de regulação de uma rede mundial de 

computadores por meio de lei de um único país, os problemas gerados 

pela internet continuarão a afetar a privacidade, honra e imagem das 

pessoas, ao mesmo tempo em que conquistas, como a da neutralidade da 

rede, terão pouco impacto na vida das pessoas (p. 283). 

 

Mesmo assim, dois artigos dessa legislação são relevantes para nossa discussão: 

 

Art.7º afirma como direitos dos usuários de internet a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada, a preservação do sigilo das comunicações 

privadas pela rede, transmitidas ou armazenadas; o não fornecimento de 

dados pessoais coletados pela internet a terceiros sem prévio 

consentimento do usuário, além de estabelecer o dever de informar os 

usuários acerca da coleta de dados sobre si, quando houver justificativa 

para tal fato (p. 274); 

 

Art. 10 estabeleceu que a guarda e a disponibilização dos registros de 

conexão e de acesso a aplicações de internet devem ser realizadas com 

respeito a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas (p. 274). 
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3. Considerações éticas para a promoção e organização da abordagem centrada na 

pessoa (ACP) 

 

3.1 A ética da Abordagem Centrada na Pessoa 

 

Bozarth (1998) afirma que o pressuposto fundamental da abordagem centrada na 

pessoa é também uma premissa ética básica para os praticantes da abordagem centrada na 

pessoa. “A manifestação do pressuposto é que o praticante se dedica à autoridade de si 

mesmo e autodeterminação do cliente. Sendo assim, o princípio sugere novas interpretações 

e até mesmo afirmações diferentes a respeito de padrões éticos. Tal revisão não sugere menos 

restrições éticas, mas sim sugere mais fortes princípios éticos e mais atenção à natureza e 

substância das relações profissionais” (p. 185). 

Para Bozarth, “A ética centrada na pessoa consistente opera a partir de ... (certas) 

qualidades atitudinais. Esta é a maneira como o terapeuta centrada na pessoa se esforça para 

"ser". A ética centrada na pessoa se baseia nas qualidades das atitudes do terapeuta “(idem). 

Wood (2010) alerta sobre um perigo para o profissional de “escorregar” das crenças e valores 

da ACP para um raciocínio moralista de como as pessoas “devem ser”. “A moralidade e a 

ética apesar de não serem formalmente mencionadas, constituem uma parte implícita do 

comportamento do participante nas aplicações da Abordagem Centrada na Pessoa” (p. 223). 

Wood entendeu que as aplicações da Abordagem “não ficam imunes ao mesmo 

processo cultural geral que ocorre na maioria das inovações: a moralidade substitui a função 

compreensiva do julgamento, marcando o fim da inovação”, sendo “irônico que essa 

abordagem que ajudou pessoas a se livraram dos ‘deve” e ‘tem que’ da moralidade de sua 

época” ... (possa) manifestar nas suas aplicações uma moralidade em tudo e por tudo 

escravizante” (p. 225). 

A conduta de profissionais da Abordagem Centrada na Pessoa se fundamenta em 

princípios humanistas e fenomenológicos com um respeito ético profundo pelo individuo, 

seu contexto sociocultural, étnico e suas preferências pessoais. A pesquisa e seus 

procedimentos científicos empregados na construção de seu embasamento teórico refletem 

a mesma ética sem seguir normas ou protocolos que os regulamentam sobre a proteção dos 

seres humanos estudados. Assim, a Abordagem Centrada na Pessoa deve ser considerada 

vanguarda nas pesquisas científicas sobre o homem e suas relações. Já não estaria implícita 

uma ética em toda a proposta humanista? 
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3.2 Breve histórico das nossas tentativas de nos conectar 

 

A Abordagem Centrada na Pessoa, mesmo sem organizações formais permanentes 

ou estruturas institucionais tradicionais, vem crescendo no Brasil e na America Latina. O 

formato mais comum tem sido as associações de profissionais e alguns centros ou institutos. 

(Veja TASSINARI, TRZAN-AVILA & JACO-VILELA para resumos dessa historia.5) 

Com o avento dos eventos nacionais e internacionais (Fóruns, Encontros Latino e 

Iberioamericanos, Encontros regionais, etc.), surgiu-se a confecção e circulação de listas de 

endereços e informações sobre os participantes. As listas incluíram nomes, telefones de 

trabalho e residenciais. Um dos primeiros esforços de manter contato pós evento 

internacional entre participantes foi o “Newsletter” circulado com cópias Xerox de cartas 

enviadas à pessoa organizadora. Como o newsletter circulou por correios internacionais os 

custos e sua demora eventualmente inviabilizaram sua continuação. 

Havia também uma tentativa de uma rede internacional entre profissionais da ACP 

com vínculos acadêmicos que permitiu o uso do mainframe de computadores das 

universidades usuárias. Houve troca de mensagens pessoais, trabalhos escritos e 

levantamentos bibliográficos disponibilizados pelo sistema, limitado aos docentes nessas 

instituições. 

Eventualmente a internet e as mídias sociais facilitaram a emergência de associações 

onde participantes inicialmente trocaram mensagens, convites e anúncios de atividades. 

Apesar de alguns conflitos entre participantes, não foram registrados incidentes ou 

problemas mais graves. Web sites abrirem a possibilidade da troca de imagens, textos 

ilustrados e outras informações digitalizadas. WhatsApp e outras aplicativos iniciaram uma 

nova forma de comunicação e conexão entre as pessoas, conhecidas ou não, profissionais 

vinculados à ACP ou não. Não há uma estimativa de homepage sites ou grupos de WhatsApp 

no Brasil ou outros lugares vinculados a Abordagem. 

                                            
5 TASSINARI, M. A. Breve história da ACP no Brasil. APACP- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA ACP. 
Disponível em https://apacp.org.br/diversos/artigos/breve-historia-da-acp-no-brasil/.  Acesso em 27 mar 
2018. TRZAN-AVILA, Alexandre; JACO-VILELA, Ana Maria. Uma história da Abordagem Centrada na 
Pessoa no Brasil. Estud. pesqui. psicol., Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 1063-1069, dez. 2012.  Disponível 
em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
42812012000300021&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 27  mar  2018. 
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Questões éticas cada vez mais formam parte da pauta de discussão da pesquisa 

acadêmica em todas as áreas de conhecimento. Desde 1996-97, resoluções federais6 nas áreas 

da saúde, no uso de medicamentos e na pesquisa médica estabeleceram diretrizes para o 

protocolo humano, a integridade de pesquisa, a proteção de sujeitos humanos e determinou 

um procedimento para a revisão de projetos de pesquisa. Estas diretrizes estendem-se para 

todos os estudos, as atividades científicas ou acadêmicas de pesquisas que envolvem sujeitos 

humanos. 

O registro e a autorização para o desenvolvimento do trabalho por uma comissão de 

ética são requisitos atuais para publicação em muitas revistas acadêmicas e até para a 

apresentação de pesquisa, artigos e relatórios em congressos, seminários e outros eventos. 

Projetos de monografia, trabalhos de conclusão de cursos – TCCs, dissertações e teses 

exigem aprovação de protocolos de ética antes de sua execução. 

Registramos aqui algumas considerações que merecem discussão e debate coerente 

com os princípios humanistas e a prática ética característica da Abordagem Centrada na 

Pessoa. É oportuno lembrarmo-nos da herança do trabalho inicial de Carl Rogers e outros, 

bem como rever algumas tendências presentes no contexto brasileiro. 

Carl Rogers, William Coulson, John Wood, Geral Bozarth, John Schlein, entre 

outros, em suas obras publicadas já enfrentaram críticas sobre ACP, analisando a ciência do 

homem e a possibilidade de que a postura humanista dos profissionais da Abordagem é por 

sua natureza uma atitude e uma conduta ética. No Brasil, Rosenberg (1987), Freire (1989) 

Amatuzzi, Cury et. al. (2002) e Amatuzzi (2010) analisaram a psicoterapia, a relação 

terapêutica e o papel do psicólogo na perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa. 

 

3.3 Observações sobre ética no contexto brasileiro da ACP 

 

As minhas observações aqui carecem de maiores informações a respeito da ética em 

textos disponíveis, módulos oferecidos em cursos e seminários da ACP, pesquisas 

acadêmicas e apresentações realizadas pelos profissionais da Abordagem. Para o presente 

texto fica registrada essa lacuna. Um levantamento mais detalhado deste material poderia ser 

uma relevante análise de nossa prática e pensamento. 

A primeira manifestação pública sobre a ética, registrada nos trabalhos da 

Abordagem Centrada na Pessoa no Brasil, ocorreu durante o primeiro dia do workshop de 

                                            
6 Entre outras, a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que estabelece a formação do um 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), bem como diretrizes para o tratamento de sujeitos 
humanos em pesquisa. 
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Arcozelo I, Aldeia de Arcozelo – Paty de Alferes, Rio de Janeiro em 1977. A discussão na 

abertura do encontro focalizou a gravação que estava sendo realizada por uma participante 

de Brasília. Os participantes junto à equipe de Carl Rogers questionaram a ética da gravação 

sem autorização dos presentes. Após protestos e considerações políticas sobre o uso desta 

gravação, o gravador foi removido do grupo.7 

Em “palavras sobre a ética”, Rosenberg (1987) refletiu sobre os “efeitos colaterais” 

de condutas do psicólogo na instituição ou no consultório. A autora alertou sobre: 

 

a. O papel do psicólogo em avaliar o caminho, tratando apenas o 

“cliente” ou a situação interpessoal - mãe ou filho; mulher ou marido; 

aluno ou professor, etc. (p. 85); 

b. A possibilidade de o profissional exercer uma influência indevida 

sobre o seu cliente, transmitindo-lhe valores pessoais... (p. 86); e 

c. Sobre o pressuposto de que a “presença do outro” não pode ser 

anulada, por neutralidade ou anominato pelo profissional que deve 

manter-se disponível sem conduzir ou julgar o interlocutor (p. 87). 

 

Rosenberg conclui que “a conduta ética e condizente do psicólogo conselheiro é ... 

vista como resultante de sua postura pessoal básica e ... como decorrência de uma reflexão 

informada sobre os seres humanos e seus modos de interagir” (p 88). 

Mais recentemente Amatuzzi (2010) publicou um livro Rogers - ética humanista e 

psicoterapia em que buscou regatar aspectos “radicais” das afirmações paradoxais de 

Rogers e declara que “à luz dos pensamentos de Rogers, o próprio humanismo torna-se mais 

claro.” Para Amatuzzi, “(a) ACP é basicamente uma postura ética. Uma ética humana” (p. 

36). 

Amatuzzi, Cury et. al. (2002) levantaram as características da atitude de “boa vontade 

- BV”, comparando-as às características da Abordagem Centrada na Pessoa. Essa 

comparação mostrou que há semelhanças e diferenças entre as duas: na idéia de BV o foco 

é a bondade do ato apontando para o aspecto ético, e na ACP o foco é a relação voltada para 

o outro confiando nos processos básicos da vida. Enfatizaram a importância do aspecto 

ético, entendido como essencial, para formação na ACP e, em geral, na formação do 

psicólogo. 

                                            
7 Se houve outro evento ou documento escrito sobre a ética na ACP antes desta data, desconheço a fonte. 
Agradeço informações adicionais para editar o texto. 
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Como a questão da ética é abordada na formação de psicólogos brasileiros? Os cursos 

de Psicologia em faculdades e universidades com linhas de pesquisa na Abordagem Centrada 

na Pessoa são poucos. Os institutos e centros que oferecem formação na Abordagem, com 

ou sem vínculos institucionais para certificação, também não são muitos. Qual a natureza do 

ensino da ética nesses cursos de formação? Quais os procedimentos seguidos pelos 

organizadores desses cursos para a aprovação de estudos com sujeitos humanos? 

 

3.4 Empecilhos para uma conduta ética mais transparente na ACP 

 

A seguir listamos alguns problemas e dificuldades vivenciados recentemente no 

Brasil. Certamente haverá discordâncias sobre a classificação de alguns incidentes como 

constituindo algo grave ou antiética. Também, como o texto carece de uma discussão crítica 

mais ampla, entendemos os itens abaixo como pontos de debate e análise. 

Confiamos que muito pode ser feito de forma proativa para evitar maiores 

conseqüências ou responsabilização legal envolvendo as partes. Em nossa experiência de 

grandes grupos, vivencias e eventos da ACP, a comunidade de participantes se mostra 

competente para líder com problemas críticos e condutas inapropriadas encontradas. Por 

outro lado, algumas considerações merecem ações e procedimentos diferentes por parte de 

grupos e instituições organizadoras dos eventos e atividades. 

 

1. Cadastramento e seleção de participantes em Fóruns e Encontros: 

 
 Aceitação da inscrição de participantes por ordem de inscrição, visando a sustentabilidade 

financeira do evento, resultando em: 

 Relaxamento de critérios de seleção de participantes; 

 Grande número de participantes (desproporcional ao numero total) sem formação 

completa em psicologia, sem experiência na ACP ou eventos grupais na ACP; 

 Aceitação de familiares ou suporte para o cuidado de filhos, inclusive recém-nascidos; 

 Presença eventual dos não participantes, filhos, etc. em períodos de trabalho de grupos, 

períodos de alimentação e comemorações. 

 

2. Incidentes considerados graves envolvendo acusações de assédio sexual, invasão de quartos e 

comportamento público ofensivo a outros participantes em atividades da ACP. 

3. Falta de qualquer normatização de conduta em eventos da ACP que autoriza a retirada de 

participantes pela comissão organizadora ou pela comunidade perante incidentes graves de 

comportamento. 
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4. Utilização de aparelhos digitais / eletrônicos (celulares, câmaras, notebooks, gravadores, etc.) sem 

termo de consentimento assinado pelos participantes. 

5. Postagem eletrônica de fotografias e outras informações (endereços residenciais, eletrônicos ou 

profissionais, telefones e outros dados pessoais) sem autorização. 

6. Postagens individuais em redes de comunicação (nacional e internacional) com ataques pessoais, 

discussões agressivas e comentários antiéticos causando impactos negativos na rede e auto-exclusão 

de alguns participantes agredidos. 

7. Armazenamento de textos em arquivos abertos sem notificação / autorização dos autores. 

8. A falta total de medidas em eventos, cursos ou qualquer atividade que promovem governança das 

informações disponíveis ou garantias de privacidade para eventuais participantes. Os arquivos de 

informações ficam com os organizadores ou guardados sem procedimentos para utilização ou 

descarte. 

9. A falta de qualquer advertência aos usuários / participantes de redes sociais, homepages, etc. sobre o 

perigo da utilização de reconhecimento facial e/ou utilização indevida de dados pessoais. 

10. Gravação de aulas, seminários, debates, apresentações de Trabalhos de Final de Curso (TCC) e 

outras atividades de cursos / eventos promovidos. 

11. Transmissão ao vivo através do Facebook, Skype, etc. de apresentação de atendimentos clínicos 

realizados por estagiários 

12. Utilização sem autorização de material didático (manuais, exercícios, textos, anotações, 

apresentações de PowerPoint do módulo, curso ou apresentação de projetos e trabalhos TCC). 

13. A emergência de cursos online de formação de psicólogos na Abordagem Centrada na Pessoa, sem 

requisito de sessões ou módulos presenciais com carga horária muito inferior ao que seria condizente 

com a formação pretendida. 

14. A oferta de cursos da Abordagem Centrada na Pessoa sem psicólogos ou professores com 

experiência na ACP. 

15. Proliferação de grupos de encontro, vivencias e workshops na ACP sem designação de psicólogo 

responsável com experiência em facilitação de grupos. 

16. Divulgação de atividades/eventos sem que conste o número do registro profissional do 

proponente no Conselho Regional. 

17. A falta de um protocolo ou termo de entendimento assinado por participantes em grupos de 

encontro, vivencias ou workshops na ACP que esclarece a natureza privativa da experiência e os 

direitos dos indivíduos participantes. 

18. Aplicação de instrumentos para projetos de pesquisa e avaliação que investigam opiniões, níveis 

de satisfação, registrando dados pessoais (mesmo sem nome) de participantes / usuários, sem 

consentimento informado e/ou autorização. 

19. Problemas associados à supervisão de estágio, supervisão de profissionais em exercício, ou 

consultaria profissional: 
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 Perda, desvio ou furto de material sigiloso – relatórios, fichas, prontuários, etc.; 

 Inclusão indevida de material sigiloso em meios eletrônicos disponibilizados a terceiros; 

 Registro de estudos de caso em textos (mesmo sem publicação) sem seu reconhecido 

consentimento informado; 

 Revelação de tópicos de discussão em grupos de supervisão para terceiros. 

Algumas sugestões e considerações continuam no Setor III e IV. 

 

4. Produção de estudos, textos, artigos e pesquisa na acp 

 

4.1 A herança científica de Rogers e sua produção inicial 

 

Uma parte significativa da herança científica de Carl Rogers está presente no modo 

como apresentou as evidências de suas descobertas e documentou seus fundamentos 

teóricos. “A teoria centrada no cliente ainda está se desenvolvendo, não como uma ‘escola’ 

ou dogma, mas como um conjunto de princípios hipotéticos” (ROGERS e WOOD, 1978: 

p. 193). 

Em um dos seus primeiros livros em 1942, Rogers expõe sua convicção de que a 

consulta psicológica é “um processo suscetível de ser conhecido, previsto e compreendido, 

um processo que pode ser aprendido, testado, elaborado e aperfeiçoado” (1987: xv)8. 

Afirmou que o livro foi escrito na esperança de fomentar novas pesquisas, teorias e práticas 

para aprofundar o nosso conhecimento. Neste livro, Rogers intercalou reflexões teóricas e 

sessões com pessoas em terapia. Na Quarta Parte, ele reproduz a gravação integra do caso 

Herbert Bryant onde declara que as transcrições foram corrigidas “quando necessário suprir 

ou alterar elementos de identificação” do Bryant. De novo o texto sugere as várias maneiras 

que as entrevistas podem ser lidas e utilizadas para pesquisa, reflexão ou treinamento. 

Em Rogers e Kinget (1977), encontra-se o que Rogers denominou de estrutura geral 

apresentando um esquema de seu sistema teórico. Para Rogers a teoria da terapia e a teoria 

da personalidade deram lugar para outros segmentos teóricos com implicações teóricas para 

diversas aplicações e as relações humanas em geral. Em seguida acrescenta “noções–chave” 

significativas para a compreensão de sua teoria da terapia. É no Capitulo XII – A pesquisa - 

que aborda as raízes científicas de sua abordagem terapêutica. E afirma: 

 

                                            
8 Nota-se que o livro em Inglês foi publicado mais de 40 anos antes da tradução publicada em português. 
Isto ocorre com a maioria dos textos neste período. 
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8 Nota-se que o livro em Inglês foi publicado mais de 40 anos antes da tradução publicada em português. 
Isto ocorre com a maioria dos textos neste período. 
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Acredito que em psicoterapia caminhamos para um mesmo futuro e que, em 

conseqüência disto, nós nos basearemos cada vez mais em fatos e cada vez menos 

em afirmações na arbitragem das nossas divergências. Simultaneamente, 

alcançaremos o desenvolvimento de uma psicoterapia cada vez mais eficaz e em 

contínuo desenvolvimento; de uma psicoterapia que poderia dispensar os rótulos 

específicos, uma vez que ela compreenderia todos os elementos já verificados 

pelas diversas orientações terapêuticas anteriores (1977, p. 253). 

 

Assim Rogers verificou que sua pesquisa possibilitou identificar as mudanças 

significativas do cliente “no nível de experiências eminentemente subjetivas de escolha, ... de 

autopercepção modificada”, e que a eficácia do terapeuta ocorre quando é “caloroso e 

sinceramente humano”; quando se esforça ... “em compreender os pensamentos e 

sentimentos do cliente tais como se apresentam, na sua sucessão espontânea ... e orgânica” 

(p. 254). 

Segundo Peretti (1979), Rogers sempre deu mostras de coerência e comunicação, de 

invenção e de rigor, utilizando múltiplos procedimentos psico- e sócio-métricos. O Capitulo 

13 - Desenvolvimento das pesquisas sobre terapia e relações humanas - é uma excelente 

apresentação cronológica do trabalho inicial de Rogers. Aqui o autor também comenta a 

metodologia objetiva das gravações e filmes que permitem que “o terapeuta, seus 

colaboradores, estudantes e inclusive os clientes” estudem de novo, com a freqüência e 

intensidade que desejam e com a subjetividade que querem, os dados objetivos que as 

gravações apóiam” (p. 250). 

Peretti também organiza uma taxonomia de “puntos-clave” sobre o processo 

terapêutico, o processo (interno) do cliente e as conseqüências da terapia nos estudos até 

1952, bem como lista as categorias de intervenção (p. 252-255). Além de comentar as diversas 

metodologias empregadas por Rogers e colaboradores, o autor descreve os planos 

metodológicos dos programas de pesquisa de Rogers. Para os interessados, o texto de Peretti 

revela detalhes importantes desta herança científica. 

Nos anos 1960, Carl Rogers organizou um seminário polêmico sobre o “homem e a 

ciência do homem”. Seu livro, escrito junto com William Coulson (1967) documentou as 

palestras e debates deste momento. Num pronunciamento sobre os pressupostos atuais das 

ciências do comportamento humano, Rogers desafiou os behavioristas afirmando que o ser 

humano com sua subjetividade deve ser conservado como objeto da investigação dessas 

ciências (p. 69). Foi enfático a declarar que quem se torna cientista teria que mergulhar nos 

fenômenos: 
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(Q)uanto mais completa for a imersão, quanto mais durar, quanto mais abertura 

eu estiver para todas as sutilezas de minha experiência, maiores probabilidades 

terei de descobrir novos conhecimentos. Isto significa tolerância face à 

ambiguidade e à contradição, resistência à necessidade de uma conclusão, 

valorização da curiosidade sem limites; significa absorver a experiência como uma 

esponja, de tal modo que ela seja recolhida em toda a sua complexidade, com o 

meu organismo total, e não apenas minha mente, participando livremente da 

experiência dos fenômenos (p. 61).  

 

A produção teórica de Carl Rogers é uma herança fortemente fundamentada em 

pesquisa empírica e acadêmica. Suas hipóteses e pressupostos foram testados, criticados e 

reformulados durante mais de 60 anos. Essa produção é, sobretudo uma tradição de estudos 

e procedimentos que investigaram milhares de sujeitos humanos, alvos de observações, 

filmagens, gravações e entrevistas, sem evidências documentadas de plágio, fraude, condutas 

anti-éticas, quebra de sigilo ou protocolos irregulares. 

 

4.2 Nossos desafios éticos e científicos 

 

Enquanto a promoção de integridade na pesquisa recebe amplo apoio governamental 

e institucional nos Estados Unidos e no Canadá, a conduta responsável na pesquisa, a 

prevenção e a legislação/controle de possível conduta imprópria até recentemente não foram 

assuntos proeminentes em países como o Brasil. Surge a necessidade para estimular a 

consciência e o debate institucional em assuntos importantes como a produção e a 

comunicação de conhecimento científico. 

O debate sobre a pesquisa ética é uma discussão que não só cabe aos institutos 

universitários enquanto entidades comprometidas com o treinamento para e o exercício de 

uma pesquisa científica ética. Os programas de formação na ACP, cursos de graduação e 

especialização, dentro e fora dos âmbitos acadêmicos, precisam enfrentar os desafios éticos 

para o desenvolvimento de práticas de pesquisas e estudos responsáveis. 

A falta de políticas institucionais eficientes ou de uma preocupação pública relativo à 

qualidade e a ética de pesquisa científica não isentam investigadores, instituições ou 

universidades da responsabilidade de estabelecer programas para assegurar a integridade da 

pesquisa. Nota-se que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) tem incluído em seus editais, cláusulas que alertam os pesquisadores sobre suas 

responsabilidades éticas (Veja um exemplo – É de exclusiva responsabilidade de cada proponente 
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adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, 

necessárias para a execução do projeto.)9 

As resoluções federais brasileiras determinaram um procedimento para a revisão de 

projetos de pesquisa nas linhas da legislação norte-americana. Como afirmado acima, as 

diretrizes estendem-se para qualquer classe de atividade cujo objetivo é desenvolver ou 

contribuir para o conhecimento generalizável (artigo II.1, p. 1)10. Uma pesquisa ou estudo 

com seres humanos é aquela definida no artigo II.3 como “pesquisa que, individualmente ou 

coletivamente envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes 

dele, incluindo o manejo de informações ou materiais”. 

A Resolução 196/96 determina que toda pesquisa envolvendo seres humanos deve 

ser submetida à apreciação de um - Comitê de Ética em Pesquisa – CEP. CEPs são 

“colegiados interdisciplinares e independentes, com ‘múnus público’, de caráter consultivo, 

deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos”11. 

As universidades, os institutos de pesquisas, centros acadêmicos, departamentos e 

programas de pós-graduação devem estabelecem políticas próprias para a aprovação dos 

projetos de pesquisa e as linhas de produção científica de acordo com a Resolução 196/96. 

Cumprir esta Resolução inicialmente produziu resistências em muitas universidades, sendo 

considerado como uma burocracia que dificultava a aprovação e execução de trabalhos 

científicos. As áreas de conhecimento vinculadas à saúde, à medicina e à psicologia foram as 

primeiras a adotar as diretrizes. Programas nas demais ciências sociais e humanas, inclusive 

os cursos na área da educação, terão que se transformar para acatar a resolução. 

A recente expansão do número de programas de pós-graduação aumenta a 

necessidade de esses programas promoverem o ensino da integridade de pesquisa e a ética 

de orientação científica. A pressão da carreira acadêmica, resultando numa competição entre 

pesquisadores, tem contribuído para condutas de fraude, falsificação de dados e plágio. 

Problemas relativos à administração de dados produzidos em pesquisa, a guarda, a retenção 

dos dados para o registro científico, etc., exigem políticas proativas para antecipar conflitos 

e incidentes de conduta imprópria. 

                                            
9 Edital MCT/SETEC/CNPq Nº 75/2010 - RHAE Pesquisador na Empresa. Acesso em 12 ago 2011. 
Disponível em <http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/docs/075.pdf>. 
10 Resolução Nº 196 de 10 de outubro de 1996. Conselho Nacional de Saúde/MS. 
11 Parte II, Artigo II.14, p. 1. 
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Antes de examinar as implicações para a Abordagem Centrada na Pessoa é relevante 

ter um conhecimento pleno sobre o que a Resolução 196/96 define como 1) os aspectos 

éticos da pesquisa e 2) consentimento informado. (Leitores que discordam podem pular para 

a última parte do texto sobre as implicações para a ACP.) 

 

Conforme a Resolução 196/96, a eticidade da pesquisa implica em: 

 

a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes 
(autonomia). Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua 
autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos (beneficência), 
comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; 

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados (não  maleficência); 
d) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para  os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus 

para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação 
sócio-humanitária (justiça e eqüidade). 
III.2- Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação não esteja ainda consagrada na literatura 
científica, será considerado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente Resolução. Os procedimentos referidos 
incluem entre outros, os de natureza instrumental, ambiental, nutricional, educacional, sociológica, econômica, física, psíquica ou 
biológica, sejam eles farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica ou terapêutica. 
III.3- A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo seres humanos deverá observar as seguintes exigências: 

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas de responder a incertezas; 
b) estar fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios,  animais ou em outros fatos científicos; 
c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio; 
d) prevalecer sempre as probabilidades dos benefícios esperados sobre os riscos previsíveis; 
e) obedecer a metodologia adequada. Se houver necessidade de distribuição aleatória dos sujeitos da pesquisa em grupos 

experimentais e de controle, assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre outro através 
de revisão de literatura,  métodos observacionais ou métodos que não envolvam seres humanos; 

f) ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de placebo, em termos  de não maleficência e de necessidade 
metodológica;  

g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou seu representante legal; 
h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do sujeito da pesquisa, devendo 

ainda haver adequação entre a competência do pesquisador e o projeto proposto; 
i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem  e a não 

estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos 
de auto-estima, de prestígio e/ou econômico - financeiro; 

j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem 
ser sujeitos de pesquisa quando a informação desejada possa ser obtida através de sujeitos com plena autonomia, a menos que a 
investigação possa trazer benefícios diretos aos vulneráveis. Nestes casos, o direito dos indivíduos ou grupos que queiram participar 
da pesquisa deve ser assegurado, desde que seja garantida a proteção à sua vulnerabilidade e incapacidade legalmente definida; 

l) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e  éticos, bem como os hábitos e costumes quando as 
pesquisas envolverem comunidades; 

m) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-se-ão em benefícios cujos efeitos continuem 
a se fazer sentir após sua conclusão. O projeto deve analisar as necessidades de cada um dos membros da comunidade e analisar as 
diferenças presentes entre eles, explicitando como será assegurado o respeito às mesmas; 

n) garantir o retorno dos benefícios obtidos através das pesquisas para as pessoas e as comunidades onde as mesmas 
forem realizadas. Quando, no interesse da comunidade, houver benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou 
comportamentos, o protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às pessoas e/ou 
comunidades; 

o) comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa, sempre que os mesmos puderem contribuir para a 
melhoria das condições de saúde da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os sujeitos da pesquisa não sejam 
estigmatizados ou percam a auto-estima; 

p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos  
procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa; 

q)assegurar aos sujeitos da pesquisa as condições de acompanhamento, tratamento ou de orientação, conforme o caso, 
nas pesquisas de rastreamento; demonstrar a preponderância de benefícios sobre riscos e custos; 
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r) assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa ou patrocinador do 
projeto; 

s) comprovar, nas pesquisas conduzidas do exterior ou com cooperação estrangeira, os compromissos e as vantagens, 
para os sujeitos das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes casos deve ser identificado o pesquisador e a 
instituição nacionais co-responsáveis pela pesquisa. O protocolo deverá observar as exigências da Declaração de Helsinque e incluir 
documento de aprovação, no país de origem, entre os apresentados para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 
brasileira, que exigirá o cumprimento de seus próprios referenciais éticos. Os estudos patrocinados do exterior também devem 
responder às necessidades de treinamento de pessoal  no Brasil, para que o país possa desenvolver projetos similares de forma 
independente; 

t) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente  para a finalidade prevista no seu 
protocolo; 

u) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em mulheres grávidas, a avaliação de riscos 
e benefícios e as eventuais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a  
lactação e o recém-nascido; 

v) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem, ser precedidas de pesquisas em mulheres fora do período 
gestacional, exceto quando a gravidez for o objetivo fundamental da pesquisa; 

x) propiciar, nos estudos multicêntricos, a participação dos pesquisadores que desenvolverão a pesquisa na elaboração 
do delineamento geral do projeto; e  

z) descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo CEP que a aprovou (p. 2-4). 
Quadro 2: Eticidade da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

A definição de consentimento livre e esclarecido pode ser considerada como a mais 

importante noção da ética em pesquisa humana: 

 
II.11- Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da pesquisa e/ou 
de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), 
dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e 
pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 
previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada em 
um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na 
pesquisa12. 

 

Segundo a Resolução, o consentimento livre e esclarecido é considerado: 

 

IV- O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, 
indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. 
 
IV.1 - Exige-se que o esclarecimento dos sujeitos se faça em linguagem acessível e que inclua necessariamente os seguintes aspectos: 

a) a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa; 
b) os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados; 
c) os métodos alternativos existentes; 
d) a forma de acompanhamento e assistência, assim como seus responsáveis; 
e) a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia, informando a possibilidade 

de inclusão em grupo controle ou placebo; 
f) a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado; 
g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa; 
h) as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na pesquisa; e 
i) as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

IV.2 - O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes requisitos: 
a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma das exigências acima; 

                                            
12 Parte II.11, p. 2. 
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b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação; 
c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou por seus 

representantes legais; e 
d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada 

pelo pesquisador. 
IV.3- Nos casos em que haja qualquer restrição à liberdade ou ao esclarecimento necessários para o adequado consentimento, deve-
se ainda observar: 

a) em pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, portadores de perturbação ou doença mental e sujeitos em situação 
de substancial diminuição em suas capacidades de consentimento, deverá haver justificação clara  da escolha dos sujeitos da pesquisa, 
especificada no protocolo, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e cumprir as exigências do consentimento livre e esclarecido, 
através dos representantes legais dos referidos sujeitos, sem suspensão do direito de informação do indivíduo, no limite de sua 
capacidade; 

b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles sujeitos que, embora adultos e 
capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos ou à influência de autoridade, especialmente estudantes, militares, 
empregados, presidiários, internos em centros de readaptação, casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-
lhes a inteira liberdade de participar ou não da pesquisa, sem quaisquer represálias; 

c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser devidamente 
documentado, com explicação das causas da impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa; 

d) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica só podem ser realizadas desde que estejam preenchidas 
as seguintes condições: 
- documento comprobatório da morte encefálica (atestado de óbito); - consentimento explícito dos familiares e/ou do responsável 
legal, ou manifestação prévia da vontade da pessoa; - respeito total à dignidade do ser humano sem mutilação ou violação do corpo; 
- sem ônus econômico financeiro adicional à família; - sem prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento; - 
possibilidade de obter conhecimento científico relevante, novo e que não possa ser obtido de outra maneira; 

e) em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas, deve-se contar com a anuência antecipada da 
comunidade através dos seus próprios líderes, não se dispensando, porém, esforços no sentido de obtenção do consentimento individual; 

f) quando o mérito da pesquisa depender de alguma restrição de informações aos sujeitos, tal fato deve ser devidamente 
explicitado e justificado pelo pesquisador e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados obtidos a partir dos sujeitos da 
pesquisa não poderão ser usados para outros fins que os não previstos no protocolo e/ou no consentimento (p.4). 

Quadro 3: Consentimento Livre e Esclarecido 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

O protocolo da pesquisa envolve, entre outras informações: 1) a descrição completa 

do projeto; 2) informações relativas ao(s) sujeito(s), inclusive o termo de consentimento 

especifico para o projeto e as medidas de proteção e confidencialidade. O protocolo deve ser 

apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP – da instituição ou na sua ausência, a 

um CEP de outra instituição indicado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

O SISNEP - Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos é um sistema de informações via internet sobre pesquisas envolvendo seres 

humanos que permite o registro e acompanhamento de projetos.13 Uma recomendação 

importante do site: O ideal é que o registro do projeto seja feito quatro meses antes do início 

previsto da pesquisa. Pesquisadores sem vínculo institucional podem utilizar este sistema. 

Pode ser concluído que ainda há necessidade de ações institucionais urgentes no 

desenvolvimento de padrões normativos que promovam um ambiente de pesquisa 

responsável e uma consciência crítica da necessidade de treinamento/pesquisa sobre a 

                                            
13 Para maiores informações, veja http://portal2.saude.gov.br/sisnep/. 
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13 Para maiores informações, veja http://portal2.saude.gov.br/sisnep/. 

 20 

integridade científica em todas as áreas de conhecimento no Brasil. Mesmo que uma 

formação em Psicologia não garanta conhecimento dessa legislação, os nossos cursos de 

formação na Abordagem Centrada na Pessoa precisam normatizar procedimentos para a 

utilização de sujeitos humanos nos trabalhos de TCC, especificamente com crianças, 

adolescentes e outras “populações especiais”. 

 

5. Implicações para ACP 

 

5.1 Um protocolo de entendimento para nossos eventos? 

 

Como visto acima, as novas tecnologias afetam tanto a vida pessoal quanto a vida 

profissional. Esse texto buscou explorar facetas éticas dessa tecnologia especificamente em 

relação à vida profissional de psicólogos da ACP e outras profissionais que trabalham nas 

relações de ajuda. 

Em textos sobre proatividade encontram-se ações que antecipam problemas, buscam 

estratégias e processos inovadores e reconhecimento. Há alternativas de mudança que nos 

posicionam de forma criativa perante dilemas complexos. 

Em alguns exemplos dos problemas e situações apresentados acima, não se nota 

preocupação ou uma necessidade percebida para proteger os participantes e sua privacidade. 

Planejamento proativo de cursos e eventos, então, requer uma mudança de postura dos 

organizadores. Envolve preocupação com as informações a serem coletadas, a natureza da 

inscrição de participantes, a busca de normas e procedimentos de governança das 

informações disponíveis e garantias de privacidade. 

Planejamento proativo também é necessário para estabelecer uma política clara das 

ações organizacionais para anúncios eletrônicos do evento, e-mails, advertência sobre os 

perigos de reconhecimento facial ou uso indevido de dados pessoais. A contratação de hotéis, 

alojamentos e espaços de lazer tem implicações legais para os organizadores. A falta de 

normas que autorize a equipe ou instituo organizador agir junto aos participantes que 

apresentam comportamentos inadequados à natureza do evento é um obstáculo sério. (Não 

adianta chamar uma reunião da comunidade para resolver incidentes que resultaram em 
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devem reconsiderar a necessidade para novas formas de governança dos cursos, a proteção 

dos direitos dos participantes, consultores e professores, do material didático utilizado, e da 
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natureza dos trabalhos de conclusão de curso. Atividades de supervisão também devem ter 

uma política clara de governança e proteção de clientes e psicólogos usuários dessa 

supervisão. 

Grupos de encontro, workshops e vivencias da ACP, residenciais ou não, precisam 

estabelecer protocolos claros que orientam participantes quanto à natureza privativa da 

experiência e de seus direitos individuais. O responsável técnico desse tipo de atividade 

precisa ser um psicólogo formado com registro no conselho regional / local. 

Recomendamos às comissões organizadoras, institutos e associações que oferecem 

cursos ou organizam eventos da ACP de qualquer alcance geográfico que analisem a 

possibilidade de um Protocolo de Entendimento a ser assinado por participantes, 

facilitadores, professores, consultores e outros colaboradores, que estabeleça as condições 

mínimas de participação e continuação no curso / evento. 

 

Protocolo de entendimento do participante / aluno 
Para participar e continuar nessa atividade / evento /curso, entendo que aqui não é permitido: 
1. Fotografar participantes em momentos oficiais e/ou informais do evento, ou divulgar por qualquer meio 

eletrônico registros da minha experiência pessoal; 
2. Gravar palestras, discussões, apresentações ou conversas particulares; 
3. Utilizar material disponibilizado no curso / evento sem autorização expressa do(s) autor(es); 

apresentador(es) ou organizadores. 
 
Concordo em observar o direito de sigilo dos demais participantes em consideração à natureza privativa dessa 
experiência da Abordagem Centrada na Pessoa. 
 
Assinatura:  

Quadro 4: Protocolo de entendimento 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

A sugestão desse protocolo deve ser entendida como exemplo de um instrumento 

que possa auxiliar na busca de uma conduta ética de todos. 

 

5.2 Buscando conhecimento mais científico numa conduta ética 

 

Mesmo para profissionais da Abordagem Centrada na Pessoa sem atuação em 

instituições acadêmicas, a herança do trabalho pioneiro de Rogers nos obriga reconhecer a 

necessidade de continuar a nossa busca para um conhecimento mais científico da nossa 

prática. Continuamos com questionamentos e dúvidas referentes o processo e relação 

terapêutica; o possível papel da ACP perante a violência humana, o abuso de sustâncias, o 

racismo e a discriminação de gênero e preferências sexuais, entre outros problemas 

psicossociais atuais. 
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Rogers nos ensinou sobre a importância do estudo cientifico de nosso trabalho para 

testar ideias e comunicar fatos. Até que ponto estamos disponíveis individualmente para 

buscar meios coletivos para avançar em nosso trabalho? Podemos trocar mais na ACP nossos 

projetos de estudo, nossos dados, nossos problemas da conduta (ética ou não) das nossas 

pesquisas? Existe a possibilidade de linhas de pesquisa em comum? Projetos em comum? 

Diretrizes para protocolos de pesquisa com seres humanos nos obrigam a repensar 

nossos sistemas atuais de coleta de dados e a autonomia anteriormente utilizada em nossos 

estudos. Há novos requisitos para a apresentação e publicação de pesquisa. Para submeter 

um trabalho à Revista NUFEN, a comissão do IX Fórum Brasileiro da ACP solicitou 

informações sobre a aprovação do trabalho pelo comitê de ética que autorizou o 

desenvolvimento do mesmo, caso o trabalho se referisse à pesquisa com seres humanos. 

Devemos “filtrar” trabalhos para apresentação em nossos encontros, fóruns e seminários na 

Abordagem Centrada na Pessoa? Ou seria antiético ou autoritário por parte dos 

organizadores de cada evento? Como podemos discutir isso? 

Quais os espaços atuais que podemos criar em nossos eventos para lidar com 

questões éticas críticas, tanto na psicoterapia quanto em outros estudos científicos? Temos 

abertura para aprofundamos a discussão sobre ética? E estamos falando da ética de quem? 

Quanto à conduta ética de pesquisa, algumas perguntas são pertinentes, mesmo que 

não respondidas14: 

 

a) O trabalho a ser feito vale a pena? Para quem? Por quê? 

b) A temática em si tem considerações éticas para os participantes envolvidos? Há distância 

ou paridade entre os pesquisadores e os participantes? 

c) A seleção dos participantes é “voluntária”, livre ou dirigida? Houve seleção? Com quais 

critérios? 

d) Os procedimentos usados iliciam respostas ou produzem reações que fogem do alcance 

de ação pelo pesquisador? Quais as consequências verdadeiras para os participantes? 

e) O estudo em si produz expectativas, mesmo silenciosas, sobre ajuda na resolução de 

algum problema ou situação crítica? 

f) Os participantes terão acesso às informações sobre os resultados? Como? 

g) A quem pertencem os dados? A informação coletada, mesmo organizada de forma 

autônoma, estará guardada, onde? Por quanto tempo? Quem terá acesso a essa 

informação? 

 

                                            
14 Esta nota foi inspirada pelo trabalho de Rivlin, 2002. 
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A análise prévia de questões com implicações éticas deve ocorrer durante a escolha 

do problema de pesquisa. As considerações éticas vão além de protocolos e diretrizes para o 

estudo dos seres humanos. 

Não existiam protocolos humanos para pesquisa psicológica durante as décadas dos 

estudos de Rogers e seus colaboradores. Não sabemos se as instituições de então teriam 

autorizado procedimentos tão radicais como a gravação e filmagem de sessões terapêuticas. 

Hoje temos a oportunidade de pesquisar dentro de nossos princípios e crenças que com 

posturas éticas inerentes à abordagem que recriamos e praticamos. 

Mas podemos ir além. Podemos criar e melhorar a dinâmica da nossa busca pela 

verdade no contexto da comunidade profissional que sustentamos em cada encontro. A 

nossa ética emerge através da desconstrução das estruturas fechadas que nos isolam e nos 

silenciam. 

 

6. Considerações finais 

 

O privilégio de viver e trabalhar numa Abordagem Centrada na Pessoa não nos isenta 

da difícil tarefa de nos olharmos criticamente. O presente texto não é denúncia nem dirigido 

aos muitos profissionais da ACP que promovem a conduta ética através de suas práticas e 

organizações. Nossos desafios e dilemas não são diminuídos nesse cenário das novas 

tecnologias e da cultura ciber-espacial, pelo contrário, foram aumentados. Os aspectos 

levantados aqui apontam para uma busca continuada por caminhos que valorizem o ser 

humano num mundo pouco humano. 
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Resumo 

 

O projeto emancipatório vattimiano dá-se pela liberação das diferenças. Este projeto inaugura uma 

nova época, a Idade da Interpretação, indicando a superação da metafísica. Todavia, esta superação 

não se dá em termos de abandono e descarte absoluto da tradição: as cicatrizes tornam-se 

monumentos, conduzindo-nos à memória dos vestígios. Esta memória nos remete à doença, fazendo-

nos lembrar da nossa convalescença: superamos a dicotomia entre corpo e alma e estamos diante do 

abismo da finitude. O objetivo geral é analisar as implicações do enfraquecimento da metafísica por 

meio do pensamento da diferença, na contemporaneidade, a partir da hermenêutica de Gianni 

Vattimo. O procedimento metodológico consiste na análise exaustiva das obras de Vattimo. As 

conclusões mais relevantes desta investigação são de que o pensamento das diferenças não significa 

um abandono dos valores morais já estabelecidos apenas porque são metafísicos, de modo que 

continuamos a jogar com os mesmos, mas agora percebemos que estes não são reflexos de uma 

natureza humana, mas estão circunscritos dentro de suas condições espaço-temporais (desvelamos 

sua proveniência). Assim, a realidade agora se abre não mais no estatuto do ontos on, mas na 

perspectiva do símbolo. 

 

Palavras-chave: Metafísica. Rememoração. Diferença. Hermenêutica. 

 

1. Introdução 

 

O pensamento da diferença, na obra vattimiana, encontra ressonâncias na 

problemática delineada por Heidegger, caracterizada pela sua crítica à metafísica. O 

pensamento metafísico é constituído a partir do fundamento (Grund) do ser. O pensamento 
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fundamental do ser é aquele que não faz a diferenciação entre o ente e o ser. Daí resulta o 

que Heidegger denomina, dentro da tradição do pensamento ocidental, de esquecimento do 

ser, ou seja, o pensamento da indiferenciação.  

  Oposto à caracterização do ser enquanto presença plena, fundada nos atributos da 

estabilidade e peremptoriedade, a leitura vattimiana da crítica heideggeriana compreende o 

ser enquanto retração e subtração, na estrutura epocal do acontecimento, do dá-se – Es gibt. 

Com o termo “época”, quer-se indicar uma noção mais ampla do que a usual porção temporal 

do acontecer. Mais do que isso, época é o traço fundamental do enviar – Schicken; este pode ser 

definido como “um dar que dá apenas a sua oferenda e que, ao fazê-lo, contudo, se retrai e 

se subtrai a si mesmo” (VATTIMO, 1988, p. 122). Deste modo, o que se coloca em jogo é a 

diferenciação entre ser e ente, esquecida pela tradição metafísica: no pensamento da 

diferença, o ser se dá, deixando aparecer os entes, mas neste dar-se, o ser subtrai-se em favor 

da dádiva – Gabe –, de modo que, o que é percebido é esta oferenda e nunca o dar enquanto 

tal. Esta é a característica do envio – Schickung –, que se abre na clareira do ser, enquanto 

constante permanecer em si, favorecendo a percepção da dádiva. Na obra As Aventuras da 

Diferença, Vattimo explana:  

  

E, com efeito, em Heidegger, esta Schickung surge inseparável do 

retraimento do próprio ser no momento em que Es gibt, no momento em 

que ele (se) dá, deixando aparecer os entes: no seu Es gibt, o ser subtrai-se 

a favor da dádiva (Gabe) que ele dá, dádiva que é pensada exclusivamente 

como ser em relação ao ente e relacionada com um conceito (VATTIMO, 

1988, p. 122).  

  

O traço fundamental da Schickung não pode ser concebido em oposição à recordação 

do ser. Seria um sério equívoco compreender a Schickung dentro da dinâmica da petrificação 

da presença. Este caráter rememorante das épocas do ser consiste na des-petrificação 

metafísica da presença. O esquecimento do ser exposto por Heidegger não quer indicar 

nenhuma condição inicial ou final do ser como presença desdobrada. Vattimo aponta o risco 

desta leitura como conducente a uma teologia negativa, cuja ideia repousa em uma presença 

desfraldada, apesar de atingir o termo de um longo percurso pelas regiões da ausência. 

Portanto, o esquecimento do ser não se configura como nenhuma etapa inicial ou final do 

ser (VATTIMO, 1988; 1992; 2009).  

Sua relação com a tradição ocidental é de evento destinal. O esquecimento da 

diferença constitui-se em destino para o Ocidente, uma vez que a caracterização do ser como 
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presença, como Anwesen, não foi posta por nós. Ela foi decidida há muito tempo entre os 

gregos sem o nosso contributo e sem o nosso mérito, mas que, contudo, nós herdamos. A 

metafísica constitui-se em herança e destino do Ocidente, em que somos chamados a 

repensá-la mediante seu enfraquecimento após a rotura iniciada por Nietzsche. 

Deste modo, é relevante analisar as implicações que se colocam diante da 

contemporaneidade a partir do enfraquecimento da metafísica por meio do pensamento da 

diferença, uma vez que a sociedade ocidental aprofunda seus passos à pluralização cultural, 

embora surjam fenômenos reativos e totalitários. Como ferramenta metodológica, são 

utilizadas as obras de Gianni Vattimo, tais quais As aventuras da diferença (1988), Introdução à 

Heidegger (1996), Dialogo con Nietzsche (2000), dentre outras; e também Gadamer (2007) e 

Nietzsche (2002). 

 

2. Desenvolvimento  

  

Na profunda identificação entre ser e ente, a metafísica, na modernidade, promoveu 

a redução do Anwesen à objetividade. Com isso, foi excluído da presença o âmbito próprio 

da ausência – Abwesen. Deste modo, a presença caracterizada sem a sua dimensão da ausência 

consiste em sua petrificação, modo característico da presença plena, esquecendo o caráter da 

presença como Anwesenlassen, isto é, como fazer-estar-presente, como envio – Schickung. Este 

movimento de fazer-estar-presente indica um desvelar, trazer à luz do dia, na qual atua um 

dar-se, que é a dádiva do ser, a oferenda – Gabe – que não se deixa, contudo, tomar-se em 

seu dar enquanto tal, mas apenas o seu dom. Esta caracterização da presença como 

Anwesenlassen indica a compreensão heideggeriana da verdade como a-létheia, des-velamento. 

O que Vattimo, a partir da herança de Heidegger, quer exprimir é que o erro maior do 

pensamento metafísico não é o fato do ser se dar como presença, mas sim a redução e 

petrificação da presença à/na objetividade, excluindo seu aspecto de ausência: “pode acolher-

se a presença sem a petrificar na objetividade; e isto enquanto se recorda a presença no seu 

caráter de Anwesenlassen, como a-létheia” (VATTIMO, 1988; 1992; 2009).   

Um pensamento que queira superar a metafísica deve deixar perder o ser como 

fundamento e recordar (Andenken) o esquecimento da diferença ontológica. Todavia, não 

pode incorrer no ímpeto de sair do esquecimento, tomando o ser como algo de presente (em 

que consiste a errância metafísica), tampouco pode almejar um retorno ao pensamento 

anterior à colocação do fundamento, um retorno, por exemplo, ao pensamento heraclitiano, 

o qual não corresponde ao chamado pelo qual somos interpelados.  
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O fim da metafísica não pode significar de nenhuma maneira o fim do 

esquecimento do ser, no sentido de que o ser acabe por se transformar 

como tal em objeto de pensamento explícito. Nesse caso, o erro da 

metafísica não faria senão repetir-se, já que reduziu o ser a ente 

justamente enquanto se esforçou por convertê-lo em objeto de 

teorizações e de definições, por inseri-lo organicamente na concatenação 

do raciocínio de fundação. Ver a metafísica como história não significa à 

maneira hegeliana, descobrir por fim a direção e o sentido geral do seu 

desenvolvimento; significa, de preferência, vê-la antes de mais como 

movimento, como um proceder de, significa, pois, ver o sistema do 

raciocínio de fundação como algo situado dentro de um âmbito que o 

transcende e que, por sua vez, não pode conceber-se como fundamento 

(VATTIMO, 1996, p. 104-105). 

 

De que forma, então, supera-se o pensamento metafísico? A solução apontada por 

Vattimo é a realização de um salto para além do tecnicismo, seja de matriz científica ou 

filosófica, deixando perder o ser como fundamento, “a favor de uma consideração do dar 

que atua oculto no desvelar do Es gibt” (VATTIMO, 1988, p. 126). Pois, na época da 

metafísica, a filosofia e a ciência correspondem à lógica do fundamento, do ser como 

presença plena. Próprio da dinâmica da ciência é o contar e o calcular. Porém, este contar 

não se refere apenas a um numerador; seu contar, refere-se, sobretudo, a um contar com, 

que significa poder estar segura de alguma coisa. Ou seja, a ciência busca satisfazer o anseio 

de segurança e previsibilidade, diante de um mundo tenebroso e enigmático. A forma como 

a ciência orienta sua dinâmica ante o apelo do princípio dá-se por um perseguir e capturar 

para poder pôr a salvo, fundar, dar estabilidade. Este é o espírito de vingança denunciado 

por Zaratustra, personagem emblemática da obra nietzscheana Assim Falou Zaratustra, e do 

qual busca libertar o homem, na medida em que este espírito significa um “recalcitrar contra 

o tempo e o seu assim foi” (NIETZSCHE, 2002, p. 114). Na obra “As Aventuras da 

Diferença”, Vattimo comenta:  

 

Este espírito dominou e determinou toda a metafísica, antes da ciência; e 

por isso a metafísica, e, depois, a ciência com ela, pensou o ser como 

estabilidade absoluta da presença, como eternidade, isto é, como 

independente do tempo (VATTIMO, 1988, p. 127). 
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O pensamento fora da dinâmica do domínio da metafísica, isto é, que a superou, 

realiza o salto – Sprung – não no vazio, mas para o Ab-grund, para a ausência de fundamento. 

Então, nós deixamos perder o fundo – Grund –, mas não o solo – Boden. Deste modo, o salto 

para o Ab-grund é um salto ao encontro de um solo, sobre o qual vivemos e morremos, 

quando não temos pretensões a ser aquilo que não somos, remetendo, pois, ao Anwesenlassen, 

ao caráter de proveniência (VATTIMO, 1988; 1992; 2009). O salto do Grund para o Boden é a 

forma como o pensamento fora do domínio da metafísica responde ao apelo da presença 

como Anwesenlassen, possível a partir do pensamento rememorante – Andenken –, modo pelo 

qual a metafísica é desfraldada nas epocalidades do ser.  

O pensamento da fundação (Grund) compreende o ente e seu ser presente sem pensá-

lo na sua proveniência, sendo meramente uma relação do pensamento e objeto em sua 

presentificação – Vergegenwärtigung –, ou representação, que é o modo como o ser é reduzido 

na objetividade. O pensamento rememorante, ao contrário, é o modo de pensar o ser desde 

sua proveniência, para além do Anwesen, e, por isso, é o modo de pensar a Schickung, o envio 

do ser enquanto envio. Pois o pensamento a partir da proveniência não se deixa representar 

como presença plena, na medida em que, no seu envio, o ser já se subtraiu em seu dar-se, 

deixando apenas a sua dádiva – Gabe.   

O contrário do pensamento da fundação é o ser pensado como diferença. O 

pensamento da diferença é a rememoração da história da metafísica, das epocalidades do ser, 

portanto, memória – Gedächtnis. Mas, memória não quer indicar uma faculdade humana 

dotada da capacidade de se tornar presente aquilo que momentaneamente não o é. O sentido 

de memória aqui delineado extrapola seu uso comum, passando a indicar a diferença pensada 

entre ser e ente, como constitutivamente não-presente (VATTIMO, 1988; 1992; 2009). 

Portanto, rememoração (Andenken) também tem um sentido que extrapola a mera 

presentificação do passado. O pensamento rememorante é a tematização da diferença como 

diferença, na qual se compreende o ser como Schickung. Diferentemente de estar relacionado 

ao passado, pensar como rememorar significa compreender o ser como evento, para o qual 

fomos atirados, ou seja, o modo próprio do estar-aí diante do acontecimento. Isso significa 

recordar a dimensão do envio do ser enquanto envio, ou seja, como um fazer-estar-presente, 

na qual estamos diante de uma possibilidade histórica, e não diante do próprio ser da 

metafísica. As implicações do pensamento rememorante constituem precisamente na 

compreensão do desvelamento como acontecimento, em que o ser dá-se mediado por uma 

abertura histórica, não idêntica à estrutura da presença plena, como é posto pelo pensamento 

metafísico. Nas páginas conclusivas do curso heideggeriano Der Satz vom Grund, a evocação 
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do Ab-grund realizada pelo Andenken adquire uma função libertadora, descrita com a imagem 

heraclitiana do menino que joga (VATTIMO, 1988; 1992; 2009).   

Vattimo observa que, na obra heideggeriana Sein und Zeit, o ser-no-mundo já se 

encontra sempre guiado por uma pré-compreensão. Isso implica que, não há um homem, 

um mundo, e depois a compreensão do que vem a ser ambos. Ser-no-mundo significa que a 

dinâmica do conhecimento dá-se em um compreender que é anterior à compreensão 

substancial de homem e mundo, pois estes já estão lançados numa abertura do ser. O estar-

aí já é sempre um ser-lançado – Geworfenheit –, que se articula nas tramas referenciais de sua 

conjuntura. Compreensão não indica a tela transcendental do apriorismo kantiano, mas 

indica o próprio jogo da interpretação. Este jogo é a circularidade hermenêutica (VATTIMO, 

1988; 1992; 2009).   

Próprio do círculo hermenêutico é o seu caráter de ruptura, pois rompe com o 

horizonte teleológico em que estava inserida a tradição do pensamento ocidental. O projeto 

de uma razão suficiente capaz de conhecer e ordenar a realidade em uma unidade de sentido 

é desarticulado por meio do pensamento rememorante (Andenken) e da consideração da 

mortalidade do ser, colocando em jogo a pluralidade de sentidos, conforme as tramas 

referenciais que jogam numa abertura.  

Portanto, constitutivo do pensamento hermenêutico são as noções de Andenken e ser-

para-a-morte, que indicam o caráter eventual do ser em sua concatenação dos eventos, 

mostrando-o não a partir de sua presentificação, como é próprio da metafísica, mas como 

Anwesenlassen. Vattimo ressalta que:  

  

... o que faz o Andenken como pensamento hermenêutico é destruir 

continuamente os contextos históricos a que se aplica, submetendo as 

palavras que os constituem a uma análise infinita. A este significado 

destruidor da hermenêutica heideggeriana realiza-se – legitimamente, nestes 

termos – aquela ontologia hermenêutica que hoje fala da ‘inesgotabilidade’ 

como característica do ser e da verdade, e nela funda a infinidade sempre 

aberta da interpretação (VATTIMO, 1988, p. 135).  

  

Diante da dinâmica interpretativa da realidade, o projeto metafísico de uma totalidade 

conciliada e seu ideal da desalienação devem ser doravante colocados sob suspeição. Na 

Estética hegeliana, o homem desalienado corresponde à perfeita coincidência entre o interior 

e o exterior, realizando a máxima semelhança possível com a estátua grega (VATTIMO, 1988; 

1992; 2009). Deste modo, pode-se compreender a desalienação como expressão da situação 
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em que o ser é finalmente como tal na presença. Pois pensar o ser sob o nexo do ideal da 

desalienação é colocá-lo sob o prisma da Fenomenologia do Espírito, em que a presença 

desdobra-se até chegar à sua profunda e absoluta auto-transparência. Neste sentido, o ser é 

pensado metafisicamente como palavra única, como Anwesen, desconsiderando a diferença.  

O pensamento da diferença rompe com a originalidade da palavra única, desvelando 

a realidade em seu jogo metafórico. O que agora resta dos originais eidéticos são apenas 

vestígios, que de modo algum fazem referência ao original, pois a dinâmica não é a da 

representação, mas do sentido que é aberto pelas tramas referenciais de uma conjuntura. De 

forma que o que se dá é sempre vestígio, interpretação, e nunca original algum, ideia, 

substância, essência ou presença plenificada. A interpretação que é jogada no círculo 

hermenêutico encontra seu lugar no simbólico, ou seja, no puro sistema de simulacros de 

vestígios os quais não se refere a nenhum original (VATTIMO, 1988; 1992; 2009). O simbólico 

é o que permite destituir as características autoritárias da metafísica como pretenso saber dos 

princípios primeiros.  

O modo próprio de acontecimento do simbólico, isto é, do pensamento da diferença, 

é a paródia, que consiste na reduplicação do texto metafísico, já que o próprio símbolo não 

deixa de partilhar do estatuto de simulacro – ignorar este aspecto seria incorrer no erro de 

sua absolutização (o erro de toda metafísica). Nietzsche foi propriamente quem iniciou a 

prática de re-escrita paródica do texto metafísico (VATTIMO, 1988; 1992; 2009). 

Parodiando-se o texto metafísico, reconhece-se o caráter simbólico da realidade, 

desestruturando a dimensão objetiva do real em vestígios, que se dão em um jogo de forças. 

Deste modo, a distinção entre os simulacros e a hierarquia entre os vestígios decorrem da 

imposição de uma força dominante, que se mantém como o viés explicativo e autoritário da 

realidade. O não reconhecimento desta força que sobrepuja as demais como sendo apenas 

uma força, desconsiderando seu estatuto simbólico, reproduz a mitologia metafísica. 

Deste modo, o Andenken constitui-se em pensamento hermenêutico, pois recorda a 

diferença, desnudando a realidade em seu jogo de forças, despojando a força dominante de 

sua pretensa objetividade, na medida em que radicaliza a não coincidência entre o horizonte 

da presença e o ente como ente-presente. Pois o horizonte que se abre à presença é sempre 

constituído, atirado e finito, fora do domínio de um eu transcendental. Assim, recordando-se a 

diferença, recorda-se, também, a eventualidade do ser. O que se coloca em jogo na meditação 

hermenêutica é sempre o diálogo do estar-aí com o outro estar-aí, que se dá em uma unidade 

interpretativa, diante da fusão de horizontes, que é a compreensão, segundo Gadamer (2007), 

mediada por uma tensão entre presente e tradição. No entanto, a unidade interpretativa e a 
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interpretativa, diante da fusão de horizontes, que é a compreensão, segundo Gadamer (2007), 

mediada por uma tensão entre presente e tradição. No entanto, a unidade interpretativa e a 
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fusão de horizontes não indicam, em nenhuma instância, um movimento de síntese; ao 

contrário, o sentido da interpretação é sempre aberto, pois a pluralidade do estar-aí constitui-
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experimenta por si mesmo a relação de tensão entre texto e presente. A 

tarefa hermenêutica consiste em não dissimular essa tensão em uma 

assimilação ingênua, mas em desenvolvê-la conscientemente 

(GADAMER, 2007, p. 404-405). 

  

O pensamento rememorante (Andenken) é profundamente diverso do cunho de uma 

filosofia hegeliana da história. Andenken não é uma inversão ou uma Aufhebung dialética. O 

pensamento como memória, para Hegel, pretende desdobrar-se em suas gradações 

fenomenológicas até alcançar a verdade da autoconsciência, que consiste no processo de 

interiorização da exterioridade articulado no tempo. Esta é a tradição teleológica, que 

compreende o caráter de historicidade do pensamento, a partir de um telos, que encontra, em 

sua auto-transparência absoluta, a sua redenção (VATTIMO, 1988; 1992; 2009). O objeto do 

pensamento, ao final do itinerário fenomenológico, é o ser como pensamento que se pensa 

a si mesmo, por meio do processo de seu desenvolvimento especulativo. A conseqüência 

lógica da autoconsciência absoluta do espírito é a de que o real é racional e o racional é o 

real. A conclusão do percurso fenomenológico é o fim da história, em que sujeito e o objeto 

estão totalmente reconciliados e cristalizados no Grund, na estátua grega da estética hegeliana, 

na sua síntese definitiva. Contra tal tese insurge-se o anúncio nietzscheano da morte de Deus, 

que, ao contrário de uma prerrogativa atéia, significa a desestruturação do Grund, a perda do 

fundamento metafísico e de seu desdobramento na teleologia.   
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3. Conclusão 

 

A lida hermenêutica com o passado difere da apropriação hegeliana, na medida em 

que se radica no diálogo – Gespräch –, desde o qual se parte de diversas posições. É porque 

ocupamos uma determinada posição, que é possível a discussão, a Erörterung, em que Ort 

significa colocação, isto é, o lugar histórico-cultural em que nos encontramos e a partir do 

qual falamos no diálogo com o passado. Deste modo, o diálogo é possível porque o nosso 

Ort é diverso do nosso interlocutor.  

Diferentemente de Gadamer, que pressupõe uma continuidade do Ort da tradição 

com o Ort em que estamos, Vattimo defende uma ruptura, pois aceitar a continuidade 

gadameriana seria admitir que somos co-determinados pela Wirkung histórico-cultural do 

interlocutor, aceitando a continuidade do devir histórico em sua imagem historicista. Deste 

modo, Gadamer ainda seria devedor de Hegel, enquanto estabelece a continuidade do devir 

histórico: “a hermenêutica tornada vã” (VATTIMO, 1988; 1992; 2009).    

Portanto, as implicações do enfraquecimento da metafísica transpostas ao campo da 

ética, por exemplo, a partir da destituição do essencialismo, abre a possibilidade para uma 

realidade pós-metafísica, que se põe doravante em uma lida hermenêutica, criando condições 

para o diálogo entre as mais diversas posições finitas, sem buscar, contudo, a prevalência 

absoluta e última de uma determinada narrativa, mas a negociação amigável dos diferentes. 

Assim, o jogo social é caracterizado por um consenso que, no entanto, não suprime o 

dissenso. Este dissenso, porém, não recai numa anarquia relativista, pois está submetido 

sempre a um critério. Do mesmo modo, o consenso nunca é a palavra última e absoluta da 

realidade. Assim, é lícito dizer que, há um consenso, porém este se apresenta sempre em 

tensão, pois as diferenças não são suprimidas. Este consenso não se caracteriza como uma 

assunção dialética, pois não se pretende chegar a uma unidade absoluta e final. 
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