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Editorial 
 

Prezadas (os) leitoras (es),  

 

Cordiais saudações!  

 

É com grande alegria e satisfação que lançamos o sexto volume da Revista Científica 

Omnes Humanitate e reafirmamos o compromisso da Escola Superior Aberta do Brasil 

com a ética e divulgação científica.  

A Omnes Humanitate é uma revista multidisciplinar cujo propósito é o diálogo e a 

integração de diversas áreas do conhecimento. É um periódico exclusivamente 

eletrônico, de publicação semestral e circulação nacional, criado em 2010 com o 

objetivo de potencializar as aprendizagens por meio da divulgação de estudos e 

produções acadêmicas de variadas comunidades científicas. O acesso à revista é livre e 

imediato, visando à democratização do conhecimento.  

Nesta edição, contamos com catorze artigos de diferentes áreas científicas, escritos por 

pesquisadoras (es) de diversas regiões do país. Os nove primeiros textos são da área da 

Educação e discutem temas variados como letramentos críticos, educação crítica, ensino 

infantil, ensino remoto na pandemia, habilidades/processos de leitura e escrita, uso de 

tecnologia no processo educacional, alfabetização e diversidade sexual/de gênero nos 

espaços escolares. Em seguida, entramos no campo da Literatura e da Psicologia com 

discussões sobre o medo e a formação social da mente. Por fim, tratamos de temas 

contemporâneos como a questão dos “refugiados ambientais” e o impacto da pandemia 

da COVID-19 na educação, na sociedade e na economia brasileiras.  

Desejo uma boa leitura!  

Thalita Cunha Rezende Massini.  

Vila Velha, 30 de dezembro de 2020.  



 

8 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

 

Letramentos críticos e 

transculturalidade: um diálogo 

sobre educação, respeito (e amor) 

 
Camila Oliveira Fonseca 

Universidade Federal de Minas Gerais 
contato.camilafonseca@hotmail.com 

 

 

 

 

Resumo: O presente texto busca revisitar o papel do professor/educador e as relações 
que o mesmo estabelece em seus contextos de prática, a partir do diálogo entre a 
experiência autoetnográfica desta autora e a obra de Rubem Alves que fez despertar o 

debate. Visando fortalecer o professor/educador como agente transformador, este artigo 
busca respaldo nas teorias dos Letramentos Críticos e dos Estudos Culturais em sua 

postura problematizadora e descolonizadora. Espera-se que as reflexões aqui propostas 
motivem educadores/professores a engajarem-se na construção de organizações sociais 
que reconheçam as particularidades e as necessidades de seu contexto de atuação, 

preservando o lugar das emoções e possibilitando relações mais horizontais. 

Palavras-chave: Letramentos críticos; Transculturalidade; Respeito. 
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Critical literacies and transculturality: a dialogue 
on education, respect (and love) 

 

 

 

Abstract: This text aims to revisit the role of the teacher/educator and the relationships 
that they construct in their contexts of practice based on the dialogue between a self-
ethnographic experience of the author of this study and the work by Rubem Alves that 

arouse this debate. In order to strengthen the teacher/educator as a transformative agent, 
this article is based on the theories of Critical Literacies and Cultural Studies and their 

problematizing and decolonizing posture. It is expected that the reflections proposed 
here will motivate educators/teachers to engage in the construction of social 
associations that recognize the particularities and needs of their context of action, 

preserving the place of emotions and enabling more horizontal relationships. 

Keywords: Critical Literacy; Transculturality; Respect.  
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Não se trata de formar o educador, como se ele 
não existisse. O que está em jogo não é uma 

administração da vocação, como se os poetas, 
profetas, educadores pudessem ser administrados. 
A questão não é gerenciar o educador. É 

necessário acordá-lo. E para acordá-lo, uma 
experiência de amor é necessária.  

Rubem Alves, Conversas com quem gosta de 
ensinar. 

 

Gostaria de iniciar o presente texto com uma referência que traduz o sentimento 

que me inspira e me mantém otimista em relação à educação. Na obra Conversas com 

quem gosta de ensinar, Rubem Alves nos leva a pensar uma educação que aproxima 

aquilo que se fala daquilo que se vive, conteúdo e experiência, o que me remete a uma 

educação mais humana, mais sensível, na qual a teoria não é superior à prática, mas 

ambas, por meio do diálogo, contribuem para que os sujeitos participantes do processo 

educativo atuem juntos na construção de novas formas de saber a partir da contribuição 

individual de cada agente inserido neste processo coletivo. O autor afirma que, quanto 

mais separado da experiência determinado conteúdo, mais complicadas as mediações 

verbais (ALVES, 2006).  

Ao longo de sua obra, Alves reflete acerca da educação, que, engolida pelo 

“aparelho ideológico de Estado” (ALVES, 2006, p. 23) tornou-se um espaço funcional 

autônomo, independente dos sujeitos envolvidos. Nesse contexto não existe liberdade, 

mas apenas reprodução. O educador, sua interioridade, seus valores, suas paixões e 

esperanças são substituídos pela função do professor, funcionário, entidade gerenciada 

segundo os interesses do sistema.  

Mas, ao diferenciar a essência do educador e do professor, Rubem Alves não 

pretende instaurar uma dicotomia entre dois tipos de pessoas. Ao contrário, ele afirma 

que somos todos “educadores e professores, águias e carneiros, profetas e sacerdotes, 

oprimidos e opressores” (p. 26). Tal consideração nos leva a refletir sobre as nossas 

práticas pedagógicas, sobretudo acerca dos conflitos internos e externos que nos 

atravessam diariamente, e sobre como reagimos a eles (e se reagimos). 

Mais adiante em sua obra, o autor afirma que a educação funcional fornece 

instrução para que o indivíduo aceite as regras do jogo social e se torne “cidadão útil”. 
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Ou seja, a educação servindo como instrumento de dominação, de controle, com o 

objetivo de perpetuar as relações de poder desiguais. E é, pois, visando interromper a 

reprodução de desigualdades, que o autor destaca a importância do desenvolvimento da 

consciência crítica, para que o educador venha a assumir o papel de agente 

transformador, que não educa para a simples integração às ordens sociais vigentes, mas 

sim para a transformação das situações de injustiça social. Uma outra educação, que se 

dedica ao desenvolvimento de agentes inquietos, questionadores e reflexivos que, a 

partir de uma práxis problematizadora, mostram-se capazes de imaginar novas 

construções possíveis, participando ativamente da ação transformadora da realidade. 

No entanto, para que tal mudança seja possível, é preciso que a educação receba 

um olhar mais atento às diversas camadas complexas de afeto e de conflito que 

emergem do encontro com a diferença (TODD, 2003). As salas de aula refletem a 

pluralidade e a heterogeneidade de identidades e de posicionamentos que configuram a 

sociedade mais ampla e, para que não se converta em autoritarismo, a educação precisa 

validar e valorizar as vozes de todos os sujeitos participantes. Para Freire (2000), a 

educação acontece por meio do diálogo, ou seja, numa relação de negociação entre os 

sujeitos. Assim, a educação só tem espaço em ambiente democraticamente favorável, 

onde professor e alunos praticam um diálogo horizontal, no qual todos são reconhecidos 

como detentores e produtores de conhecimento. 

Freire (2000) ainda acrescenta que o diálogo “nutre-se do amor, da humildade, 

da esperança, da fé, da confiança. (...) E, quando os dois polos do diálogo se ligam 

assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de 

algo”. É, portanto, a partir de uma abordagem mais sensível, esperançosa, inquieta e 

menos impessoal (na tentativa de romper com domesticações, até mesmo a acadêmica) 

que buscarei dialogar ao longo deste texto, encorajada pela fala de Rubem Alves que 

nos convida a trazer à tona nossas realidades contextuais e nossos pensamentos: “Que 

recuperemos a coragem de falar em primeira pessoa, dizendo com honestidade o que 

vimos, ouvimos e pensamos. Escrever biograficamente, sem vergonha” (2006, p. 44). 

Destarte, na primeira parte deste texto, discorro sobre transculturalidade e o 

exercício do respeito a partir da experiência vivenciada no “5th International 

Conference on Multicultural Discourses”, evento realizado na Universidade de São 

Paulo, como parte do Projeto Nacional de Formação de Professores de Línguas: 
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Letramentos, Cultura e Tecnologia. Em seguida, busco conexões com as teorias dos 

letramentos críticos, no intuito de fortalecer e embasar o diálogo, bem como para propor 

alternativas de posicionamento crítico no contexto educacional contemporâneo. 

Na seção posterior, encaminho o diálogo a partir das contribuições dos Estudos 

Culturais, que oferecem aprofundamento nas reflexões críticas e propõem uma postura 

descolonizadora.          

 Nas considerações finais, versarei sobre as emoções resultantes deste diálogo, na 

esperança (sim!) de motivar novos debates e reflexões que nos façam despertar não 

somente para a responsabilidade social da educação, mas também para uma prática mais 

afetiva e acolhedora. 

 

O exercício do respeito (e do amor): transculturalidade e incompletude  

Recentemente tive o prazer de participar do evento “The 5th International 

Conference on Multicultural Discourses”1, realizado na Universidade de São Paulo.  

Em primeiro lugar, destaco a importância, a necessidade e a urgência de eventos como 

este, em que se discute a educação sob um olhar crítico e questionador, reconhecendo-se 

a diversidade e oportunizando olhares e discursos reconhecidamente situados. Não 

podemos esquecer de que toda forma de conhecimento é contextual e, como afirma 

Sousa Santos (2009), nenhuma forma de saber pode responder por todas as intervenções 

possíveis no mundo. Nesse sentido, o evento possibilitou que experiências e discursos 

locais, centrais e periféricos, provenientes de diversas partes do país e do mundo, 

fossem compartilhados e negociados de forma horizontal, enriquecendo a nossa 

capacidade de nos relacionarmos com a diferença, sem que para tanto fosse necessário 

traçar fronteiras entre o próprio e o alheio. 

O foco das discussões situou-se nos movimentos de multi, inter e 

transculturalidade, bem como no movimento de descolonização, pois para que a 

diferença seja vista com naturalidade, é preciso, primeiramente, deslocar o olhar do 

centro e reconhecer visões de mundo não-hegemônicas ou anti-hegemônicas. Para tanto, 

Diana Brydon (2016) afirmou durante sua palestra que precisamos nos afastar das 

                                                 
1
 http://dlm.fflch.usp.br/node/1620 

http://dlm.fflch.usp.br/node/1620
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palavras tolerância e inclusão e pensar mais na palavra respeito2. Entendo que as 

palavras tolerância e inclusão, ainda que carreguem um impulso conciliador, estão 

também associadas à ideia de permissão e submissão, como se o sujeito subalternizado 

fosse incluído ou reconhecido apenas porque alguém acima dele permitiu que assim o 

fosse. Por outro lado, o sentimento de respeito reconhece a igualdade na diferença. 

Quem respeita, não discrimina. Não constrói barreiras. Não se sente em posição de 

superioridade. O respeito não requer tolerância, pois para ele a diferença é aspecto 

intrínseco, natural, e, portanto, resulta em relações naturalmente horizontais. Não há o 

que tolerar ou incluir, porque o respeito genuíno não exclui. Somos diversos, múltiplos, 

híbridos, em constante mudança, e, mesmo diante de tanta diversidade, somos nós. 

Brydon (2016) também afirmou que “o letramento crítico está diretamente conectado às 

emoções”. Ou seja, não basta uma pedagogia ou uma epistemologia que não sejam 

precedidas de sentimento. Respeito é algo que se sente. E talvez por isso seja tão difícil 

alcançarmos esse lugar na humanidade, pois ainda confundimos o respeito com a 

tolerância. Eu “respeito” o outro embora ele seja diferente de mim. Eu permito que ele 

ocupe este lugar. EU permito. E assim continuamos reproduzindo o abismo entre eu e 

outro, e, ainda que a tolerância e a inclusão se apresentem como caminhos possíveis, 

falta o respeito que nos permitiria olhar para o mundo com mais amor, e para a 

diferença como parte natural e interdependente de um todo. Mas é preciso confiar no 

que disse Brydon (2016, s.p.), em que “a contradição mantém o debate vivo”. E é a 

contradição e a inquietude que nos permitem exercitar algumas rupturas e expandir as 

nossas visões sobre a diferença. 

Neste mesmo congresso, várias falas inspiraram debates muito importantes nesse 

sentido. Daniel Ferraz (2016) nos trouxe um discurso que resgata a emoção ao trazer 

suas experiências locais para ilustrar o movimento de transculturalidade. Ferraz associa 

o termo ao movimento de transformação, de visitar o outro e sair transformado. Talvez 

possamos associar a transculturalidade de Ferraz à ideia da nossa extensão no outro, ou 

da extensão do outro em nós mesmos. Ou seja, à nossa incompletude e à necessidade de 

                                                 
2
 As referências provenientes das palestras e/ou comunicações realizadas durante o evento 5th 

International Conference on Multicultural Discourses e aqui doravante compartilhadas tratam-se de 

anotações minhas, e por mim traduzidas. 
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nos relacionarmos emotivamente com o outro, a fim de nos expandirmos e de 

alcançarmos justiça nas relações. 

 Ao ilustrar a transculturalidade a partir de suas práticas pedagógicas, e, mais 

especificamente, a partir da realidade de um de seus alunos que não se sentia 

contemplado ou reconhecido no meio acadêmico, Ferraz destacou a importância dos 

letramentos no mesmo sentido de Brydon, em que estes estão conectados às emoções, e 

é a partir delas que as nossas práticas ultrapassam os limites da inclusão, e começam a 

alcançar o lugar do respeito. 

Respeito por todas as formas de saber. Respeito pela diversidade. Olhar, pensar e 

sentir a partir do lugar que, a princípio, não reconhecemos como nosso. No contexto da 

educação, isso significa ouvir o que os nossos alunos têm a dizer. Reconhecer e 

legitimar a história de cada um deles, e buscar a construção de conhecimento a partir de 

suas vozes, em vez de apenas impor-lhes qual forma de conhecimento será priorizada 

em sala de aula. E se o respeito passa por nossas emoções, que possamos nos 

sensibilizar cada vez mais com os nossos contextos pedagógicos. Que possamos ser 

sensíveis a ponto de aprender mais que ensinar, já que o movimento transcultural, ou o 

movimento eu-outro (e não eu x outro), promove transformações mútuas, ou seja, 

educação, construção, ensino e aprendizagem para todos os sujeitos participantes. 

Kanavilil Rajagopalan (2016) também falou sobre a transculturalidade ao 

mostrar movimentos musicais de fusão cultural e linguística que ele definiu como 

eventos de translinguagem. Rajagopalan destacou a inevitabilidade do hibridismo na 

atualidade, e a nossa capacidade de assumir diferentes identidades, o que fortalece a 

noção do trans como lugar de transformação, de incompletude, a queda das fronteiras. O 

movimento eu-outro. 

Ainda sobre o movimento transcultural, Ana Paula Duboc (2016), em sua 

apresentação, alerta que os professores/educadores precisam empreender uma prática 

descolonizadora para superar a automarginalização. É preciso que saibamos agir no 

alcance das nossas práticas, ainda que estejamos em posição desfavorecida. Precisamos 

nos questionar acerca das nossas motivações e objetivos: Por que estou aqui? Quem são 

os meus alunos? De onde eu falo? De onde eles falam? De onde nós falamos? Onde 

queremos chegar? Que conhecimentos compartilhamos? Qual o conhecimento que 

queremos construir? Entendo, pois, que o professor/educador precisa engajar-se em uma 
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prática na qual a responsabilidade social e o respeito atuem na construção de novas 

formas de organização da sociedade, formas que se pretendam mais reflexivas, 

questionadoras, mais conscientes e mais coletivas, possibilitando a interrupção de 

processos hegemônicos que apenas reforçam a reprodução das injustiças. 

Como afirma Paulo Freire, “(...) Seria uma atitude muito ingênua esperar que as 

classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes 

dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica” (FREIRE, 2000). Neste 

sentido, acredito que trabalhar na construção de ambientes mais descolonizadores, 

democráticos e críticos a partir do nosso contexto de atuação seja essencial para que 

possamos participar ativamente na formação de sujeitos protagonistas, e para que 

possamos, também, assumir um discurso mais consciente no que tange às diferenças e 

às nossas próprias práticas (docentes, sociais). 

  Que nossas práticas possam contemplar a criticidade a partir do respeito, a partir 

das experiências locais de todas as vozes presentes em sala de aula e a partir da 

consciência da incompletude, pois creio que no dia em que conseguirmos ser para além 

do individual (EU) e assumirmos a nossa incompletude na conexão eu-outro, 

deixaremos para trás o desejo de dominação que nos hierarquiza, nos subjuga e nos 

distancia... E quem sabe o sentimento de respeito se desprenda da tolerância e se 

aproxime definitivamente do amor...  

 Desde já agradecendo às referências até aqui mencionadas e que ajudaram a enriquecer 

essa reflexão, em especial à experiência de amor proposta por Rubem Braga (que nos 

acompanhará ao longo de todo o texto), vamos agora tentar aproximar as nossas 

emoções das epistemologias que balizam as nossas práticas pedagógicas. Vamos aos 

letramentos críticos. 

 

Os letramentos críticos em favor do diálogo 

A escola precisa encarar seu papel, não mais 

apenas de transmissora de saber, mas de ambiente 
de construção do conhecimento. Assim, 

conseguiremos partir do que os alunos já sabem (e 
não do que deveriam saber ou do que a escola 
acredita que eles não saibam) e ajudá-los a 

conquistar novos espaços.  
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Carla Viana Coscarelli, Letramento Digital: 
Aspectos sociais e possibilidades pedagógicas.  

   

Segundo Soares (2006), o letramento possui uma dimensão individual e outra 

social. A dimensão individual diz respeito às habilidades de ler e escrever, enquanto a 

dimensão social refere-se às “consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, 

cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o 

indivíduo que aprende a usá-la” (SOARES, 2006, p.17). A dimensão social do 

letramento equivale ao modelo ideológico de Street (1984), que focaliza as práticas 

sociais e reconhece a natureza sociocultural do letramento. Se este modelo ideológico 

de letramento promove mudanças para o indivíduo que aprende a utilizá-lo e para o 

grupo social em que esteja inserido, é esperado que o poder hegemônico faça uso deste 

modelo com o intuito de perpetuar as relações e as formas desiguais de distribuição de 

poder.  

  Por esta razão, é essencial que os educadores se comprometam com o letramento 

de forma política, alcançando, através dele, um espaço de luta, de negociação, e, 

principalmente, de mudança. E é a partir desta visão de letramento que o termo 

“letramento crítico” (LUKE, 1997) passou a ser utilizado por vários educadores que 

concordam que o letramento não é apenas uma habilidade a ser ensinada/aprendida, mas 

uma prática social situada de construção e negociação de conhecimento.  

  Diante das recentes transformações sociais promovidas pelos movimentos de 

globalização e pelos avanços tecnológicos, as práticas de letramento foram 

ressignificadas, assumindo diversos modos de representação, como o letramento digital, 

o letramento visual, os multiletramentos, etc. Cabe-nos aqui destacar que, independente 

da natureza de seus modos representacionais, defendemos aqui o caráter sociocultural e 

crítico que norteia as práticas pedagógicas desses letramentos, e por essa razão, 

doravante traremos o termo letramentos críticos no plural, para que não seja excluída 

nenhuma de suas formas de representação, e para que preservemos a heterogeneidade de 

suas construções. 

  Por meio dos letramentos críticos, a educação deixa de limitar-se à transmissão 

de conhecimento universal e fragmentado, e passa a representar um caminho para a 

mudança e para a justiça social, formando cidadãos críticos e reflexivos, capazes de 
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identificar as relações de poder e de assumirem o papel de protagonistas na discussão e 

na resolução das problemáticas em que se inserem e estão inseridos. Uma educação que 

contribui para o debate, para o diálogo, o que possibilita a coexistência dos discursos 

locais e globais em uma relação cada vez mais horizontal. Para que isto aconteça, é 

preciso que evitemos a reprodução dos modelos hegemônicos de conhecimento, e que o 

nosso lugar subalternizado na sociedade (professor mal remunerado, desvalorizado, etc.) 

não nos leve a buscar a posição de superioridade dentro de sala de aula, numa tentativa 

de recuperar o brio a partir de uma postura imperialista que impossibilita o diálogo. O 

educador/professor precisa fortalecer-se como agente transformador; contudo, para 

tanto, deve ter a democracia como princípio regulador de suas práticas, ou seja, deve 

reconhecer as contribuições e conflitos que emergem ao longo do diálogo com seus 

alunos, para que as parcialidades, os valores, os saberes e as emoções dos sujeitos sejam 

preservados, exercitando a transculturalidade e a incompletude anteriormente 

mencionadas. 

  Corroborando o conceito foucaultiano no qual o discurso é poder (FOUCAULT, 

2008), a educação deve envolver práticas pedagógicas que contribuam com a 

restauração de poder de todos os grupos sociais, para que todo indivíduo possa, do lugar 

de onde fala, tomar posse de seu próprio discurso/poder.  Para Santos (1995), é 

necessário imaginar formas práticas que transformem as relações de poder em relações 

de autoridade partilhada. Ou seja, a postura crítica não pretende ignorar o poder 

hegemônico, mas promover a consciência de sua existência e de seu impacto sobre as 

relações sociais, de forma a buscar um diálogo que não se furte de conflitos, mas que os 

perceba como oportunidades de negociação e reconhecimento das diferentes formas de 

saber.  

  É chegada a hora de educadores/professores engajarem-se na construção de 

organizações sociais que reconheçam as particularidades e as necessidades de seu 

contexto de atuação. A escola tradicional atravessou séculos tratando seus alunos como 

entidades homogêneas, como caixas vazias onde o conhecimento (conteúdo 

padronizado) deveria ser “depositado” (FREIRE, 1987). Ao longo do tempo a escola se 

utilizou da uniformização, que, para Jaume Trilla (2006, p. 37), “por um lado, quer 

deixar todos padronizados e, por outro, estimula a competição porque pretende 

estimular mediante a competição. Dessa forma, uniformiza, mas também divide, 
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classifica e hierarquiza”. Assim, a escola carrega estigmas já fossilizados de uma 

postura “autoritária, hierárquica, memorística, verbalista, enciclopédica, pedante, 

tediosa, classista, sexista, seletiva, disciplinadora, rotineira, monótona, transmissora, 

repressiva, uniformizadora, punitiva, despersonalizadora, dogmática, (...)” (TRILLA, p. 

52).  

  Hilário Bohn afirma que as tensões entre os atores de sala de aula mostram-se 

frutos da rigidez epistemológica das ciências, e de uma educação alinhada com o poder. 

O autor afirma que as identidades “podem se constituir na naturalização de práticas 

compulsórias, impostas por mecanismos de exclusão” (BOHN, 2013, p. 85).  

 Portanto, a figura da escola tradicional, bem como a figura do professor e dos alunos, há 

tanto tempo aprisionadas pelas relações de poder e seus mecanismos de exclusão e 

hierarquização, produziram indivíduos destituídos de representação, indivíduos cujas 

vozes nunca foram, de fato, reconhecidas. Por isso acredito que a ruptura inicial para 

modificar este cenário resida no ato de ouvir. De dialogar. Negociar. A escola precisa 

recuperar o caminho da educação, da formação de cidadãos críticos e autônomos. Bohn 

ainda declara a “necessidade de os alunos e professores recuperarem a sua autoria (...) e 

participarem do diálogo da construção do saber e da cidadania” (BOHN, p. 88-89).  

 Esse movimento anti-hegemônico que nos convida a uma reforma educacional, 

epistemológica e social é tema de debate dos Estudos Culturais. Proponho assim, que 

algumas dessas ideias venham dialogar conosco nas próximas linhas, contribuindo para 

futuras construções. 

Pós-colonialidade e educação: Em busca de práticas descolonizadoras 

Os deslocamentos da globalização mostram-se 
variados e contraditórios. Mas, embora 

alimentada pelo Ocidente, a globalização pode 
acabar sendo parte de um lento e desigual, porém 

continuado, descentramento do Ocidente.  

 Stuart Hall, A identidade cultural na pós-
modernidade. 
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  As relações educacionais naturalizadas pela força das instituições que servem ao 

poder hegemônico sustentam ainda uma práxis que reproduz o conflito colonizador x 

colonizado, no qual o próprio professor/educador por muitas vezes habita o lugar do 

subalternizado que, subjugado por seu opressor, de forma consciente ou não, cumpre 

ordens e ajuda a perpetuar a narrativa dominante através de práticas pedagógicas 

totalizantes e normatizadoras. Noutras vezes, o professor/educador, integralmente 

absorvido pelo discurso hegemônico, vive a doce (ou amarga) ilusão do colonizador, 

assumindo o autoritarismo como pedagogia, e, sem perceber-se como fantoche do 

poder, reforça o individualismo e as desigualdades, furtando de seus alunos as 

possibilidades de transformação e de construções (sociais, culturais, de conhecimento) 

diferentes daquelas a eles impostas como únicas. Porém, como afirma Rubem Alves, “a 

questão não é gerenciar o educador. É necessário acordá-lo” (ALVES, 2006).  

  O período colonial, que teve início no século XVI e perdurou até o século XIX, 

ainda ecoa latente nas relações de poder que o caracterizaram. As invasões territoriais, o 

imperialismo cultural e linguístico, e a dominação política, econômica, social e 

ideológica ainda se realizam revestidos de modernidade e globalização. Ainda que a 

relação espaço-tempo tenha sido suprimida pelo contato constante entre culturas de todo 

o mundo, esse contato não ocorre de forma horizontal, e as vozes marginalizadas são 

constantemente silenciadas e apagadas neste processo.  

  Walter Mignolo (2009) questiona o termo pós-colonial no que se refere à 

superação do período colonial, pois afirma que a modernidade encobre inúmeras 

histórias coloniais que seguem silenciadas pela narrativa dominante. Ademais, o autor 

defende que a globalização representa novas formas de colonialidade de poder, que 

continuam a reproduzir sujeitos-objetos subalternizados e submissos. Como alternativa, 

Mignolo propõe o lócus de enunciação pós-colonial como formação discursiva 

emergente, a partir das vozes marginalizadas, a partir dos sujeitos que tiveram seus 

discursos mantidos na obscuridade ao longo dos séculos; um movimento local em 

resposta aos processos hegemônicos a partir da perspectiva da variedade epistêmica, um 

descentramento intelectual “em todas as escalas da vida” (MIGNOLO, 2003, p. 168).  

 Bhabha afirma que a perspectiva pós-colonial reconhece que a identidade cultural e a 

identidade política são construídas através de um processo de alteridade; um processo 

dialógico que “tenta rastrear deslocamentos e realinhamentos que são resultado de 
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antagonismos e articulações culturais – subvertendo a razão do momento hegemônico e 

recolocando lugares híbridos, alternativos, de negociação cultural” (BHABHA, 1998, p.  

248). 

  Em consonância com as palavras de Mignolo e Bhabha, acredito que o 

educador/professor deve exercer papel fundamental neste processo dialógico de 

descentramento intelectual, de articulações culturais, através de práticas pedagógicas 

mais democráticas, contribuindo para a restituição de poder dos discursos locais e 

ajudando a romper com verdades totalizantes que foram construídas sob o alicerce da 

dominação e do silenciamento.  

Usher e Edwards defendem a perspectiva pós-colonial e pós-moderna como “um 

estado de espírito, uma postura crítica e auto-referencial, ao invés de um corpo fixo de 

ideias” (USHER; EDWARDS, 1994, p. 2). Neste ponto, o nosso diálogo retoma o 

sentimento, as emoções. É preciso mais que teoria para abraçar a criticidade e o respeito 

em sala de aula. Porque essa postura, esse “estado de espírito”, não se incorporam como 

práxis se compreendidos apenas como metodologia a ser seguida. O ato de deslocar o 

olhar do centro e reconhecer os alunos como detentores de saber, de promover o 

diálogo, de respeitar e valorizar o contexto, de alimentar reflexões, debates, 

questionamentos, e, principalmente, de reconhecer que a educação se faz por meio de 

uma construção coletiva, na qual todos os participantes devem ter oportunidades iguais, 

nos conduz a um lugar novo, diferente e imprevisível (à margem dos padrões 

estabelecidos pelo poder), onde figura a coexistência, pois assim percebemos que “a 

diferença é uma condição natural que não nos inferioriza e tampouco nos exalta” 

(FONSECA; FERRAZ, 2016, p. 287). Assim, passamos a nos relacionar com o mundo 

a partir do movimento transcultural de “visitar o outro e sair transformado” (FERRAZ, 

2016), a partir da compreensão da nossa extensão no outro e da extensão do outro em 

nós mesmos, o que aqui chamamos de conexão eu-outro, para que possamos construir o 

que Hall denomina “identidades partilhadas” (HALL, 2006, p. 73). 

Sabemos que existe uma tensão entre o global e o local na formação de 

identidades, já que o discurso global, por ser detentor de poder, tende a suprimir as 

vozes locais e afirmar-se como verdadeiro. Porém, o constante contato entre as culturas 

também provoca o descentramento das formações identitárias, que passam a retirar seus 

recursos de diferentes tradições culturais (HALL, 2006). Assim, através dessas novas 
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identidades, mais plurais, mais políticas e mais diversas, e por meio da construção de 

conhecimento proposta pelos letramentos críticos e reforçada pela perspectiva pós-

colonial (e decolonial), acreditamos que os atuais confrontos e hibridismos culturais 

possam sim representar o que Hall chamou de “um lento e desigual, porém continuado, 

descentramento do Ocidente” (Ibid, p.91).  

Considerações finais 

O diálogo proposto no presente texto apresentou referências e contribuições de 

teorias diversas, bem como sensações, emoções e sentimentos, na tentativa de “retirar 

dos olhos a lente embaçada dos discursos hegemônicos que subjazem às nossas visões e 

leituras de mundo” (FONSECA; FERRAZ, 2016, p. 279) e resgatar os sonhos e 

esperanças adormecidos e silenciados pela naturalização das relações de poder.  

 Longe de alcançar soluções práticas, espero que possamos nos lançar nessa experiência 

de transculturalidade em que todos os sujeitos são relevantes, estejam eles inseridos na 

comunidade acadêmico-escolar ou não, estendendo o exercício de descentramento 

intelectual conforme nos sugere Mignolo, “em todas as escalas da vida” (2003, p. 168). 

 Antes de almejarmos transformações sociais, a vida nos suscita transformações internas, 

de forma a possibilitar que nos libertemos de antigas convicções e que estejamos 

dispostos a sair de nossa zona de conforto, sem destino certo, mas conscientes de que 

nenhuma construção justa pode nascer na ausência do diálogo.  

  Portanto, que possamos agir como nos propõe Rubem Alves, substituindo as 

afirmações por interrogações. “Os dogmas têm de ser transformados em dúvidas, as 

respostas, em questionamentos, os pontos de chegada, em pontos de partida” (ALVES, 

2006, p. 111).  

  Que este diálogo possa contribuir para novas construções, com as devidas 

mudanças e adaptações que os múltiplos contextos venham a exigir (abaixo os 

universalismos!), e que o educador/professor e seus projetos de esperança floresçam, 

despertando do sono hipnótico da dominação, para a construção de novos cenários nos 

quais prevaleçam todas as vozes em posição de igualdade, a caminho de um mundo 

mais justo e reconhecidamente mais diverso. 

  E que o respeito se torne senso comum (por que não acreditar nisso?), e assim 

revele em todos nós a experiência do amor, não o amor romântico que idealiza, mas 
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aquele que reconhece a nossa incompletude e caminha para a conexão eu-outro, e dessa 

forma nos conduz a comportamentos menos egoístas, individualistas, preconceituosos e 

autossuficientes, construindo uma ponte para um futuro melhor. 

  E, ainda, que o amor seja o cerne de nossas epistemologias, e que falar dele não 

nos fragilize ou enfraqueça o nosso discurso. Meus sinceros agradecimentos a Rubem 

Alves. 
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Resumo: Este artigo apresenta narrativas relacionadas a práticas de ensino de línguas 
durante a pandemia da COVID-19, no ano de 2020, quando as aulas presenciais foram 

sumariamente suspensas, da educação básica ao ensino superior, a fim de promover o 
distanciamento social e evitar a propagação do coronavírus. Assim, educadores e 

educadoras encontram-se na obrigação de reformularem suas práticas, tanto presenciais 
quanto virtuais, visto que o momento emocional e social não contribuía para um 
ambiente saudável de ensino. Após breve apontamento de teorias que permeiam a 

educação crítica, os letramentos e suas práticas de ensino, discorreremos sobre duas 
experiências. Em uma delas, uma educadora em língua inglesa com crianças da 

Educação Infantil, de 2 a 5 anos, relata a construção e desenvolvimento de uma 
atividade no início da quarentena, realizadas por meio de interação virtual. Na outra, um 
professor que trabalha no ensino superior, com adultos em disciplinas de graduação em 

EaD, descreve uma atividade envolvendo a comunicação interpessoal em ambiente 
corporativo, ponderando alterações que foram necessárias durante a pandemia, ainda 

que já utilizassem o ambiente virtual de ensino. Dessa forma, sugerimos práticas que se 
entrelaçam às teorias da educação crítica mesmo em tempos de confinamento e 
supervisão, acreditando contribuir para um ensino crítico e questionador.  

Palavras-chave: Educação crítica; Educação Infantil; Ensino Superior. 
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Critical education in language teaching and 

learning during the pandemic: reports of 
experiences with early childhood education and 

higher education 

 

 

Abstract: This article presents narratives related to language teaching practices during 

the COVID-19 pandemic, in 2020, when face-to-face classes were summarily 
suspended, from basic education to higher education, in order to promote social distance 
and prevent the spread of the coronavirus. Thus, educators found themselves under an 

obligation to reformulate their practices, both face-to-face and virtual, since the 
emotional and social moment did not contribute to a healthy teaching environment. 

After briefly pointing out theories that permeate critical education, literacies and their 
teaching practices, we will discuss two experiences. In one of them, an English-
language educator with children from early childhood, aged 2 to 5 years, reports the 

construction and development of an activity in the beginning of the quarantine, carried 
out through virtual interaction. In the other, a professor who works in higher education, 

with adults in undergraduate subjects in distance education, describes an activity 
involving interpersonal communication in a corporate environment, considering 
changes that were necessary during the pandemic, even though they already used the 

virtual teaching environment. Thus, we suggest practices that are intertwined with 
critical education theories even in times of confinement and supervision, believing to 

contribute to a critical and questioning education. 

Keywords: Critical education; Early Childhood education; Higher education. 
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Apresentação 

 

  As transformações na sociedade contemporânea e no ensino de línguas é assunto 

recorrente em estudos acadêmicos do século XXI, e analisar as mudanças que ocorrem 

na sociedade e a maneira como elas refletem no ensino-aprendizagem de línguas, sejam 

elas nativas ou estrangeiras, é algo relativamente comum para o cenário da linguística 

aplicada e dos estudos em sociologia (FERRAZ; NASCIMENTO, 2019; FERRAZ, 

2015; KINGWELL, 2000; BAUMAN, 1998, 2000, 2005).    

 Se por um lado estamos acostumadas e acostumados a teorizações sobre o que 

experienciamos em nosso dia a dia nas salas de aula, em 2020, por outro, deparamo-nos 

com uma pandemia de COVID-19 e o isolamento físico ao qual fomos submetidas e 

submetidos na tentativa de conter o vírus, o que nos colocou numa situação 

aparentemente nova também quanto às experiências em sala de aula e no fazer 

pedagógico.          

 Para Sousa Santos (2020), a atual pandemia não é uma situação de crise que 

deve ser contraposta a uma situação de normalidade, visto que crises, como a 

econômica imposta pelo neoliberalismo, fazem parte do cotidiano da dita normalidade. 

Para o referido autor,  

 

Por um lado, a ideia de crise permanente é um oximoro, já que, no 

sentido etimológico, a crise é, por natureza, excepcional e passageira, 

e constitui a oportunidade para ser superada e dar origem a um 

melhor estado de coisas. Por outro lado, quando a crise é passageira, 

ela deve ser explicada pelos factores que a provocam. Mas quando se 

torna permanente, a crise transforma-se na causa que explica tudo o 

resto (SOUSA SANTOS, 2020, p. 5). 

 

 Sendo assim, ao trazermos as concepções de crises de Sousa Santos para nosso 

contexto, podemos entender que a pandemia é apenas mais uma das crises que nos 

afetarão social-político-economicamente, bem como é apenas mais um fator que 

implicará em nosso fazer pedagógico.  

  Não é negado, contudo, que o impacto do isolamento nos atingiu de maneira 

inédita, mas talvez por ter atingido a classe média e escolas que não estão acostumadas 
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a serem impedidas de funcionar por outros motivos, como a ocorrência de tiroteios, por 

exemplo, que é gerada pela crise no sistema de segurança pública.   

 As políticas neoconservadoras presentes no cenário brasileiro atual são outro 

exemplo de crise que pode afetar diretamente a educação, sobretudo a educação crítica. 

O convite de Freire (1996) ao questionamento do status quo e da exploração de 

múltiplas possibilidades, diferente do que querem as classes dominantes, é ameaçado o 

tempo todo durante o que podemos considerar uma crise política (DUBOC; FERRAZ, 

2020).           

 Sousa Santos (2020) nos esclarece, porém, que a pandemia realmente nos fez 

mudar de maneira drástica, diferentemente de outras crises aqui mencionadas, que 

ocorrem paulatinamente, o que nos provocou a repensar os modos de viver dominantes 

e refletir quanto à “elasticidade do social” e à “fragilidade do humano” (SOUSA 

SANTOS, 2020, p. 6).         

 Nas teorizações da educação crítica, refletir e repensar nossas práticas é 

fundamental para percebermos a formação dos nossos discursos e identidades. No 

ensino crítico de línguas, conforme salienta Jordão (2006), é interessante que não 

pensemos a língua somente como código, mas também como discurso, posicionamento, 

construção de novas possibilidades e identidades. Ainda, para Kaneko-Marques e 

Kawachi (2010, p. 476)  

 

[...] crenças e conhecimentos implícitos e intuitivos baseados em modelos 

anteriores de ensino, trazidos por alunos -professores no início da carreira 

docente, tendem a influenciar o desenvolvimento de saberes teóricos e 

pedagógicos de alunos-professores.  

 

Isto é, para as autoras, a educação crítica nos orienta inclusive a repensarmos o 

desenvolvimento de saberes e fazeres pedagógicos com base em nossas vivências 

anteriores de ensino.          

 Reafirmamos, ainda, que não olhamos para a crise gerada pela pandemia com 

otimismo, mas entendemos que “os fatores externos não apenas interferem na 

aprendizagem, mas são parte dela, complementando-a ou contradizendo-a, pois Freire 

diz, ainda, que nem sempre a leitura da palavra, em nossa escolarização, condiz com a 

leitura da ‘palavramundo’” (FERRAZ; MALTA, 2017, p. 212; FREIRE, 1989, p. 9). Ou 
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seja, o fato de existir uma pandemia e as condições por ela geradas são parte do 

processo de ensino-aprendizagem, isso não podemos negar.    

 Dessa maneira, buscamos, aqui, apresentar brevemente algumas epistemologias 

que embasam nosso pensamento para o desenvolvimento deste artigo. Entendemos, no 

entanto, que nosso foco não é discutir mais profundamente essas teorias, mas sim nos 

debruçarmos nos exemplos e relatos de experiência sobre como trouxemos o ensino 

crítico para as salas de aula virtuais durante a pandemia, tanto no ensino com crianças 

quanto com adultos.         

 Assim, compreendemos o cunho autoetnográfico (HOLMAN JONES, 2005) 

deste artigo, no qual, por meio de um processo metodológico qualitativo, teórico e 

textual, relataremos nossas experiências com o meio social, nesse caso, a sala de aula, 

explorando alguns pontos nos quais essas vivências convergem para ou divergem de 

outros meios sociais.         

 Nas próximas seções, contextualizaremos os cenários de realização da pesquisa, 

bem como narraremos experiências vividas por nós em práticas pedagógicas durante o 

período de pandemia no ano letivo de 2020. Da mesma forma, analisaremos duas 

atividades desenvolvidas em nossos contextos de atuação, sendo uma para o ensino de 

inglês com crianças de 2 a 5 anos e outra para o ensino de língua portuguesa com 

adultos em cursos de graduação.  

Os contextos da pesquisa 

 

As experiências aqui relatadas ocorrem em dois contextos distintos. Um deles é 

uma escola privada de Educação Infantil que atende crianças de 0 a 5 anos num bairro 

de classe média da cidade de Vitória/ES. As aulas de inglês, no entanto, são oferecidas 

apenas para as turmas a partir de 2 anos.  

Presencialmente, antes da pandemia, os encontros ocorriam duas vezes por 

semana com cada turma e duravam 40 minutos cada, podendo ocorrer em qualquer 

espaço dentro do ambiente escolar, como salas de aula, pátio, quadra, jardim, cozinha, 

biblioteca etc. A educadora, que é esta autora, é responsável pelo planejamento e 

execução das aulas, assim como o desenvolvimento e/ou solicitação de material didático 
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a ser utilizado.          

 Com o início do distanciamento social e suspensão das aulas presenciais, foi 

acordado que as aulas passariam a ser gravadas em vídeos, que, de maneira assíncrona, 

seriam enviados às famílias das crianças, juntamente com as orientações para a 

realização das atividades. Bastaria um vídeo por semana, e o assunto a ser abordado 

seria escolhido pela educadora, assim como a elaboração de atividades que porventura 

deveriam ser enviadas às famílias ou qualquer outro material didático, os quais a escola 

prepararia e enviaria conforme demanda da educadora.     

 Faz-se interessante ressaltar que a instituição, embasando-se na pedagogia 

freireana pela qual é guiada, permitiu que educadoras e educadores se estabelecessem e 

se estruturassem antes de começarem a produzir conteúdo em casa para ser enviado às 

crianças. Sendo assim, tivemos tempo para organizarmos não somente nossos afazeres 

profissionais, como também nossas emoções e percepções em relação ao cenário da 

pandemia.           

 Conforme afirma Rezende (2020, p. 67), “separar razão e emoção é uma 

tentativa de sufocar nossa potência de agir, construir e transgredir”. Dessa maneira, ao 

permitir que as educadoras e educadores daquela instituição vivenciassem e 

reestruturassem seus pensamentos e emoções logo no início do isolamento, a escola 

também permitiu o desenvolvimento de nossa potência de agir, construir e transgredir 

em nossos processos de planejamento e ensino-aprendizagem.    

 Acredito que essa atitude da gestão escolar foi fundamental para que durante 

todo o ano letivo o trabalho da escola continuasse evoluindo, presencial ou 

virtualmente, promovendo um processo de ensino-aprendizagem significativo para as 

crianças, suas famílias e educadoras, conforme veremos na seção a seguir.  

 A outra experiência a ser relatada nas seguintes seções ocorreu em uma 

instituição privada de ensino superior situada na Grande Vitória, no Espírito Santo. A 

disciplina em questão foi Comunicação Empresarial, a qual foi oferecida a vários cursos 

de graduação, sendo que o seu objetivo é apresentar conceitos básicos sobre 

comunicação no cenário corporativo, além de desenvolvê-los, sobretudo, através de 

práticas pedagógicas que simulam tal contexto. Além disso, vale destacar que a 

disciplina é ofertada na modalidade à distância por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem da instituição.         
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 Ainda que ela já tenha sido oferecida em períodos anteriores, no primeiro 

semestre de 2020 (momento em que este trabalho foi desenvolvido), o coronavírus não 

só surgiu no mundo, como também instalou um cenário de pandemia, fazendo com que 

todas as instituições de ensino tivessem que se adaptar, aplicando os protocolos de 

segurança e evitando as aglomerações.       

 Por conta disso, as aulas dos cursos presenciais tiveram que ser alteradas 

drasticamente para as aulas remotas. Assim, da noite para o dia, não só os(as) 

professores(as) tiveram que aprender a lecionar online. Os(as) estudantes também 

tiveram que aprender a aprender online.      

 No entanto, embora a disciplina de Comunicação Empresarial fosse ministrada 

na modalidade EaD, os desdobramentos causados por tais mudanças afetaram o dia a 

dia discente dessa disciplina não apenas porque os(as) estudantes ficaram angustiados e 

estressados devido ao isolamento físico e ao medo dessa doença, mas também por eles 

passarem a se comunicarem muito mais através de e-mails, webconferências, aplicativos 

de mensagens e similares.         

 Como exemplo do que foi mencionado, segundo a reportagem da CNN (2020), a 

utilização do programa Microsoft Teams, tanto para videochamadas, quanto para o uso 

do chat, aumentou consideravelmente. Em 11 de março de 2020, o número saltou de 32 

milhões para 42 milhões em apenas sete dias.     

 Dessa forma, a partir desse contexto, viu-se uma excelente oportunidade para 

aprimorar as habilidades de comunicação interpessoal, sobretudo por meio das TICs na 

disciplina em questão.        

 Após essa contextualização dos cenários das pesquisas, relataremos, nas 

seguintes seções, experiências de como foi possível explorar o ensino crítico de línguas 

tanto no ambiente da Educação Infantil quanto no Ensino Superior durante as aulas que 

aconteceram no período de pandemia. 

Experiência 1: ensino crítico de inglês com crianças da Educação Infantil 

 

  Inicio este relato retomando a citação de Rezende (2020) da seção anterior, 

ratificando que tal experiência só se fez possível porque, ao não separarmos razão e 

emoção, a escola e eu pudemos potencializar nosso agir por meio de um fazer 
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pedagógico que pudesse ser relevante e, ao mesmo tempo, reconfortante para as 

crianças e suas famílias.        

 Após alguns dias tendo podido pensar sobre o que trabalhar no ensino de inglês 

com crianças tão pequenas no contexto de aulas virtuais, chegamos à conclusão de que 

seria melhor que minhas aulas fossem gravadas, isto é, realizadas de maneira 

assíncrona.           

 Tal decisão foi tomada porque acreditamos na dificuldade que as famílias 

poderiam ter em acompanhar crianças tão pequenas em momentos de aula, além do 

entendimento (tanto da gestão escolar quanto da professora) de que as famílias 

encontravam-se sobrecarregadas de afazeres domésticos e/ou profissionais durante o 

dia.            

 Sendo assim, seria mais viável que gravássemos as aulas, o que daria à criança a 

possibilidade de assisti-las no momento mais oportuno para as famílias. Dessa forma, 

toda a família poderia participar ativamente das atividades, promovendo o 

dessilenciamento da criança e a construção crítica (LIBERALI, 2020), algo que 

realmente aconteceu, conforme veremos durante este relato.    

 Por compreender o reconhecimento da família quanto à relevância das aulas de 

inglês, entendi que um caminho interessante seria envolver a todos e todas nas aulas, 

contribuindo para um momento de construção de aprendizagem baseado nas 

possibilidades. Reitero, ainda, que reconheço o privilégio tanto meu, por estar em uma 

instituição que promove a educação crítica, quanto das crianças com as quais ensino, 

por encontrarem-se em classes sócio-econômicas favorecidas.    

 Da mesma forma, também as/os convido a pensar que, apesar de privilegiadas 

nos aspectos supracitados, as crianças perderam, durante o isolamento por causa da 

pandemia, o direito de serem crianças, assim como as mães e pais, igualmente 

privilegiados, sentem-se sobrecarregados a produzir, conforme afirma Duboc (2020, 

p.128): 

 

O neoliberalismo autoritário, ávido por sujeitos eficazes,produtivos e 

competitivos, pressiona o pai que pressiona a escola que pressiona o 

professor que pressiona o enter,  o send, o play, querendo, no fundo, 

pressionar o esc e o delete. E a criança nisso tudo? A criança do lado 

de cá, abastada, envolta em tecnologias e brinquedos, em casa segura 
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com água tratada e sabão antibacteriano, tem tudo ao seu redor exceto 

o direito de ser criança em sua inteireza, porque agora se entedia tendo 

que cantar a música e imitar a coreografia da professora, achatada em 

2D na tela; se angustia tendo que fazer atividades e provas online; se 

frustra com uma festa junina online, que tem cheiro de fogueira nem 

gosto de bolo de milho (DUBOC, 2020, p. 128). 

 

 

 Assim, ainda que reafirmando muitos privilégios, como o de ter uma família estruturada 

e um ambiente confortável e seguro para morar, conforme mencionou a autora, saliento 

que a leveza das aulas de outrora poderiam ser engolidas pela imaginada necessidade 

desenfreada de produzir, direcionada pelo neoliberalismo que não se permitiu aliviar por 

causa de um vírus, caso eu não pudesse convidar as famílias para um momento de 

desaceleração.          

 Dessa maneira, escolhi trabalhar um livro nomeado “Little Cloud”, de Eric 

Carle, renomado autor de livros infantis em língua inglesa. Nele, pude selecionar 

aspectos linguísticos a serem explorados, como vocabulário (little, big, cloud etc.) e 

gramática (I see…). Porém, conforme afirma Larsen-Freeman (2003), não ensinamos 

apenas língua, ensinamos estudantes, e mais, ensinamos crianças! Logo, fez-se 

significante promover um momento no qual a criança poderia não apenas estudar inglês, 

mas desfrutar de um tempo de troca de experiências com seus familiares, no qual não 

haveria uma pessoa adulta que manda e uma criança que obedece sem ter escolhas, mas 

um momento de criação de múltiplas possibilidades de ver o mundo.  

 A atividade proposta, após a contação da história no vídeo, foi a observação das 

nuvens pela janela de suas casas. A criança deveria contar o que viu, utilizando-se da 

gramática e do vocabulário aprendidos, e a família deveria fazer o mesmo. Além disso, 

elas poderiam tirar fotos das nuvens e retratá-las no papel azul enviado pela escola, 

colando algodão.          

 Algumas crianças preferiram não fotografar, outras preferiram não realizar a 

atividade de colagem no papel, mas o relato que obtivemos das famílias é que a grande 

maioria passou um certo tempo observando as nuvens e suas mudanças, o que levou as 

mães, pais e outras pessoas da casa a fazerem o mesmo.    

 Ao abdicarmos, durante essa atividade, da função utilitária da língua (ROCHA, 

2013), pudemos promover um espaço familiar de desaceleramento e trocas. Ainda, 
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pudemos promover a valorização da criança como um ser capaz de construir, visto que 

não há uma resposta correta ou uma resposta errada quanto ao que se observa nas 

nuvens. Acreditamos que, somente pelo fato de olharem para o céu com esperança e 

criatividade, essa atividade já fez com que tivessem uma postura questionadora 

mediante ao caos gerado pela pandemia.      

 Da mesma maneira, acreditamos ter conseguido desenvolver, tanto nas crianças 

quanto nas pessoas adultas desse contexto, o questionamento do senso comum e o 

respeito à opinião alheia, pois se uma via um gato nas nuvens, por exemplo, a outra 

poderia ver um dinossauro, e as duas respostas seriam igualmente válidas.  

 Reafirmamos, portanto, que a educação crítica e suas teorias não precisam se 

fazer presentes apenas em temas polêmicos, ainda que sejam fundamentais e devam ser 

tratados com pessoas de todas as idades, incluindo crianças. Reconhecemos, porém que 

a educação crítica pode, sim, existir em momentos de afetividade e trocas, onde a 

diversidade de visões e múltiplas possibilidades possam ser exploradas.  

Experiência 2: ensino crítico de português com adultos do Ensino Superior 

 

A experiência que daremos foco agora gira em torno da aplicação da seguinte 

atividade pedagógica: a prática de elaboração do gênero textual e-mail. Partindo disso, 

em primeiro lugar, vamos conceituar tal gênero e, depois, aprofundar mais o relato.

 Segundo Paltanin e Fraga (2016), o e-mail é um gênero textual que 

 

[...] possui características de carta, mas também, pode ser usado para recados, 

circulares, notícias de jornais etc. Sua escrita é bem peculiar, rápida, 

geralmente informal, podendo aparecer abreviações, apelidos e o uso de uma 

símbolos próprios como emoticons (PALTANIN; FRAGA, 2016).  

 

Em sua composição, o e-mail pode ser multimodal, ou seja, agrega tanto a 

linguagem verbal, quanto a não verbal. Além disso, pode conter hiperlinks, fazendo 

ligação com outros textos digitais.        

 No meio empresarial, ele é largamente empregado, principalmente, para 

informações institucionais verticais e horizontais entre os funcionários, bem como para 

instruir os colaboradores sobre alguma demanda específica etc.    
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 Sabendo disso, neste momento, vamos abordar a proposta da atividade 

envolvendo esse gênero. Com base nas condições de produção textual preconizadas por 

Geraldi (1997), a atividade abarcava os seguintes comandos: “Você, enquanto 

funcionário de uma empresa, deve elaborar um e-mail. Para isso, imagine que ele será 

enviado a um colega que trabalho na mesma empresa que a sua, com um determinado 

fim específico que você determinará. Assim, você terá, no máximo, 20 linhas para 

escrevê-lo”. Depois da elaboração do gênero, os(as) estudantes publicaram o texto no 

ambiente virtual de aprendizagem. Em seguida, comecei a avaliação das produções.

 No geral, pude notar algumas inadequações nas produções deles(as). Porém, 

duas me chamaram atenção: a falta de vocativo associado ao destinatário, bem como a 

ausência da cordialidade nas mensagens. Esses dois elementos são essenciais na 

comunicação no ambiente corporativo, sobretudo considerando o gênero textual em 

questão, porque influenciam diretamente não só na compreensão, mas também na 

relação de trabalho e de colaboração de quem escreve e de quem lê o texto. 

 A fim de refletir sobre essa situação, após o fim da atividade, utilizei o recurso 

da webconferência (a qual acontecia semanalmente na disciplina), com o intuito de 

discutir com os(as) estudantes as produções escritas do gênero textual e-mail, frisando 

os dois elementos destacados anteriormente. Assim, selecionei um texto previamente 

feito por um estudante, retirei as identificações e o expus no momento síncrono com 

os(as) discentes por meio do espelhamento de tela.     

 Nesse momento, pedi a uma colega que lesse o texto. No fim disso, notei a 

inquietação dos presentes e iniciei uma série de questionamentos sobre o texto: a 

exemplo de: “como você se imaginaria recebendo um e-mail desse?”, “o texto deixa 

você à vontade para ler?” e “você sente que existe receptividade no texto?”.  

 Vale destacar que tais questionamentos são importantes, uma vez que estimulam 

uma postura ativa e atenta dos(as) estudantes em relação à composição escrita do e-

mail, ainda mais porque a proposta simula uma situação real de emprego desse gênero 

textual.           

 A partir das reflexões feitas por mim, os(as) estudantes fizeram uma série de 

observações, sendo que algumas delas merecem destaque, como: “esse texto está frio”, 

“quem escreveu esse texto escreveu de má vontade”, “não gostaria que falassem 

pessoalmente comigo assim”.        
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 Por conseguinte, aproveitando isso, chamei a atenção deles(as) que, na interação 

face a face, ou seja, alguém conversando pessoalmente com outra pessoa, existem 

elementos paralinguísticos os quais auxiliam na compreensão dos interlocutores, a 

exemplo das expressões faciais e corporais, a entonação, os gestos com as mãos etc. 

(ARAÚJO, 2020).         

 No entanto, na comunicação feita por meio do gênero textual e-mail, não é usual 

utilizarmos os elementos paralinguísticos. Logo, por meio da leitura do e-mail no 

momento síncrono, bem como o levantamento dos questionamentos depois da análise, 

ficou evidente para os(as) estudantes de que era necessário empregar recursos 

linguísticos da Língua Portuguesa os quais pudessem assumir tais funções, como, por 

exemplo, o uso do vocativo (Exemplo: “Inês, quero reportar a situação…”) e de 

expressões de cordialidade (“Por favor, qual é o seu pedido?”, “Você poderia me 

informar…”, “gostaria de saber” etc.).      

 No final, orientei que eles reescrevessem seus respectivos textos individuais a 

partir do que foi discutido na webconferência. Desta forma, não só os(as) estudantes 

puderam desenvolver as competências associadas à comunicação interpessoal, mas 

também puderam constatar que, ainda que estejam interagindo de modo escrito e não 

presencial, a cortesia e a polidez são essenciais e podem ser aplicadas em gêneros 

textuais escritos. 

Considerações Finais 
 

Este trabalho almejou trazer para discussão, a partir do relato de experiências, 

inquietações e práticas pedagógicas as quais a autora e o autor julgaram ser pertinentes e 

relevantes, de maneira a contribuir com outros(as) colegas que atuem na educação 

básica, mais especificamente, na educação infantil no segmento do inglês, mas também 

para quem atua no ensino superior, principalmente, na disciplina de comunicação 

empresarial.           

 Assim, através da pesquisa autoetnográfica, apresentamos experiências 

relevantes as quais estão longe de representarem métodos estanques, mas sim propostas 

enriquecedoras que podem se inspirar nos contextos descritos aqui.  
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Resumo: Este artigo é oriundo de uma pesquisa de mestrado e tem como objetivo 

apresentar os resultados parciais de uma pesquisa-ação, realizada em escola pública 
localizada no município da Serra, no Estado do Espírito Santo, com o intuito de 
compreender melhor o processo que envolve a prática de leitura, produção textual e 

análise linguística em sala de aula. Selecionamos alguns autores para fundamentarem 
teoricamente nossa pesquisa. São eles: Antunes (2003), Dolz e Schneuwly (2004), 

Geraldi (2011), Suassuna (2012), Andrade (2010), Koch (2006), Neves (2014), entre 
outros. Após observarmos a turma escolhida, aplicamos uma sequência didática, com 
foco em leitura e escrita de carta do leitor, gênero escolhido por estar disponível para os 

alunos em jornais e revistas, por desenvolver neles a capacidade da crítica e da reflexão 
de variados temas e proporcionar o estudo de análise linguística. O objetivo principal da 

análise linguística é trabalhar o texto do aluno, a reescrita dele e fazer com que o aluno 
compreenda o fenômeno linguístico estudado e não apenas que domine terminologias 
gramaticais. Os resultados desta pesquisa são apresentados por meio de análise 

interpretativa dos episódios de sala de aula ocorridos no decorrer da aplicação da 
sequência didática, mais especificamente, durante o módulo de análise linguística. 

 

Palavras-chave: Sequência didática; Carta do leitor; Análise linguística. 
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Reader's letter and linguistic analysis: an 
experience with high school students 

 

 

Abstract: This article comes from a master's research and aims to present the partial 

results of an action research, carried out in a public school located in the municipality of 
Serra, in the State of Espírito Santo, in order to better understand the process involving 

the reading practice, textual production and linguistic analysis in the classroom. We 
selected some authors to theoretically base our research. They are: Antunes (2003), 
Dolz and Schneuwly (2004), Geraldi (2011), Suassuna (2012), Andrade (2010), Koch 

(2006), Neves (2014), among others. After observing the chosen class, we applied a 
didactic sequence, focusing on reading and writing the reader's letter, a genre chosen for 

being available to students in newspapers and magazines, for developing in them the 
capacity for criticism and reflection on various themes and providing the study of 
linguistic analysis. The main objective of linguistic analysis is to work on the student's 

text, rewrite it and make the student understand the studied linguistic phenomenon and 
not just master the grammatical terminology. The results of this research are presented 

through interpretative analysis of classroom episodes that occurred during the 
application of the didactic sequence, more specifically, during the linguistic analysis 
module. 

Keywords: Teaching sequence; Reader's letter; Linguistic analysis. 
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Considerações iniciais 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, relativos ao Ensino Médio, trazem uma reflexão relacionada ao ensino de 

gramática. Segundo o texto, o domínio da nomenclatura constitui o eixo principal do 

ensino de gramática nas escolas. O aprendizado, nessa tradição, está fora do contexto e 

do uso real dos alunos. Assim, o que muitas vezes acontece é a prática de produção 

textual com a finalidade de fixar a norma, ressaltando apenas aspectos da ortografia, 

regência e concordância em detrimento da análise e discussão do texto e dos aspectos 

discursivos envolvidos nesse processo.     

 Entendemos, tal como Antunes (2003), que “se o que predomina nas aulas de 

português continua sendo o estudo inócuo das nomenclaturas e classificações 

gramaticais, ir à escola e estudar português pode não ter muita importância” 

(ANTUNES, 2003, p.16). Um dos motivos para esse problema é justamente o ensino de 

gramática mais “sobre a língua” do que um trabalho com a língua em uso.  Além do 

tempo desperdiçado com o ensino de distinções entre uma unidade gramatical e outra, 

ainda podemos encontrar “uma gramática que não tem como apoio o uso da língua em 

textos reais, isto é, em manifestações textuais da comunicação funcional e que não 

chega, por isso, a ser o estudo dos usos comunicativamente relevantes da língua” 

(ANTUNES, 2003, p. 33).        

 Geraldi (2011) salienta que é frequente vermos listas de verbos, com 

conjugações, modos e tempos copiadas por alunos que não suspeitam o que seja 

subjuntivo e mais-que-perfeito, por exemplo. Muita atenção ainda é dada a ensinar a 

metalinguagem da variedade culta da língua, muitas vezes não dominada pelos alunos. 

Neves (2012) afirma que as atividades de língua portuguesa desenvolvidas na escola 

dão prioridade ao reconhecimento e a subclassificações de entidades, classificadas pela 

autora como classes e funções, e que o ensino de gramática está baseado em orações 

artificiais e no enquadramento de entidades isoladas em textos prontos. 
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Acreditamos que os alunos precisam saber a função do que estão aprendendo. 

Quando a gramática é ensinada por meio de textos mostra-se a sua importância e 

aplicabilidade. Desse modo, entendemos que é no domínio dos textos falados e escritos 

que os alunos reconhecem a relevância da gramática. Assim, o que passa a ter 

prioridade não é ensinar as definições e os nomes das unidades gramaticais e, sim, criar 

oportunidades para o aluno construir, analisar e discutir, por meio da leitura e da 

produção de textos de diferentes gêneros discursivos, sobre a língua e diversos temas. 

Dessa maneira, o aluno irá compreender como a língua que ele fala funciona.  

 É bem verdade que já existem algumas iniciativas que apontam para a inovação, 

tal como observamos nos estudos de Aparício (2010), Silva (2010) e Angelo (2010), 

mas elas continuam incipientes. Por isso, vemos que há necessidade de pesquisas que 

visem mostrar alternativas para o ensino de Língua Portuguesa voltado a práticas de 

leitura, produção de textos e análise linguística.     

 Importa dizer que este artigo é oriundo de pesquisa de mestrado que consistiu na 

elaboração e aplicação de uma sequência didática, com enfoque no gênero carta do 

leitor, com o objetivo de perceber em que medida tal ferramenta didático-metodológica 

pode contribuir para o trabalho com leitura, produção textual e análise linguística na 

escola básica.           

 Neste artigo, analisaremos, mais especificamente, a etapa de análise linguística 

da sequência didática aplicada. A seguir, explicaremos sobre a prática de análise 

linguística e a ferramenta didático-metodológica sequência didática. Após, falaremos 

sobre o gênero carta do leitor e os operadores argumentativos. Por último, analisaremos 

o módulo de análise linguística desenvolvido durante a sequência didática.  

Prática de análise linguística e sequência didática  

 

O termo análise linguística, segundo Suassuna (2012), “teria um sentido mais 

amplo do que aquele já associado ao termo gramática, uma vez que daria conta de 

processos e fenômenos enunciativos, e não apenas de ordem estrutural” (SUASSUNA, 

ibid., p. 12). A análise linguística inclui tanto questões tradicionais da gramática quanto 

questões relativas ao estudo do texto, como: coesão e coerência, organização, inclusão 

de informações etc. O objetivo principal da análise linguística é trabalhar o texto do 
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aluno, a reescrita dele e fazer com que o aluno compreenda o fenômeno linguístico 

estudado e não apenas que domine terminologias gramaticais. 

Para Silva (2010), a análise linguística permite que o aluno reflita, no decorrer 

da leitura de um texto, acerca dos recursos linguísticos usados pelo autor para expressar 

sua opinião, por exemplo. A análise linguística propõe uma prática de ensino em que o 

uso da linguagem seja o ponto de partida e de chegada. Assim, as atividades escolares 

devem partir do uso da língua em condições reais de interação entre os alunos e o 

professor, a partir de diálogos em sala ou de situações específicas.   

 Geraldi (2011) considera que a análise linguística inclui o trabalho com questões 

relativas à gramática tradicional e ao texto, como coesão e coerência dentro do texto, 

adequação do texto em relação aos objetivos almejados, análise de metáforas, 

paráfrases, citações, entre outras. Além disso, a análise linguística não tem como 

objetivo a higienização do texto do aluno em relação a aspectos gramaticais e 

ortográficos, ao contrário, o texto precisa ser trabalhado junto com o aluno, tendo em 

vista a adequação dos seus objetivos junto aos leitores a que se destina. Ainda segundo 

o autor, 

o objetivo essencial da análise linguística é a reescrita do texto do aluno. Isso 

não exclui, obviamente, a possibilidade de nessas aulas o professor organizar 

atividades sobre o tema escolhido, mostrando com essas atividades os 

aspectos sistemáticos da língua portuguesa. Chamo atenção aqui para os 

aspectos sistemáticos da língua portuguesa e não para a terminologia 

gramatical com que a denominamos. O objetivo não é o aluno dominar a 

terminologia (embora possa usá-la), mas compreender o fenômeno 
linguístico em estudo (GERALDI, 2011, p. 83).  

 

O texto do aluno é de suma importância, pois, por meio dele, por exemplo, é 

possível que o professor identifique o que precisa ser ensinado e desencadeie o processo 

de análise linguística, tendo em vista que a compreensão dos fenômenos linguísticos 

estudados é mais importante do que ensinar nomenclaturas gramaticais. Antunes (2003) 

salienta que a análise linguística poderia ser, por exemplo, a análise do adjetivo, do 

substantivo, da conjunção e que não basta o aluno saber que mas, por exemplo, é uma 

conjunção ou uma conjunção adversativa: “[...] é preciso que se saiba que efeitos se 

consegue com o uso de um MAS” (ANTUNES, 2003, p. 121). Suassuna (2012) traz 

uma problematização em torno de se ensinar ou não gramática na escola. Segundo a 

autora, a gramática deve ser ensinada, sim, porém em uma perspectiva diferente: 
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Não se trata de normas de bem falar e escrever, de regras absolutas de um 

sistema imutável, mas de uma lógica que toda língua histórica segue, de um 

conjunto de fenômenos produtivos da linguagem, os quais são passíveis de 

descrição, reflexão e uso por parte dos usuários (SUASSUNA, 2012, p. 20).  

 
 

O ensino de Língua Portuguesa pode ser norteado por três práticas linguísticas: 

leitura, escrita e análise linguística. De acordo com Suassuna (2012), “[...] o ler e o 

escrever devem estar articulados a um processo permanente de reflexão sobre as 

operações linguísticas e discursivas aí implicadas” (SUASSUNA, 2012, p. 23). Os 

textos dos alunos podem proporcionar essa reflexão sobre a língua, pois, por meio da 

retomada deles, o professor pode desencadear o processo de análise linguística. 

 A ferramenta didático-metodológica sequência didática pode contribuir para o 

ensino de produção textual, leitura e análise linguística. Para entendermos melhor como 

funciona uma sequência didática, é preciso saber primeiro o que ela significa e qual é a 

sua finalidade: 

Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, 

de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito [...] 

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a 

dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar 

de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).  

 

Sendo assim, Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004) sugerem o seguinte modelo de 

sequência didática: 

Figura 1: Esquema da sequência didática. Fonte: (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98) 
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Carta do leitor e operadores argumentativos  

 

A linguagem é utilizada pelo homem porque este vive em comunidade e possui a 

necessidade de se comunicar com os indivíduos ao seu redor, de criar relações dos mais 

diversos tipos com eles e de interagir socialmente utilizando seu discurso. Dessa 

maneira, Koch (2006) afirma que a linguagem é uma forma de ação sobre o mundo 

permeada por intencionalidade, ideologia e argumentatividade. Por meio do discurso, é 

possível influenciar o outro para que este compartilhe de opiniões. Koch (2006) salienta 

que esta prática é dotada de intencionalidade. Ainda, segundo a autora,  

 

É por esta razão que se pode afirmar que o ato de argumentar, isto é, de 

orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato 

linguístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma 

ideologia, na acepção mais ampla do termo. A neutralidade é apenas um 

mito: o discurso que se pretende ‘neutro’, ingênuo, contém também uma 

ideologia – a da sua própria objetividade (KOCH, 2006, p. 17).  

 

Dessa forma, consideramos que a relevância de se trabalhar a carta do leitor na 

sala de aula está no fato de ser um gênero pautado na argumentação e que possibilita a 

análise e a reflexão pelos alunos das ideologias presentes nele, assim como nos veículos 

de comunicação onde este gênero circula.      

 Andrade (2010) salienta que a carta do leitor pode ser encontrada nas seções de 

jornais e revistas, geralmente denominadas de cartas, carta do leitor, painel do leitor, 

cartas à redação. Quanto aos assuntos que geralmente são tratados nas cartas, estão 

relacionados a temas em constante debate na sociedade, noticiados nos jornais e 

revistas, e também a questões pessoais. O gênero carta do leitor visa a atender diversos 

propósitos comunicativos, como opinar, agradecer, criticar, elogiar, solicitar. Esse 

gênero é utilizado “... em situação de ausência de contato imediato entre remetente e 

destinatário, que não se conhecem (o leitor e a equipe editorial do jornal ou da revista)” 

(ANDRADE, 2010, p. 78).  
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Koch (2006) salienta que a argumentação caracteriza-se como um ato de 

persuasão. Acerca do ato de persuadir, diz que este tem como objetivo levar o leitor a 

aderir aos argumentos apresentados pelo produtor do texto lido “por meio de 

argumentos plausíveis ou verossímeis e tem caráter ideológico, subjetivo, temporal” 

(KOCH, 2006, p. 18). Sendo assim, considerando que o gênero carta do leitor é 

predominantemente argumentativo e, consequentemente, persuasivo, é possível que o 

aluno desenvolva, a partir do seu estudo, a capacidade de persuadir o outro por meio do 

seu texto ou de perceber os mecanismos persuasivos do outro em relação a si.  

 Além disso, o falante sempre utiliza marcas linguísticas para compor sua 

enunciação, entre elas estão os operadores argumentativos, por exemplo, que são os 

responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, deixando os textos estruturados e 

determinando sua orientação discursiva.      

 Os operadores argumentativos possuem a função de indicar a força 

argumentativa dos enunciados, assim como a direção para a qual apontam, ou seja, 

tendem a direcionar o enunciatário a seguir o caminho proposto pelo enunciador. Esses 

operadores fazem parte da gramática da Língua Portuguesa e pertencem a diferentes 

classes gramaticais. A maioria deles pertence à classe das conjunções. No atual ensino 

de conjunções, privilegia-se a questão da classificação em coordenativas e 

subordinativas, por exemplo, deixando em segundo plano o estudo da força 

argumentativa delas. Acerca dessa questão, Ducrot (1987) afirma que “uma descrição 

da palavra em si mesma dificilmente permitirá compreender a contribuição que ela 

fornece ao valor semântico global dos enunciados dos quais ela participa” (DUCROT, 

1987, p. 46). Koch (2006) também reflete acerca disso, afirmando que os operadores 

argumentativos 

[...] passam praticamente despercebidos ao aprendiz, que – na melhor das 

hipóteses – limita-se a decorá-los, sem lhes dar maior atenção. [...] grande 

parte da força argumentativa do texto está na dependência dessas marcas e o 

fato de se tentar minimizar a sua importância pode ser interpretado, até 
mesmo, como uma postura de caráter ideológico (KOCH, 2006, p. 108).  

 

Koch (2006) fundamenta-se na escala argumentativa, formulada por Ducrot, 

para o exame dos operadores argumentativos. Trata-se de uma escala que considera, 

para a constituição de uma classe argumentativa, ser necessário que dois ou mais 
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argumentos estejam orientados no mesmo sentido, ou seja, para uma mesma conclusão. 

A linguista salienta que 

diz-se que p é um argumento para a conclusão r, se p é apresentado como 

devendo levar o interlocutor a concluir r. Quando vários argumentos – p, p’, 

p’’... – se situam numa escala graduada, apontando, com maior ou menor 

força, para a mesma conclusão r, diz-se que eles pertencem à mesma escala 
argumentativa (KOCH, 2006, p. 103).  

 

Baseando-nos  em estudos de Koch (2006), veremos a seguir as principais 

funções de alguns operadores argumentativos e, após, entenderemos como é o processo 

de análise linguística. 

 

“Mesmo”, “até”, “até mesmo”, “inclusive”: estabelecem a hierarquia dos 

elementos numa escala, assinalando o argumento mais forte para uma conclusão 

r; 

“Ao menos”, “pelo menos”, “no mínimo”: introduzem dado argumento deixando 

subentendida a presença de uma escala com outros argumentos mais fortes; 

“Portanto”, “logo”, “por conseguinte”, “pois”, “em decorrência”, 

“consequentemente”: introduzem uma conclusão relativa a argumentos 

apresentados em enunciados anteriores; 

“Ou”, “ou então”, “quer...quer”, “seja...seja”: introduzem argumentos 

alternativos que conduzem a conclusões diferentes ou opostas; 

“Mais que”, “menos que”, “tão...como”: estabelecem relações entre elementos, 

com vista a uma dada conclusão; 

“Porque”, “que”, “já que”, “pois”: introduzem uma justificativa ou explicação 

relativa ao enunciado anterior; 

“Mas”, “porém”, “contudo”, “todavia”, “no entanto”, “embora”, “ainda que”, 

“posto que”, “apesar de (que)”, “entretanto”: contrapõem argumentos orientados 

para conclusões contrárias; 
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“Um pouco” e “pouco”, “quase” e “apenas”, “só”, “somente”: distribuem-se em 

escalas opostas, isto é, um deles funciona numa escala orientada para a 

afirmação total e o outro, numa escala orientada para a negação total; 

“E”, “também”, “nem”, “tanto...como”, “não só...mas também”, “além disso”, 

“além de”: são argumentos que fazem parte de uma mesma classe 

argumentativa, isto é, somam argumentos a favor de uma mesma conclusão; 

“Aliás”, “além do mais”: introduz um argumento decisivo, resumindo todos os 

demais argumentos. 

“Já”:  responsável por introduzir no enunciado conteúdos pressupostos. 

Quadro 1:  Operadores argumentativos. Fonte: (KOCH, 2006, p. 104-107).  

 

A pesquisa-ação e o módulo de análise linguística  

Realizamos uma pesquisa-ação integral e sistêmica (PAIS) em uma instituição 

escolar de ensino médio, da rede pública estadual, localizada no município da Serra, no 

estado do Espírito Santo, tendo como participantes alunos do primeiro ano do ensino 

médio. A seguir, mostraremos uma sinopse da sequência didática desenvolvida e, após, 

falaremos especificamente do módulo de análise linguística.  
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Quadro 2: Sinopse da sequência didática. Fonte: (SÁ, 2016, p. 30).  

 

 

APRESENTAÇÃO 

DA SITUAÇÃO 

PRODUÇÃO 

INICIAL 

MÓDULOS PRODUÇÃO FINAL 

APRESENTAÇÃO 

DA SITUAÇÃO; 

- ANÁLISE E 

RECONHECI- 

MENTO DAS 

CARACTERÍS- 

TICAS DO 

SUPORTE 

JORNAL; 

- LEITURA DE 

CARTAS DE 

LEITORES 

SOBRE: 

POLÍTICA 

(CORRUPÇÃO, 

PROTESTOS, 

CRISE, ATUAL 

CENÁRIO 

POLÍTICO, 

REIVINDICA- 

ÇÕES ÀS 

AUTORIDADES; 

- ATIVIDADE DE 

ANÁLISE E 

DISCUSSÃO DE 

CARTAS DE 

LEITORES. 

 

 

- DIVISÃO DA 

TURMA EM 

GRUPOS 

PARA 

LEITURA E 

DISCUSSÃO 

DE REPORTA- 

GENS 

JORNALÍSTI- 

CAS SOBRE O 

TEMA 

POLÍTICA; 

- PRODUÇÃO 

DE CARTAS 

DE LEITORES 

PELOS 

ALUNOS; 

- ENTREGA 

DAS CARTAS 

À PESQUISA- 

DORA PARA 

ANÁLISE. 

 

MÓDULO 1 

- ATIVIDADE DE ANÁLISE,  

DISCUSSÃE RECONHECIMENTO 

DE CARACTERÍSTICAS COMUNS 

DO GÊNERO CARTA DO LEITOR. 

 

 

MÓDULO 2 

- ATIVIDADE DE DISCUSSÃO E  

ANÁLISE LINGUÍSTICA COM  

BASE EM CARTAS DE LEITORES  

SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS. 

 

 

 

- ENTREGA PARA OS  

ALUNOS DAS PRIMEIRAS  

PRODUÇÕES 

COM BILHETES  

ORIENTADORES; 

- REESCRITA DAS CARTAS; 

- LEITURA DAS CARTAS  

PARA A TURMA; 

- ENVIO DAS CARTAS  

PARA PUBLICAÇÃO; 

- LEITURA DAS CARTAS 

PUBLICADAS NO CAFÉ 

LITERÁRIO DA ESCOLA. 
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No segundo módulo, iniciamos a etapa de análise linguística. Primeiramente, 

apresentamos aos alunos o módulo, dizendo que iríamos analisar os assuntos das cartas, 

como também a presença de operadores argumentativos nelas, mais especificamente de 

conjunções. Expressamos a importância do estudo desse assunto, pois é um recurso que 

utilizamos em argumentações, por exemplo. Procuramos levar cartas relacionadas à 

política, mas também a temas diversos para discussão e análise linguística. Assim, 

entregamos para os alunos uma atividade com quatro cartas, conforme veremos a seguir.  

 

Atividade 4: análise linguística de cartas de leitores diversas 

Carta 13 

 

Imagem 1. Carta publicada no jornal A Gazeta, em 11/07/2015. 
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Carta 14 

   

Imagem 2. Carta publicada no jornal A Tribuna, em 16/08/2015.  

Carta 15 

 

Imagem 3. Carta publicada no jornal A Gazeta, em 24/07/2015. 

 



 

52 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

Carta 16 

  

Imagem 4. Carta publicada no jornal A Tribuna, em 04/08/2015. 

 

Após a leitura das cartas, discutimos sobre o assunto de cada uma. Quanto à 

análise linguística, procuramos deixar os alunos reconhecerem as conjunções presentes 

nas cartas e os incentivamos a analisarem a força argumentativa delas nas cartas como 

um todo. À medida que os alunos falavam, nós escrevíamos no quadro. É importante 

frisarmos que, em nenhum momento, usamos nomenclaturas, como: conjunção 

coordenativa aditiva, conjunção coordenativa adversativa, entre outras. A seguir, 

apresentamos um quadro com as observações feitas pelos alunos. Salientamos que esse 

quadro é apenas uma sinopse do que foi discutido neste módulo. A análise das cartas 

como um todo, assim como dos operadores argumentativos, mais especificamente das 

conjunções, foi realizada. 
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Carta 13 Carta 14 Carta 15 Carta 16 Operadores 

identificados 

nos trechos 

“... em que não se 

coloca a culpa na 

imprudência do 

condutor, mas 

também, nas vias 

ultrapassadas e mal 

cuidadas” 

   Mas também 

 

 

 

“...claro que o 

condutor também tem 

culpa, mas o governo 

também tem sua 

parcela” 

   Mas 

 

“A cada dia me torno 

mais fã deste jornal, 

pois tenho a 

convicção absoluta 

de que A Gazeta não 

tenta agradar nenhum 

segmento” 

“Vai chegar 

a hora de 

estagnação 

do sistema 

financeiro, 

porque os 

agiotas não 

vão ter a 

quem 

emprestar” 

 

  Pois, porque. 
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Quadro 3: Operadores observados pelos alunos. Fonte: (SÁ, 2016, p. 74).  

 

O trabalho de análise linguística foi norteado pelas considerações de Koch 

(2006). Assim, em relação à carta 13, primeiramente, uma aluna a leu, e após isso, 

discutimos sobre o assunto. Essa carta diz respeito a uma opinião do jornal A Gazeta 

sobre “estradas assassinas”, em que a culpa por acidentes também é das vias mal 

cuidadas. Dessa forma, passamos para a análise dos operadores argumentativos 

presentes nesta carta. Após lermos sua primeira parte “Na coluna “Opinião de A 

Gazeta”, do dia 09/07 (Estradas Assassinas), pela primeira vez vi uma opinião em que 

não se coloca a culpa na imprudência do condutor, mas também, nas vias ultrapassadas 

e mal cuidadas” (linhas 1 a 6), perguntamos aos alunos se eles conseguiram identificar 

algum operador argumentativo. Assim, uma aluna disse: 

Quadro 4: Descrição de diálogo entre aluna e pesquisadora. Fonte: (SÁ, 2016, p. 75) 

 

  “Sendo assim, 

ao contrário 

do que muitos 

julgam como 

um ato 

desproporcion

al do 

comandante...” 

 

“Então, 

perguntamos 

aos políticos 

que fizeram 

essas 

promessas: 

quando vão 

cumprir com 

suas 

promessas?” 

Então, sendo 

assim. 

Aluna: mas também [...] é adição [...] 

Pesquisadora: Por quê? 

Aluna: [...] coloca a culpa na imprudência do condutor, aí “mas também”, acrescenta [...] o 

condutor, mas nas vias... “mas”, é tipo assim, é um sentido contrário mas o “também” fica 

com sentido de adição acho que no caso... 
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O autor da carta 13 apresenta dois argumentos. No primeiro argumento, 

apresenta o seguinte: “Na coluna “Opinião de A Gazeta”, do dia 09/07 (Estradas 

Assassinas), pela primeira vez vi uma opinião em que não se coloca a culpa na 

imprudência do condutor” e, no segundo argumento, acrescenta que “mas também, nas 

vias ultrapassadas e mal cuidadas” para expressar que a causa de acidentes nas estradas 

não se deve apenas à imprudência do condutor, como também à má qualidade das vias. 

Dessa forma, a aluna identificou o operador “mas também”, que possui a finalidade de 

somar argumentos a favor de uma mesma conclusão. Assim, a discente diz que a culpa 

pelos acidentes é do condutor e das vias mal cuidadas.      

 A carta 15 da atividade trata de uma cidadã que foi retirada de um avião porque 

disse que queria ser uma mulher-bomba, tendo em vista que havia políticos no voo. 

Após a discussão sobre esse assunto, ao analisarmos o final dessa carta, os alunos 

identificaram o operador “sendo assim”, que introduz uma conclusão relativa a 

argumentos apresentados anteriormente, ou seja, após apresentar o ocorrido e analisá-lo 

baseando-se na lei 7.565/86, o autor da carta expõe sua conclusão, afirmando que a 

retirada da cidadã do avião está baseada em lei e não gera indenização.  

 Na aula seguinte, trabalhamos uma atividade, que veremos adiante, com três 

cartas de assuntos variados. O objetivo dessa atividade foi, primeiramente, discutir os 

assuntos das cartas com os alunos e fazê-los reconhecer e analisar as conjunções 

presentes nas cartas de acordo com as considerações da aula anterior. Os alunos, em 

duplas, começaram a fazer a atividade nesta aula. Como algumas dúvidas surgiram, nós 

procuramos saná-las, sempre levando os alunos a refletirem.  

Atividade 5 

Carta 17 

1) O que você achou da carta do leitor abaixo?  

2) No último parágrafo da carta, temos uma conjunção. Identifique-a e analise o sentido 

que ela possui dentro dele. 
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Imagem 5. Carta publicada no jornal A Tribuna, em 08/08/2015. 

 

Carta 18 

1) Você concorda com a opinião da autora da carta abaixo? Justifique. 

2) Identifique as conjunções presentes no segundo parágrafo da carta e analise o sentido 

que elas possuem dentro do texto. 
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Imagem 6. Carta publicada no jornal A Tribuna, em 02/08/2015. 

 

Carta 19 

1) Qual o objetivo da carta a seguir? O que você achou dela? 

2) Identifique as conjunções presentes nos dois primeiros parágrafos da carta e analise o 

sentido que elas possuem. 
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Imagem 7. Carta publicada no jornal A Tribuna, em 25/08/2015. 

 

Na aula seguinte, os alunos terminaram a atividade e, posteriormente, lemos e 

discutimos cada carta, assim como as questões da atividade. Os discentes foram muito 

participativos, pois expressaram suas opiniões em relação aos assuntos e 

posicionamentos dos autores das cartas, como também suas reflexões sobre os 

operadores argumentativos. Em relação à carta 17, os alunos identificaram a conjunção 

“então”, no último parágrafo, considerando o sentido de conclusão devido ao que foi 

dito pelo autor anteriormente.       

 A carta 18 foi a que gerou mais discussão. Ao perguntarmos para os alunos se 

eles concordavam com a opinião do autor da carta, alguns disseram que sim, outros que 

não. Essa carta gerou discussão devido à forma “agressiva” que o autor utilizou para 

expor sua opinião. Uma aluna afirmou, ao tentar compreender a carta, que o autor quis 

dizer que as pessoas não se interessam por assuntos políticos, por exemplo, e que não 

precisamos apenas de matemática, mas também de todas as matérias.   

 Outro ponto da discussão foi em relação ao trecho da carta “mais matemática e 

menos passinho”. Aqui, os alunos entenderam que houve certo preconceito acerca do 

funk. Quanto a isso, uma aluna já entendeu que é necessário mais estudo e menos farra. 

Quanto às conjunções, os alunos identificaram que a conjunção “mas” aparece duas 

vezes na carta nos seguintes trechos: “Mas poderemos melhorar um dia?” e “Sim, mas 
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primeiro teremos que detestar o que somos hoje”.      

 Alguns alunos afirmaram que, no primeiro trecho, “mas” possui sentido de 

adição, pois acompanha a linha de raciocínio do primeiro parágrafo da carta, outros 

afirmaram que o sentido é de oposição, pois, no primeiro parágrafo, o autor traz 

argumentos negativos, ou melhor, críticas, e, após, pergunta se há possibilidade de 

melhoria, sendo um aspecto positivo. Em relação ao segundo trecho, os alunos disseram 

que o sentido da conjunção é de oposição, já que até podemos melhorar, mas, para isso, 

temos que detestar o que somos hoje.      

 Na carta 19, os alunos observaram que a conjunção “pois” aparece duas vezes, 

no primeiro e no segundo parágrafo. Assim, eles afirmaram que nas duas situações a 

conjunção possui o objetivo de explicar argumentos anteriormente citados. Quanto ao 

assunto da carta, os alunos disseram que ela possui o objetivo de incentivar e 

aconselhar, bem diferente das outras, que trazem apenas críticas. 

 

Considerações finais 

Convém realizarmos, primeiramente, uma autoavaliação do trabalho realizado 

no módulo em questão, pois reconhecemos que poderíamos ter desenvolvido a prática 

de análise linguística de forma diferente, isto é, mais condizente com a perspectiva 

bakhtiniana do dialogismo, por exemplo. Contudo, também salientamos que 

trabalhamos a leitura, a análise e a discussão de cartas de assuntos diversos com os 

alunos e que eles puderam refletir sobre os operadores argumentativos presentes nestas 

cartas, sobretudo algumas conjunções.       

 Além disso, consideramos que poderíamos ter abrangido outras características 

pertinentes à carta do leitor, dando relevância a predominância de perguntas retóricas e 

de adjetivos, por exemplo, em uma perspectiva discursivo-textual. Isso demonstra que o 

gênero carta do leitor envolve diversas questões e que mais pesquisas sobre esse gênero 

precisam ser desenvolvidas.        

 Ainda assim, podemos dizer que a reflexão sobre a utilização de operadores 

argumentativos pelos alunos, sobretudo conjunções, foi evidente no decorrer da 

sequência didática. Os discentes compreenderam a força argumentativa das conjunções 

dentro das cartas analisadas no módulo de análise linguística. Portanto, acreditamos que 
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a reflexão de aspectos gramaticais pelos alunos é de suma importância e a análise 

linguística em sala de aula pode possibilitar isso.     

 É importante falarmos que os alunos produziram cartas de leitores, como 

citamos no quadro 2. As produções textuais também refletiram o que foi estudado no 

módulo de análise linguística por meio do uso de conjunções pelos alunos, por exemplo. 

Além disso, as cartas passaram por reescritas, orientadas por bilhetes, em que “a função 

básica dos bilhetes orientadores é elogiar o que foi feito adequadamente pelo aluno e/ou 

cobrar o que não foi feito, fornecendo instruções e sugestões do que e como fazer” 

(FUZER, 2012, p. 218).        

 Dessa forma, nos bilhetes orientadores que colocamos nas primeiras produções 

dos alunos, havia a seguinte orientação: “Os termos destacados poderiam ser revisados. 

Você poderia consultar um dicionário, um livro ou o professor para isso.”, a fim dos 

alunos refletirem sobre seus usos em relação as suas primeiras versões. Isso demonstra 

como é importante a análise linguística por meio da produção textual, pois o aluno tem a 

oportunidade de repensar sobre seus usos dentro do próprio texto.   
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Resumo: Este artigo discute o estudo a respeito de crenças e discursos sobre ensino-

aprendizagem da escrita de alunos egressos do curso de Letras de uma Universidade 
Federal do sudeste do país. O objetivo central foi compreender os caminhos que esse 

curso de iniciação à docência tem traçado em relação, sobretudo, à formação de 
professores de produção textual. A análise baseou-se nos trabalhos de Barcelos (2001, 
2004, 2006, 2007) sobre crenças de ensino e aprendizagem de línguas, de Camps (2005) 

sobre abordagens do ensino da escrita, além dos estudos de Ivanic (2004) e Figueiredo e 
Bonini (2006) acerca de discursos sobre a escrita e sua aprendizagem. A partir da 

investigação das crenças e discursos pro meio de um questionário aberto, discute-se que 
os discursos predominantes podem ser categorizados entre sociopolíticos, de gêneros e 
os de práticas sociais (FIGUEIREDO; BONINI, 2006). Quanto ao ensino, as 

abordagens predominantes observadas foram a contextual e a discursiva. A discussão 
indica que o curso em questão tem buscado traçar caminhos de formação reflexiva e 

crítica em relação ao ensino e aprendizagem da escrita.  

Palavras-chave: Crenças de ensino e aprendizagem de línguas; Ensino-aprendizagem 

de escrita; Discursos sobre a escrita.   
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Beliefs and discourses from undergraduates of a 
Letters course about writing and its teaching and 

learning process 

 

 
Abstract: This article discusses a study on beliefs and discourses about 

teaching/learning writing of former students of an undergraduate course from a Federal 
University located in the southeast of Brazil. The main objective was to understand the 

paths this undergraduate course is taking in relation to the education of future language 
teachers, mostly according the teaching of writing skills. The analysis was based on the 
work of Barcelos (2001, 2004, 2006, 2007) about language teaching and learning 

beliefs, Camps (2005) on approaches to the teaching of writing, and Ivanic (2004) and 
Figueiredo and Bonini (2006) on discourses about the writing learning process. Based 

on the investigation of beliefs and discourses from an open questionnaire, one discusses 
that the predominant discourses are the socio-political, the gender and the social 
practices ones (FIGUEIREDO; BONINI, 2006). As for the teaching process, the 

predominant approaches observed were the contextual and discursive. The discussion 
shows that this undergraduate course may be educating reflexive and critical teachers in 

relation to the teaching of writing skills.  

Keywords: Language teaching beliefs; Teaching of writing skills; Discourses on 

writing skills.  
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Introdução  

 

   Sabe-se que cursos de licenciatura em Letras se propõem a educar professores 

sensíveis e competentes para lidar com questões de linguagem, especialmente, em 

relação ao ensino e aprendizagem em espaços formais de educação, sobretudo em 

escolas. Dentre as diversas aprendizagens ao longo do curso, os estudantes em formação 

inicial de cursos de Letras se deparam com questões de ensino e aprendizagem sobre a 

escrita. Muito se tem discutido sobre esse ensino (GATÉ, 2001), contudo poucos são os 

trabalhos sobre crenças de alunos e seus discursos sobre a escrita (HIDI e BOSCOLO, 

2006), especialmente de egressos desses cursos de formação inicial docente.  

  Este trabalho pretendeu, então, compreender e discutir os caminhos que um 

curso de iniciação à docência de uma universidade federal do sudeste do país tem 

traçado em relação, sobretudo, à formação de professores de produção textual para a 

educação básica, partindo da discussão a respeito das crenças e discursos de alunos 

egressos desse curso sobre o ensino-aprendizagem da escrita, já que esses fatores podem 

se relacionar com suas ações em sala de aula (BARCELOS, 2006). A esse respeito, cabe 

ressaltar que pode haver incoerência entre o que o professor diz fazer na sala de aula e o 

que realmente é construído nesse ambiente (MORO, 2009), assim como podem existir 

incoerências entre crenças e ações (BARCELOS, 2007).    

  O presente artigo encontra-se subdividido nas seguintes seções: crenças de 

ensino-aprendizagem e a escrita; abordagens sobre o ensino da escrita; os discursos 

sobre a escrita; metodologia e análise e considerações finais. Nas duas primeiras seções 

discorro sobre a fundamentação teórica deste trabalho, na seguinte descrevo o contexto, 

os participantes e apresento a análise e, por fim, teço as considerações finais.  

 

Crenças de ensino-aprendizagem e a escrita 

    Definir crenças é tarefa árdua que vem sendo empreendida por linguistas 

aplicados há décadas. Existem inúmeras definições para crenças sobre aprendizagem de 

língua (doravante CAL), contudo, adoto neste artigo a acepção de Barcelos (2006), por 

ser abrangente. A autora define CAL:  
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(...) como uma forma de pensamento, como construções da realidade, 

maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em 

nossas experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e 

(re) significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), 

dinâmicas, contextuais e paradoxais (BARCELOS, 2006, p.18). 

 

Como se percebe, discutir sobre crenças no processo de ensino e aprendizagem é 

importante porque nos auxilia na compreensão acerca da práxis do professor em 

serviço, bem como nos ajuda a refletir sobre a cultura docente construída em cursos de 

formação inicial. Uma vez exposta nossa concepção sobre CAL, é necessário que se 

entenda questões mais profundas, como a origem das mesmas. A origem das crenças 

sobre aprendizagem de línguas, segundo Barcelos (2004a), está relacionada 

individualmente às experiências prévias sobre esse processo, à influência de pessoas 

importantes na vida do aluno e do professo, mas há também questões socioculturais 

imbricadas, como a cultura docente e as práticas sociais historicamente construídas em 

torno da educação.         

 Barcelos (2001) defende que a importância das crenças sobre aprendizagem de 

línguas está relacionada, ainda, ao poder de influência das mesmas na abordagem de 

ensinar e aprender e na autonomia de alunos e professores. Muitas pesquisas 

(RICHARDS & LOCKHART 1994 apud BARCELOS, 2001; GOMES JUNIOR, 2008) 

comprovam essa complexa relação entre crenças e a relação com o processo de ensino e 

aprendizagem no que tange as estratégias adotadas por alunos e professores, bem como 

suas motivações e atitudes. Além disso, de acordo com Barcelos (2001, p.85) crenças 

podem influenciar o comportamento. Na Linguística Aplicada, comportamento é 

entendido como “estratégias de aprendizagem ou abordagem de aprendizagem dos 

alunos”. No entanto, segundo Murphey (1996 apud BARCELOS, 2001), a influência 

contrária também é possível. Isso significa que as crenças influenciam as ações, mas o 

contrário também acontece, ou seja, a partir do momento que o aluno ou professor 

reflete sobre suas ações, pode modificar ou criar novas crenças.   

 Especificamente a respeito de crenças sobre a escrita, Pajares e Valiante (2006) 

discutem que são fundamentais para o desenvolvimento de tal processo. Segundo tais 

estudiosos, o que os aprendizes pensam, acreditam e sentem influencia fortemente no 
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sucesso ou fracasso de suas escritas acadêmicas. Além disso, os autores defendem que 

as crenças construídas por aprendizes sobre si próprios são forças vitais para o sucesso 

ou fracasso escolar ou, no caso dessa pesquisa, como futuros professores.   

 

Discursos e abordagens educacionais sobre o ensino/aprendizagem da escrita  

  Ivanic (2004) defende que o que se fala, a forma como se fala e as práticas 

educacionais/sociais em torno da escrita constroem discursos sobre seu ensino e 

aprendizagem. A autora apresenta seis discursos que circulam sobre tal processo, a 

saber, os que compreendem escrita como habilidade, como criatividade, processo, 

gêneros, práticas sociais e política. Em consonância com essa discussão, Camps (2005) 

apresenta quatro abordagens de ensino da escrita a partir de diferentes perspectivas: o 

texto, o processo de escrita, o contexto e a atividade discursiva e. A seguir, iremos 

explorar essas teorizações, uma vez que respaldam a discussão teórica deste estudo.  

  Iniciamos com a discussão de Ivanic (2004, p.1) e sua definição sobre discurso: 

“(...) associações entre valores, crenças e experiências que levam a determinadas formas 

de ação situadas, a certas decisões, escolhas e omissões, bem como a formulações 

particulares”3. Em relação às categorizações estabelecidas acerca de discursos sobre a 

escrita, Figueiredo e Bonini (2006) traduziram e adaptaram um quadro da autora que 

detalha cada uma das perspectivas:   

 

 

 

 

                                                 
3 Minha tradução.  
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Quadro 1 – Discursos sobre a escrita e seu aprendizado (FIGUEIREDO; BONINI, 2006, p.424).  

 

Como se pode constatar, o discurso sobre a habilidade pressupõe a escrita como uma 

capacidade individual independente do contexto. Nesse sentido, no contexto 

educacional, preza-se pelo ensino estrutural da língua por meio da explicitação de regras 

gramaticais, pontuação, etc. Já o discurso da criatividade não se preocupa com a forma,  

mas sim com o conteúdo e o estilo da produção textual. O ensino aqui não acontece de 

forma explícita, mas sim por meio da prática e do contato com textos modelos. O 
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discurso do processo, de acordo com Figueiredo e Bonini (ibid.), teve grande 

repercussão no final dos anos 70 e início dos 80. Ele foca nos processos mentais e nos 

estágios da escrita, tais como planejamento, esboço, revisão e edição de textos. Os 

autores, baseando-se em Ivanic (2004), questionam a avaliação desse discurso devido à 

dificuldade de se avaliar processos mentais. Contudo, eles afirmam que esse discurso é 

popular no meio educacional.        

 Por outro lado, o discurso de gêneros surge no final dos anos 80. Tal discurso 

trata a escrita como um conjunto de gêneros produzidos social e contextualmente. Dessa 

forma, focaliza os fatores socioculturais envolvidos na escrita, tais como o contexto e o 

objetivo comunicacional da produção textual. Assim, a preocupação não é mais com a 

estrutura linguística, mas sim com a adequação aos objetivos propostos.     

 A partir dos anos 90, destacam-se o discurso das práticas sociais e o 

sociopolítico. O primeiro defende a interação social como fator condicional para a 

escrita. O foco é na escrita como prática social, ou seja, seu papel na vida dos 

indivíduos. Por isso, a aprendizagem “implica aprender não só a compor e construir um 

texto em termos lingüísticos, mas entender por quem, onde, quando, em que condições, 

com que recursos, e para que fins o texto é escrito” (FIGUEIREDO e BONINI, 2006, 

p.428).  Já o discurso sociopolítico sobre a escrita abrange contextos políticos que 

envolvem a produção textual. De acordo com esse discurso, a linguagem é carregada de 

ideologia e moldada pelas relações sociais de poder. Essa é uma abordagem crítica que 

encara a escrita como ferramenta de engajamento político e agenciamento social. O 

critério de avaliação é de cunho político: “(...) a produção escrita pode ser avaliada em 

termos de sua contribuição para a igualdade entre os participantes do evento de escrita, 

e por sua responsabilidade social na forma de representação dos atores sociais” 

(FIGUEIREDO e BONINI, 2006, p.431).  

  Em consonância com esses discursos sobre a escrita, Camps (2005) discorre a 

respeito de diferentes abordagens para tal ensino. Para o autor, a perspectiva textual é 

influenciada pela corrente formalista e, por isso, o foco é no texto como produto, 

principalmente os literários, e a preocupação recai na estrutura, gramática e o ensino de 

técnicas de escrita. Por outro lado, a corrente do processo de escrita privilegia um 

ensino influenciado pela Psicologia Cognitiva e o foco passa a ser, então, as operações 

mentais que regem o processo da escrita. Dessa forma, o texto deixa de ser o centro e as 
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estratégias de escrita ganham espaço. Além disso, dentro dessa perspectiva, segundo 

Camps (ibid.), os textos na sala de aula se diversificam devido à influência da 

Linguística Textual. A concepção psicopedagógica de Vygotsky também se destaca 

nessa abordagem revelando a importância da interação no processo da escrita e, por 

isso, o professor ganha espaço nesse ensino guiando e intervindo no processo de escrita 

dos alunos.            

 A perspectiva contextual é influenciada pela corrente sociocognitiva. O interesse 

não é mais na situação imediata da produção, mas sim no contexto sociocultural que 

rege a linguagem e no qual estão inseridos os usuários da língua. A autora defende que 

o desenvolvimento de áreas da Linguística como a pragmática, a etnografia da 

comunicação e a análise do discurso “forneceram uma maior compreensão da produção 

escrita como atividade de uso da língua” (CAMPS, 2005, p.18). Tudo isso faz com que 

o ensino da escrita se insira em situações concretas de comunicação, tornando esse 

ensino mais real para os alunos.   

  A perspectiva do discurso relata a visão da escrita como atividade discursiva. A 

base filosófica dessa abordagem é a teoria da atividade, com base na psicologia de 

Vygotsky e no pensamento de Dewey. Passa-se a compreender as ações humanas como 

trocas comunicativas motivadas e, dessa forma, a escrita é encarada como uma atividade 

social da comunicação humana. A escola passa a ser um espaço comunicativo onde os 

alunos “utilizam a linguagem escrita como meio de exploração e do conhecimento de si 

mesmos, da sua própria realidade e da realidade à sua volta, e como instrumento de 

exploração do mundo” (CAMPS, 2005, p.21). O ensino da escrita por meio de gêneros 

discursivos ganha espaço na sala de aula por se constituírem enunciados configurados 

pela interação verbal em contextos de comunicação. Ao pensarmos em uma educação 

libertadora (FREIRE, 2005), isto é, uma educação que forme cidadãos ativos 

comprometidos com a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária, 

parece-me que essa abordagem discursiva para o ensino de escrita seja a mais coerente e 

que tenha mais chances de contribuir com uma transformação social por meio da 

formação cidadã na educação.        

  Para a autora, todas essas abordagens devem ser complementares e não 

excluídas no ensino da escrita. A pesquisadora também defende que a linguagem escrita 
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seja para alunos “um instrumento de elaboração de conhecimento do mundo, de si 

mesmos e dos demais” (CAMPS, 2005, p.24).  

   Pode-se estabelecer uma relação entre o estudo de Camps (2005) e os discursos 

citados por Ivanic (2004). O discurso da habilidade estaria relacionado à abordagem 

textual, na qual o ensino é influenciado pela corrente formalista, se bem que o discurso 

da criatividade parece se relacionar também a essa abordagem devido ao enaltecimento 

do estilo de textos literários. Por outro lado, o discurso dos processos corresponde ao 

ensino predominante no final dos anos 70, época influenciada pela abordagem 

cognitivista e o estudo de processos mentais. O discurso dos gêneros textuais recorda a 

época dos anos 80 quando o ensino era fortemente influenciado pela corrente 

sociocognitiva. O discurso das práticas sociais e o sociopolítico correspondem ao ensino 

da produção textual a partir dos anos 90 e à visão de escrita como atividade discursiva e 

crítica.             

 Vale ressaltar que não há uma separação exata desses discursos e abordagens, mas 

que eles se mesclam. Figueiredo e Bonini (2006, p. 423) afirmam que: “(...) geralmente 

nossas concepções sobre a escrita, sua aprendizagem e seu ensino, apresentam um 

amálgama complexo de mais de um discurso sobre o tema”.  

 

Metodologia e análise do estudo  

  Este trabalho foi desenvolvido com alunos egressos de curso de Letras de uma 

universidade do sudeste brasileiro. Os participantes se formaram em julho de 2011 a 

atualmente são alunos do mestrado em Estudos Linguísticos da mesma instituição. A 

idade dos participantes variava entre 24 e 27 anos e todos possuíam prática docente no 

ensino de língua estrangeira ou materna. Foi enviado um questionário (anexo) com oito 

perguntas abertas sobre a escrita e como se ensina e aprende a produção textual para 

diversos egressos, contudo somente três o responderam.     

 Esta é uma pesquisa qualitativa e de acordo com os parâmetros de tal pesquisa, 

houve a preocupação com a descrição, o processo e os significados construídos pelos 

participantes na análise dos dados (ABRAHÃO, 2006). Procuramos buscar unidades 

significativas para o mapeamento das crenças dos alunos as quais foram, 
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posteriormente, agrupadas em categorias de acordo com suas recorrências e 

semelhanças (tabela 1).       

Tabela – Categoria de crenças  

O que é a escrita 

O ensino-aprendizagem da escrita 

O papel do professor e do aluno 

Fatores motivantes e desmotivantes na escrita 

 

A seguir, apresento as crenças detectadas e relaciono essas crenças aos discursos 

mencionados por Ivanic (2004) e às abordagens de ensino citadas por Camps (2005). 

 

O que é a escrita  

  Pôde-se perceber que os participantes possuem diferentes crenças sobre esse 

tópico, como mostram os seguintes excertos:  

 
P1: “A escrita é uma das várias formas de nos comunicarmos. É uma 

forma de expressão”.  
P2: “A escrita é uma forma primordial de registro de uma língua que nos 
trouxe muitos avanços na comunicação por sua perenidade” 

P3: “É uma habilidade que pode ser adquirida”  

 

Essas respostas evidenciam crenças de que a escrita é uma forma de comunicação e uma 

habilidade. De acordo com os discursos sobre a escrita de Ivanic (2004), os discursos de 

P1 e P2 se inserem no discurso das práticas sociais, em que o foco é na comunicação. Já 

o discurso de P3 pertence ao discurso das habilidades, ou seja, escrever é aplicar 

conhecimentos formais adquiridos.       

  Ao final dos questionários, havia duas sentenças para os participantes 

completarem (P1 completou as duas sentenças, P2 não completou nenhuma e P3 

completou somente a primeira):  
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1- Aprender a escrever é como...  

P1: “adentrar em um mundo completamente novo de possibilidades”  
P3: “aprender a andar de bicicleta”  
 

2- Ensinar a escrever é como...  

P1: “presentear uma pessoa com uma possibilidade de comunicação 

totalmente nova”.   
 

A análise dessas metáforas reforça a crença de P3 de que a escrita é uma habilidade e 

mostra outra crença de P1, a de que a escrita é um modo de inserção social. Verifica-se 

aqui o discurso sociopolítico, no qual escrever é uma prática política que pode garantir 

mudança social.          

 

O ensino-aprendizagem da escrita 

 

Sobre o tópico ensino-aprendizagem da escrita, os participantes falaram sobre 

abordagens de ensino, mas também sobre o papel do professor e do aluno e sobre 

fatores que os motivam e desmotivam a escrever.  

 

Abordagens para o ensino da escrita 

 

Verificou-se que os participantes também possuem diferentes crenças sobre 

abordagens de ensino da escrita. P1 acredita que o ensino deve ser por meio de gêneros 

e que não se aprende a escrever através do ensino de regras gramaticais, como mostra o 

seguinte excerto:  

 

P1: “A impressão que eu tenho é que meus professores não ensinavam a escrita. 
Simplesmente mandavam-nos escrever sobre algum assunto e depois corrigiam a 
gramática” ; “penso que o ensino da escrita pode ser realizado a partir dos 

gêneros textuais e discursivos”.  
 

Já P2 não acredita no ensino estrutural, mas sim no ensino interacional da escrita, visto 

que teve experiências positivas com reescritas colaborativas:  
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P2: “Uma coisa que me lembro muito bem, eram as aulas de redação que 
tive na quinta série. Acho que foi a única vez na minha história que eu 

realmente acredito que a professora ensinava escrita. Era uma aula simples, 
de reescrita de textos. Líamos algumas coisas, discutíamos em sala, e como 
tarefa, tínhamos que produzir um texto em casa. Na aula seguinte, a 

professora perguntava se algum aluno queria ter seu texto reescrito pela 
turma toda. Sempre havia alguém que queria seu texto reescrito, e a 

atividade exigia a participação de toda a sala.  A professora passava a 
redação no quadro, ao passo que os alunos iam negociando estruturas, uso 
de vocabulário, sentido das frases, essas coisas. Pra mim foi muito 

produtivo”  

“Lembro-me de um professor que focava muito em problemas ortográficos, 

gramaticais e não gostava disso, mas uma coisa que eu gostava muito era 
que ele não rejeitava os estilos de cada um de nós”.  

 

Por outro lado, P3 acredita no ensino formal e estrutural da escrita:  

 

P3: “Meus professores ensinavam a escrita através da gramática. Ensinavam 
a gramática e depois a como organizar essa gramática em textos. Achei que 
foi uma boa forma de ensino”.   

 

 Pode-se perceber discursos diversos sobre o ensino-aprendizagem da escrita, a partir 

desses excertos. O discurso de P1 parece ser o de gêneros, o de P2 o das práticas sociais 

e o de P3 o discurso das habilidades. É interessante notar a relação entre o segundo 

comentário de P2 quando cita “estilos de cada um de nós” e a crença de que escrita 

envolve estilo, e que este é individual. Essa crença revelaria o discurso da criatividade.

 Em relação às abordagens citadas por Camps (2005), os comentários de P1 e P2 

parecem estar em consonância com as abordagens contextual e discursiva, as quais se 

relacionam com as correntes sociocognitiva e sociocultural. Por outro lado, os 

comentários de P3 parecem estar mais vinculados à abordagem textual relacionada à 

teoria estruturalista. 

 

O papel do professor e do aluno  

  

Em relação ao papel do professor e do aluno, os três participantes parecem concordar 

que o professor deve guiar e incentivar a escrita, enquanto o aluno deve ser responsável, 
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fazer os deveres de casa e cooperar com o professor. Os trechos abaixo evidenciam 

essas crenças:  

 

P1: “O papel do professor é direcionar o aluno em seu processo de 
aprendizagem. O do aluno é propiciar esse direcionamento, assumindo as 

duas responsabilidades nesse processo de aprendizagem, como cumprir o 
que o professor pede, realizar as atividades, estudar em casa, etc”. 

 
 P2: “Acho que o professor deve auxiliar o aluno a entender o processo de 
escrita, motivar que o aluno leia diferentes gêneros e tipos textuais para que 

ele desenvolva uma noção de estrutura textual, e que ajude o aluno a 
negociar os sentidos do texto”.  

 

 P3: “O papel do professor é fundamental, porque ele deve auxiliar o aluno a 

aprender a escrever. O aluno deve entender que também é responsável por 
sua aprendizagem, pois se não estudar, não vai aprender”.   

 

Um ponto interessante sobre as crenças de P2 é que quando ele fala sobre o ensino-

aprendizagem da escrita não menciona gêneros textuais, mas ao falar sobre o papel do 

professor o faz. Além disso, ele também menciona que a escrita é um “processo”, fato 

não mencionado anteriormente no questionário. Isso pode ser explicado pelo fato de 

nossas crenças estarem permeadas por diferentes discursos sobre a escrita 

(FIGUEIREDO e BONINI, 2006). 

       

Fatores motivantes e desmotivantes na escrita 

 

Entre os participantes, parece haver o consenso de que escrever por obrigação é 

desmotivante, porém temas interessantes os motivam, conforme podemos ver nos 

excertos a seguir:   

 

P1: “O que motiva a escrever são temas interessantes. O que me desmotiva é 

o desinteresse por determinados assuntos que sou obrigada a escrever, nas 
disciplinas por exemplo”.  
  

P2: “Gosto de escrever no geral, mas escrever por obrigação não me dá 
muito prazer”. 
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P3: “O que me motiva a escrever são assuntos sobre os quais tenho 
conhecimento e me sinto desmotivada a escrever quando isso se torna uma 

obrigação”. 
 

 

O que se percebe, por meio desses comentários é que o ensino da escrita deve 

fazer sentido para o aluno. Hidi e Boscolo (2006) discutem a relação entre motivação e 

escrita e afirmam que o interesse é fator crucial para motivar a escrita e que esta deve 

ser uma atividade significativa para os alunos. De acordo com essa perspectiva 

sociocultural, isso só acontecerá se a própria escrita fornecer motivação para o escritor 

se expressar e comunicar seus pensamentos, ou seja, a escrita é vista como uma 

atividade social que envolve a afetividade. Os autores também defendem que somente 

quando os alunos perceberem a utilidade da escrita passarão a escrever eficazmente. 

Percebe-se que esse entendimento da escrita como atividade significativa está 

relacionado ao discurso das práticas sociais e à abordagem contextual de ensino da 

escrita.  

 

Considerações finais  

 

  A partir da discussão dos dados, é perceptível que os discursos sobre a escrita e 

seu ensino-aprendizagem perpassam todos ou vários dos discursos categorizados por 

Ivanic (2004). Contudo, os predominantes são os da habilidade, das práticas sociais, de 

gêneros e o sociopolítico. Em relação às abordagens mencionadas por Camps (2005), as 

evidenciadas pelas crenças são, principalmente, a textual, a contextual e a discursiva.  

Apesar do pequeno número de participantes, essa discussão sinaliza a importância da 

investigação/compreensão dos discursos e crenças de estudantes egressos de cursos de 

Letras, de forma que o próprio curso de formação inicial discuta e reflita sobre os 

caminhos que estão sendo construídos a partir do currículo, das práticas em sala de aula, 

das discussões, leituras e convivências estabelecidas pelos agentes nesse contexto. 

Dessa forma, a pesquisa com egressos pode auxiliar os formadores na construção da 

formação de docentes reflexivos, cientes das teorizações que embasam suas práxis, 

problematizadores, competentes e engajados com a transformação social por meio da 

educação, no caso dessa pesquisa, por meio da escrita.  
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Anexo   

Questionário aberto  

1- O que é a escrita? 

2- O que te motiva a escrever? E o que te desmotiva? 

3- Fale um pouco sobre suas experiências com a escrita na escola/ faculdade e fora 

desses ambientes.  

4- Comente como os professores ensinavam a escrita e sua opinião sobre esse 

ensino. 

5- Como se ensina a escrita? Se tiver experiência nessa área, relate-a, por favor. 

6- Qual é o papel do professor nesse ensino? E do aluno? 

7- Aprender a escrever é como...  

8- Ensinar a escrever é como...  
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Resumo: Este trabalho é fruto de uma revisão bibliográfica realizada no período 

compreendido entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2020, e tem 
como temática principal “O papel da família e do pedagogo no processo de 
alfabetização: bases para a construção do cidadão e da sociedade”. Nessa esteira, 

buscou-se investigar a influência da família no processo de alfabetização, reconhecendo 
seu protagonismo nos primeiros passos da criança na sua longa escalada do convívio 

social. De igual modo, considerando as habilidades multifacetadas do profissional de 
educação, a pesquisa abordou de maneira não menos prioritária, a importância da 
participação do Pedagogo nesse processo alfabetização. O fazer docente nos mais 

variados espaços e possibilidades de aprendizagem, com especial destaque o espaço 
escolar e o familiar, também tiveram sua relevância neste estudo. Para isso, buscou-se 

estabelecer alguns pontos norteadores: a caracterização da família e seu contexto 
histórico; a relação entre as práxis do cotidiano familiar e o processo de alfabetização; a 
alfabetização e a Instituição Educacional; o Pedagogo e suas intervenções na educação. 

Na construção do referencial teórico deste trabalho, destacou-se: Brandão (1981); 
Caetano (2008); Curto (2000); Dayrell (1999); Ferreiro (20001); Libâneo (2001 e 

2010); Tiba (1996, 2005, 2010, 2012); Visca (1987). 
 

Palavras-chave: Família; Alfabetização; Instituição Educacional.  
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The role of family and Education in the literacy 
process: basis for the construction of citizens and 

society 
 

 

Abstract: This work is the result of a bibliographic review carried out in the period 
between the second semester of 2017 and the first semester of 2020, and its main theme 

is “The role of the family and the pedagogue in the literacy process: bases for the 
construction of the citizen and of society". In this context, we sought to investigate the 
influence of the family in the literacy process, recognizing its role in the child's first 

steps in his long escalation of social life. Likewise, considering the multifaceted skills 
of the education professional, the research addressed, in a no less priority way, the 

importance of the Pedagogue's participation in this literacy process. The teaching 
profession in the most varied spaces and possibilities of learning, with special emphasis 
on the school and family spaces, also had their relevance in this study. For this, we 

sought to establish some guiding points: the characterization of the family and its 
historical context; the relationship between everyday family praxis and the literacy 
process; literacy and the Educational Institution; the Pedagogue and his interventions in 

education. In the construction of the theoretical framework of this work, the following 
stood out: Brandão (1981); Caetano (2008); Short (2000); Dayrell (1999); Blacksmith 

(20001); Libâneo (2001 and 2010); Tiba (1996, 2005, 2010, 2012); Visca (1987). 

Keywords: Family; Literacy; Educational Institution.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

Introdução 

 

  É possível traçarmos com muita facilidade um panorama da sociedade 

contemporânea, em suas constantes transformações projetadas por um desenfreado 

movimento de inversão de valores através da oferta de excessivos, e pouco criteriosos, 

conteúdos midiáticos que desinformam o indivíduo e informam uma sociedade fadada 

ao fracasso. Nesse contexto, pilares primordiais de um grupo social, como família e 

Educação, vão se deteriorando gradativamente à medida que valores fundamentais 

deixam de ser prioridade, como a formação das habilidades físico-sociocognitiva das 

crianças que integram o seio familiar, por exemplo.  

  Desse modo, pensando a Educação como um movimento libertador e 

transformador da realidade, e no protagonismo da família e do educador na construção 

de um novo contexto social, firmamos a mola propulsora do desenvolvimento deste 

trabalho.           

 O escopo das investigações centrou-se na relação entre as práxis familiares e 

pedagógicas no processo de alfabetização, evidenciando o papel da família e do 

pedagogo nessa complexa engrenagem de construção do saber, e os reflexos dessa 

interação na formação do indivíduo e da sociedade. Com a finalidade de facilitar a 

elaboração dos marcos teóricos, os conteúdos foram abordados nas seguintes 

perspectivas: a caracterização da família levando-se em conta seu contexto histórico; o 

cotidiano familiar e suas implicações na alfabetização; a relação entre instituição de 

ensino, profissional de educação, ciência e família no processo de alfabetização. 

 Os marcos teóricos deste artigo foram construídos a partir de revisões 

bibliográficas durante o período compreendido entre o segundo semestre de 2017 e o 

primeiro de 2020. Na seleção das obras, destacaram-se os seguintes autores: Brandão 

(1981); Caetano (2008); Curto (2000); Dayrell (1999); Ferreiro (2001); Libâneo (2001 e 

2010); Tiba (1996, 2010, 2005, 2012); Visca (1987). 

  Por tratar-se de uma revisão de literatura, adotou-se como fontes de pesquisa, 

livros, revistas, artigos e publicações em sites. A metodologia aplicada foi o 

levantamento, leitura, seleção e organização bibliográfica e ou/documental; análise dos 

dados à luz dos referenciais teóricos; escrita e revisão textual. 
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Desenvolvimento 

  Para compreender os desafios da família diante dos processos de socialização 

escolar na conjuntura atual, é necessário compreender a evolução e o desenvolvimento 

dessa instituição que desde o princípio compõe a nossa sociedade.   

 A família é o fundamento básico e universal das sociedades, pois assume um 

papel indispensável na formação do caráter e da personalidade da criança, influenciando 

diretamente na construção de sua identidade e na definição do seu lugar no meio social.  

A práxis familiar possibilita ao alfabetizando a aquisição um conjunto de regras 

socioculturais e valores morais que norteiam a conduta do indivíduo em cada sociedade. 

Segundo Quintana (apud GONZAGA, 2007), existem vários fatores que demonstram a 

necessidade de implantação de uma nova Pedagogia; ou seja, a Pedagogia familiar, isto 

é, em função de inúmeras mudanças comportamentais como: um individualismo cada 

vez mais acirrado entre as pessoas, em que pais e mães, visam seus próprios benefícios, 

tornando-se difícil, a realização de projetos coletivos; deixando esse, sempre em 

segundo plano, e como, consequência a redução de valores indispensáveis entre eles, a 

participação e a solidariedade.       

 Desde sua fundação, a estrutura familiar compõe-se de um conjunto de 

indivíduos com funções e comportamentos convencionados e socialmente definidos. No 

entanto, na esteira dos movimentos de flexibilidade desses comportamentos - religiosos, 

econômicos e socioculturais, por exemplo - essa estrutura tem sofrido constantes 

transformações ao longo dos anos, mudanças essas nem sempre tão positivas se 

analisadas sob a ótica das convenções sociais fundacionais. Diante disso, a escola 

assume um relevante papel social: o de investigar as razões e mediar os impactos dessas 

alterações no equilíbrio da estrutura social, estabelecendo um diálogo constante e 

universal com a família, independente da nova estrutura que se tenha formado em 

decorrência dessas metamorfoses. 

  Nessa relação entre família e escola deve-se buscar a manutenção da interação 

entre pais e mestres com o intuito de promover um ambiente educacional harmonioso e 

propício ao desenvolvimento do educando. Por outro lado, o acolhimento do aluno pela 

escola quando há uma ruptura na estrutura familiar é de extrema importância para que 
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se consiga diagnosticar seus impactos no crescimento escolar da criança; e para que se 

busquem estratégias para contornar tais percalços e, sendo possível, solucioná-los em 

coparticipação com a própria família. 

  A Constituição Federal de 1988 atribuiu, de maneira solidária, à família e ao 

Estado a responsabilidade pela educação. Assim, o legislador garantiu não apenas um 

direito fundamental a todo cidadão, mas estabeleceu, também, o protagonismo 

institucional de um complexo processo: o de ensino-aprendizagem. Como preconiza o 

Artigo 205 da Carta Magna: “A Educação, direito de todos e dever do Estado e da 

Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

  Não obstante toda essa estrutura educacional sistematizada e legalmente 

constituída, há quem busque insistentemente transferir ao outro o papel que é 

exclusivamente seu, ou simplesmente intente atribuir à outra parte a responsabilidade 

pelo fracasso de um trabalho que é necessariamente coletivo. No espaço escolar, 

encontramos com não pouca frequência, crianças que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem, e de igual modo, profissionais que rotulam esses discentes 

como “alunos-problema” e demonstram já ter um veredicto preestabelecido para essa 

situação: o fracasso escolar desses alunos reflete suas relações familiares mal sucedidas. 

Por sua vez, algumas dessas famílias estão cada vez mais convictas que a 

responsabilidade pela educação e formação social dos seus filhos é exclusiva da escola. 

Quando ocorre esse desentrosamento institucional e o consequente distanciamento entre 

os atores e seus papéis, fatores considerados primordiais tendem a serem deixados em 

segundo plano, ou seja, a relação entre o científico e o social torna-se prejudicada pela 

ruptura entre a família e a instituição educacional.      

 Nesse sentido, elementos característicos de possíveis transtornos cognitivos e/ou 

comportamentais, bem como dados reveladores da personalidade, e do ambiente sócio 

afetivo do educando, tão substanciais ao processo de ensino-aprendizagem, torna-se de 

difícil percepção e compreensão, prejudicando sobremaneira o alcance dos fins 

educacionais por cada um dos agentes envolvidos. 

 Recorrendo à letra acadêmica, concluímos que os relacionamentos com a comunidade 

escolar e o rendimento educacional do aluno estão diretamente ligados às suas práxis no 
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cotidiano familiar. Medos, frustrações, referências adultas inadequadas, delimitação de 

limites, quando não trabalhados adequadamente com a criança em casa, certamente ela 

os projetará para o meio social e, inevitavelmente, o problema chegará à sala de aula. 

Dessa forma: 

 

O ser humano não pode ser entendido sem referência ao meio social, 

destacando que o processo de aprendizagem é anterior ao processo de 

escolarização das crianças. Desde o início de sua vida, por meio das diversas 

interações (com a mãe, familiares e colegas), a criança se desenvolve, 

aprendendo sobre as coisas e o mundo em que vive. Denomina essa forma de 

pensamento, marcada pelas experiências e vivências imediatas mediadas pela 

palavra, de conceitos cotidianos  (VYGOTSKY, 2000, p. 98).  

 

 

 Como vimos, se a criança apresenta dificuldades em reconhecer e submeter-se à 

autoridade de seus progenitores, por exemplo, dificilmente terá condições de fazê-lo na 

escola. Um salutar ambiente familiar viabiliza a fluidez do aprendizado da criança em 

futuros, em especial no espaço escolar. 

  Considerando as distintas configurações familiares que compõem as sociedades 

modernas, e em consequência disso seus variados modos de convivência: 

 

Destaca três estilos de pais: o autoritário, que se caracteriza pelo grande 

controle e pouco apoio para a criança, que educam segundo regras 

indiscutíveis; o permissivo, que apresenta um controle fraco e um grande 

apoio, tendendo a aceitar os desejos das crianças; o democrático que ao 

mesmo tempo em que apoia seus filhos, fixa regras a respeitar. Propõe ainda 

o quarto estilo, o não-envolvido caracterizado pela indiferença ou até mesmo 

negligência (MONTANDON 2005, p. 488).  

  

A presença dos pais na escola era encarada com certo desconforto, sendo 

considerada, muitas vezes, como uma extrapolação de divisas. Com o passar do tempo, 

o espaço escolar foi se ampliando e se reestruturando, de modo que seus personagens, 

principalmente a família, tivessem seus lugares e papéis bem definidos nessa nova 

estrutura, permitindo maior envolvimento dos pais nos assuntos educacionais de seus 

filhos, e fomentando maior compreensão do fazer docente. 

 Na gênese da modernidade, as famílias eram extensas e as crianças misturavam-se com 

os adultos. A família cumpria a função de assegurar a concepção da vida, a sucessão dos 

bens e dos nomes, assim como a formação das bases iniciais da educação. Com a 



 

86 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

ampliação da oferta de escolas, as crianças passaram a receber outro tipo de educação, 

agora mais formal. Hoje, ao se analisar o contexto familiar, é preciso deixar de lado o 

velho modelo nuclear e ter em mente que cada família constituiu um sistema de relações 

singular, evitando assim o estabelecimento de paradigmas como família regular versus 

família irregular. O mais importante é valorizá-las enquanto espaços de construção da 

identidade social. 

Com a finalidade de promover melhorias dos meios e dos métodos de ensino na 

escola, algumas medidas podem ser adotadas: promover um ambiente propício à 

atuação dos profissionais da educação e a participação de pais e alunos; promover um 

clima de confiança entre todos os envolvidos; valorizar as capacidades e aptidões dos 

participantes; estabelecer as demandas de trabalho pautado nas ideias e não em pessoas; 

desenvolver o senso de responsabilidade e trabalho em conjunto; enfatizar a importância 

dos resultados alcançados pelos alunos e manter um clima escolar propício à solução de 

problemas; incentivar a formação continuada de professores e capacitação dos pais, 

mantendo-os motivados; promover e incentivar, no espaço escolar, o sentimento de 

cumplicidade entre todos os envolvidos, visando um bem comum que a aprendizagem; 

criar, com frequência, oportunidades para socialização de ideias, buscando inovações e 

valorizando o trabalho em equipe; orientar as ações pedagógicas que promovam a 

aprendizagem dos alunos, o desenvolvimento profissional do professor e a participação 

dos pais.           

 Quando a assunto é Instituição Educacional e alfabetização, faz-se necessário 

recorrer à sua origem. Considerando sua relevância social, entende-se que as 

Instituições são organizações ou mecanismos sociais que controlam o funcionamento 

da sociedade-e, portanto, dos indivíduos - quando refletem experiências quantitativas e 

qualitativas dos processos socioeconômicos. Esses institutos sociais, são organizados 

sob o escopo de regras e normas, visam à ordenação das interações entre os indivíduos, 

e entre estes e suas respectivas formas organizacionais.  

 Historicamente, a natureza e a qualidade do saber produzido pela ciência, 

consiste na relevante indagação pela qual perpassou a História no século XX, período 

em que a concepção da produção da verdade e do saber absoluto foi colocada em 

discussão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organização
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indivíduos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norma
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Alfabetizar alunos é tarefa da escola, no entanto, ela tem se distanciado da 

realização de um trabalho mais individualizado que respeite a singularidade de cada ser, 

pois cada um tem seu jeito e modo de aprender. As crianças, desde seu nascimento, 

começam a fazer a leitura do mundo, pois interpretam o que ouvem e veem, pensam e 

refletem a partir do que já conhecem. Logo: 

 

A instituição social criada para controlar o processo de aprendizagem é a 

escola. Logo, a aprendizagem deve realizar-se na escola. Felizmente, as 

crianças de todas as épocas e de todos os países ignoram esta restrição. 

Nunca esperam completar 6 anos a ter uma professora a sua frente para 

começarem a aprender. Desde que nascem são construtoras de 

conhecimentos. No esforço de compreender o mundo que as rodeia, levantam 

problemas muitos difíceis e abstratos e tratam por si próprias, de descobrir 

respostas para eles (FERREIRO,1985, p. 140).  

 

 A criança, no seu ambiente social está em contato com inúmeras informações a todo 

instante. Algumas dessas crianças despertam para a leitura, interpretação e escrita mais 

cedo que outras, independentemente da instituição escolar. Para Emilia Ferreiro (2001, 

p. 44-45), “algumas crianças chegam a descobrir os princípios fundamentais do sistema 

antes de iniciarem a escola, ao passo que outras estão longe de conseguir fazê-lo”. 

  A instituição escolar deve cumprir seu importante e insubstituível papel, que é 

dar condições para que a criança descubra por si mesma o sistema alfabético. O 

professor, como agente de mudança deve inserir-se no processo de alfabetização e não 

considerar o problema da aprendizagem da leitura e da escrita como uma questão de 

método, mas sim a busca pela efetivação de um caminhar pleno pelo mundo que cerca a 

criança. 

  É importante que o docente saiba que a alfabetização envolve o ato de ensinar a 

aprender a ler e escrever. É um processo de construção que envolve a criança e se inicia 

antes da sua entrada na escola. 

  A criança aprende a ler e escrever pela possibilidade de pensar sobre o objeto de 

conhecimento tal como ele é, ou seja, pensa acerca da escrita com todas as suas 

possibilidades, como um processo de construção de conhecimentos. Desse modo, 

entendendo, portanto, a alfabetização como um processo de construção gradativa do 

sistema de escrita que se inicia no período anterior à entrada na escola, evidencia-se a 
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importância da realidade sociocultural familiar para o sucesso da aprendizagem no 

contexto escolar. 

  A alfabetização envolve, em um continuum que se estende por toda a existência 

de um indivíduo, a vivência reflexiva da escrita e leitura, o entendimento de sua 

importância para a comunicação de ideias, para aprendizagens, ascensão humana, para o 

registro da história, das crenças, das vivências, das épocas que atravessam os tempos e 

que registram, por meio da escrita e leitura, a conquista da cidadania.   

 Nesse processo, a equipe pedagógica é responsável pela coordenação das ações 

didático-pedagógicas, que acontecem na instituição escolar. É um trabalho de liderança 

que ajuda a escola a desempenhar melhor o seu papel, ofertando uma educação de 

qualidade e excelência aos alunos. Essa equipe de especialistas é o elo entre as partes 

envolvidas na aprendizagem dos educandos, visto que são responsáveis pelos 

atendimentos aos pais e alunos, orientando para um melhor aproveitamento das 

atividades escolares, respondem ainda pela coordenação, elaboração e implementação 

da proposta pedagógica, discutida em conjunto, pelo supervisor de ensino, orientador 

educacional, corpo docente e responsável pela biblioteca escolar.    

A postura do educador em manter uma relação teórico-prática com o cotidiano do aluno, 

fazendo um levantamento dos fatores afetivo, social, cognitivo e cultural melhorará a 

prática pedagógica, e consequentemente o processo de alfabetização fluirá de forma 

satisfatória. É o professor quem conduz o aluno para o desenvolvimento das habilidades 

tanto na leitura como na escrita, e um método relevante para o auxílio desse crescimento 

é a utilização de brinquedos e jogos que contenham letras e palavras grandes que 

chamem a atenção dos educandos em vários aspectos. A promoção em sala de aula de 

rodas de leitura, utilização de livros diferentes e coloridos com objetivo de mostrar as 

palavras. 

 Vygotsky (2003, p. 126) afirma que “É enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento de uma criança [...], desde que tenham interligação com o conteúdo a 

ser aprendido”. 

  Fixamos, neste momento, a nossa mirada no protagonismo profissional do 

processo educativo, entendo-o como parte primordial no enfrentamento das mais 

variadas situações/condições de ensino. Segundo (LIBÂNEO, 2004, p. 34), “o processo 
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educativo se viabiliza, portanto, como prática social por ser dirigido pedagogicamente. 

É o caráter pedagógico que introduz o elemento diferencial nos processos educativos.” 

 E assim, o pedagogo exerce de forma satisfatória as suas funções, trabalhando de 

maneira determinada para que possa identificar a realidade de cada problema buscando 

possíveis soluções, para que o ensino-aprendizagem ocorra de forma eficaz, satisfatória 

e com excelência.          

 É importante nesse momento, trazermos à tona a relevância histórica da palavra 

Pedagogo e a evolução do seu significado no contexto social atual. A palavra grega 

Paidagogos é formada pela sentença paidós (criança) e agogos (condutor), e seu 

significado etimológico é preceptor, mestre, guia, aquele que conduz, condutor de 

crianças, aquele que ajuda a conduzir em direção ao saber, quem a guiava até o local de 

ensino. Este trabalho era exercido por um escravo que era encarregado também de dar 

formação (Paidéia) intelectual e cultural.       

 Assim sendo a pedagogia está ligada ao ato de condução do saber, e, até hoje, a 

preocupação desta ciência é encontrar formas de levar o indivíduo ao conhecimento. A 

Grécia clássica pode ser considerada o berço da pedagogia, pois é lá que surgem as 

primeiras ideias acerca da atuação pedagógica, indagações que vão influenciar por 

muitos anos a educação e a cultura ocidental. Surgida no século XVII, a Pedagogia teve 

como um dos principais iniciadores, o monge João Comênio (Amós Comenius) criador 

da Didática Moderna e um dos maiores educadores do século XVII. 

  O objetivo da ciência estudada por Comenius é a reflexão, classificação, a 

sistematização e a análise do processo educativo. O desafio dos profissionais pedagogos 

é manter-se atualizado sobre as novas tecnologias de ensino e desenvolver práticas 

pedagógicas competentes. 

  A análise histórica do surgimento do pedagogo aponta que muitos dos 

fundamentos de sua formação foram interesses político-econômicos e ideológicos. 

Ser pedagogo é ser um profeta da história, um farol, um construtor de parábolas e um 

profissional que precisa conhecer e ter uma visão extensa do seu ramo de atuação 

exercendo um papel sublime diante da sociedade. Portanto, seja numa sala de aula ou 

coordenando uma equipe de educadores, nos diferentes processos de ensino-

aprendizagem, disseminação de cultura, fonte de motivação e construção de 

conhecimento objetivando a valorização do ser humano e da sociedade, esse 
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profissional necessita estar preparado para atuar dentro ou fora de uma Instituição 

Escolar.  

  O educador é hoje peça fundamental para entendimento do mundo e para criação 

de hábitos saudáveis que valorizem o ser humano em sua diversidade e inúmeras 

transformações éticas e sociais. A valorização do educador é uma tarefa da sociedade na 

conquista de um mundo sustentável e igualitário, Para tanto, é necessário estimular a 

criticidade e participação social, proporcionando o que é essencial na busca de novos 

conhecimentos. 

Nesse momento, é importante destacarmos que a instituição família e a 

instituição escola formam uma equipe, na qual, irão sempre caminhar para alcançar 

grandes objetivos adotando princípios e critérios específicos. Essa parceria sempre foi 

um elo importantíssimo no desenvolvimento da aprendizagem de qualquer educando. 

Não há como negar que uma família quando se descuida do desenvolvimento escolar de 

seus filhos, eles apresentam queda acentuada nas avaliações. A verdade é que a escola 

sozinha não consegue levar adiante a responsabilidade de educar e ensinar.  

 Cabe ressaltar que mesmo tendo objetivos em comum, cada uma deve fazer sua 

parte para que o caminho do sucesso seja real. O ideal é que família e escola tracem as 

mesmas metas em comuns, propiciando ao aluno uma segurança na aprendizagem, de 

modo a contribuir para a formação cidadãos críticos e capazes de enfrentar os desafios 

que a sociedade os apresenta.  

 

Conclusão 

  

  Não obstante todos os esforços envidados, dada a complexidade que envolve 

essa temática, não conseguimos - tampouco era esse nosso objetivo – esgotar todo o 

assunto. Contudo entendemos que conseguimos alcançar respostas satisfatórias para as 

questões levantadas nesse trabalho acerca do protagonismo docente, discente e familiar 

no processo de ensino-aprendizagem nos mais variados espaços do saber. 

 Estudos comprovam a parceria de sucesso entre a família e a Instituição de ensino. A 

busca incessante por estudos específicos tem se tornado uma realidade latente nos dias 

atuais, pois estudar e compreender a relação entre a família e escola nos remete, de 

modo geral, a um grande desafio que se inicia nas séries iniciais da criança até o estudo 
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na fase adulta.          

 Refletir sobre a educação das crianças, sob a ótica de se semear o 

desenvolvimento sociocultural das gerações futuras é de extrema relevância. Consciente 

ou não, o adulto sempre está influenciando o desenvolvimento moral da criança. 

(CAETANO, 2008, P.186).        

 Compreendemos que a configuração familiar sofreu grandes transformações ao 

longo dos tempos, mudanças essas, fruto das modernizações implantadas nas sociedades 

contemporâneas. A exemplo disso, citamos o reflexo das políticas econômicas no 

movimento de independência feminina, que leva a mulher a deixar o seu fazer 

exclusivamente doméstico e assumir postos de trabalho assalariado, para 

complementação de sua renda ou, em não poucos casos, garantir o sustento familiar.

 A educação entendida como um produto da interação social reflete os fatores 

positivos e, em com especial destaque, os negativos. Quando ocorre a já mencionada 

reconfiguração familiar, aquela mãe que antes acompanhava todos dos passos de seus 

filhos, agora divide ou transfere totalmente essa responsabilidade para diferentes 

pessoas, comumente avos e tios, estudos apontam que essa nova realidade trouxe muitos 

prejuízos à alfabetização da criança.       

 Nesse contexto, entendemos que a participação efetiva da família durante o 

processo de alfabetização é de suma importância para a criança, pois é no cotidiano 

familiar que se desenvolve no indivíduo seu senso de pertencimento, e se estabelece os 

padrões de sociabilidade.        

 Observamos o quanto é importante o papel da Instituição escolar no processo de 

alfabetização, por ofertar à criança um espaço de possibilidades e descobertas. 

Observamos ainda, a necessidade de um diálogo mais próximo entre família e 

Instituição Educacional, para que o processo de alfabetização seja desenvolvido de 

forma mais satisfatória, de modo a equalizar os conhecimentos prévios dos alunos com 

o fazer docente e os conhecimentos frutos das interações com a comunidade escolar. 

Somente através de uma parceria harmoniosa entre seus participes, a educação será de 

fato prazerosa e satisfatória.        

 Compreendemos ainda, que o Pedagogo é um dos profissionais habilitados para 

atuar dentro da Instituição educacional como verdadeiro parceiro no processo de 

alfabetização, haja vista suas competências para o desenvolvimento de ações 
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educacionais mediadoras; seu domínio das ciências da educação e da docência que 

envolve as diferentes práticas educativas: docência, gestão, pesquisa, sem deixar de 

considerar, ainda, seu olhar humanista, sempre agindo com intencionalidade. Assim: 

 

A identidade profissional do Pedagogo se reconhece, portanto, na identidade 

do campo de investigação na sua atuação dentro na variedade de atividades 

voltada para o educacional e educativo. O aspecto educacional diz respeito a 

atividade do sistema educacional, da estrutura na gestão da educação em suas 

várias modalidades, da finalidades mais amplas da educação e de suas 

relações com a totalidade da vida social (LIBÂNEO, 2005, p. 54-55).  

 

 Diante do exposto, reconhecemos a relevância social, individual e científica 

deste trabalho, bem como suas contribuições para o fazer docente e para o cotidiano 

familiar.          

 Ao final, conclui-se que o presente estudo reflete a realidade social e escolar 

como um espelho côncavo, que aproxima o olhar do leitor de uma realidade social 

muitas vezes destorcida pelas relações, entre seus indivíduos, cada vez mais superficiais 

e esvaziadas de valores. Esta ótica, portanto, nos revela uma sociedade carente de 

valores éticos e morais perdidos ao longo dos anos.  
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Resumo: A discussão sobre diversidade sexual e de gênero traz consigo um viés 

polêmico e atravessa questões relacionadas à valorização de características culturais, 
além das questões político-econômicas dos diferentes grupos sociais que convivem em 

sociabilidade. Na direção de compreender os diversos nuances que permeiam o debate 
sobre os temas transversais, em especial a diversidade sexual e de gênero, e sua 
interlocução com o processo de formação profissional. Por essa razão, esse artigo visa 

problematizar como o debate sobre diversidade sexual e de gênero acontece no Curso de 
Serviço Social da Faculdade de Duque de Caxias.  

 
Palavras-chave: Diversidade sexual; Gênero; Produção de Conhecimento.  
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Beyond the alphabet soup: the debate on sexual 

and gender diversity at school 
 

 

 

Abstract: The discussion on sexual and gender diversity brings with it a controversial 

bias and crosses issues related to the valorization of cultural characteristics, in addition 
to the political-economic issues of the different social groups that live in sociability. In 
order to understand the different nuances that permeate the debate on cross-cutting 

themes, especially sexual and gender diversity, and their interlocution with the 
professional training process. For this reason, this article aims to problematize how the 

debate on sexual and gender diversity takes place in the Social Work undergraduate 
course at the Faculty of Duque de Caxias.  

Keywords: Sexual diversity; Genre; Knowledge Production. 
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Introdução 

 O presente artigo propõe-se ainda que de forma sucinta abordar a discussão em 

torno da diversidade sexual e de gênero e o cotidiano do ensino superior. Considerando 

o universo acadêmico como um frutífero espaço para viabilizar a construção de 

identidades, as quais são marcadas pelos indicadores de gênero, raça/etnia, idade, classe 

social, diversidade sexual, dentre outros, e por estar intimamente relacionado à 

formação de futuros profissionais.  

O contexto advindo da formação profissional possibilita a o desvelamento das 

situações que envolvem o trabalho docente, que se inscreve na cena contemporânea da 

reprodução da vida social e inclusive do próprio capital pela sua essência enquanto 

trabalhador, o que por sua vez, nos permite refletir sobre o trabalho docente e seu lugar 

nesta conflituosa arena de interesses.  

 

É indispensável admitir que a escola, como qualquer outra instância social, é, 

queiramos ou não, um espaço sexualizado e generificado. Na instituição 

escolar, estão presentes as concepções de gênero e sexuais que, histórica e 

socialmente, constituem uma determinada sociedade. A instituição, por outro 

lado, é uma ativa constituidora de identidades de gênero sexuais (LOURO, 

1998, p. 87).  

  

Tal experiência possibilitou uma melhor compreensão da realidade colocada 

pelas demandas apresentadas ao trabalho docente e desvelou a necessidade de ampliar e 

aprofundar o debate sobre a temática, visando melhor promover uma análise crítica 

sobre a realidade social, buscando identificar e desenvolver estratégias de intervenção 

no âmbito da formação.  

As inquietações emergidas ao longo do cotidiano de trabalho materializam a 

expectativa de realização deste estudo, o qual tem por intuito, compreender como o 

debate sobre diversidade sexual e de gênero vem sendo tratado no âmbito ensino 

superior, considerando a formação de futuros profissionais, que lidam com o público 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), enquanto usuários dos 

Serviços Sociais, permitindo elucidar para o problema inicial desta pesquisa: Como o 

debate sobre diversidade sexual e de gênero vem sendo travado na produção acadêmica 

do Curso de Serviço Social da Faculdade de Duque de Caxias Baixada Fluminense.  
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O espaço de formação tem na estruturação dos currículos dos cursos a chave 

mestra para construção de diretrizes que norteiam o desenvolvimento de profissionais 

comprometidos com as novas demandas a eles exigidos. Além disso, partilharmos das 

ideias de SILVA (2003) sobre currículo, o qual representa a formação de identidades e 

expressa relações de poder, estando longe de configurar-se como um elemento neutro.  

Tendo como objetivos estudar a relevância da diversidade sexual e de gênero no 

processo de formação profissional; investigar produções e estudos realizados no âmbito 

do ensino, pesquisa e extensão que tenham como preocupação investigativa e 

metodológica o tema de diversidade sexual e de gênero.  

Para alcançar os objetivos almejados, a pesquisa aqui proposta baseia-se numa 

abordagem qualitativa, isto porque esse tipo de pesquisa acredita na relação entre 

pesquisador e pesquisado, possibilitando a construção fundada na busca pelo 

conhecimento do real a partir da base material, ou seja, da concretude.  

Tendo como ponto de partida a análise dos Projetos Político Pedagógico do 

Curso de Serviço Social, tendo como premissa seu papel na construção de uma 

identidade, contendo habilidades e competências a serem desenvolvidas por esse 

profissional durante a graduação, além dos componentes curriculares presentes neste 

processo. Sendo possível analisar as estruturas curriculares, seus conteúdos 

programáticos e as bibliografias adotados nos cursos de Serviço Social, os quais estejam 

relacionados com a temática sobre diversidade sexual e de gênero.  

Essa pesquisa possui natureza exploratória, a qual “compreende a etapa da 

escolha do tópico de investigação, de delimitação do problema, de definição do objeto e 

dos objetivos, de construção do marco teórico conceitual, dos instrumentos de coleta de 

dados e da exploração de campo” (MINAYO, 2010, p. 89). Sendo possível esclarecer 

conceitos e ideias a fim de que facilite a delimitação do tema e de esclarecer melhor o 

objeto de pesquisa, pois é neste tipo de metodologia que ocorre uma maior aproximação 

com o tema a ser pesquisado. 
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O contexto educacional e a diversidade sexual de gênero 

 

 A Política Educacional brasileira vivencia os impactos das transformações 

ocorridas no mundo do trabalho, configurando-se como uma arena de lutas entre 

projetos societários contraditórios, visivelmente apreendidos na promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996, seja no seu aspecto conceitual e/ou de funcionamento, e 

mais especificamente no ensino superior propiciando novos entraves mediados por 

sucessivas ações governamentais.  

 

 A ofensiva do Ministério da Educação (MEC), articulada às diretrizes do 

Banco Mundial, se deu de forma mais flagrante, a partir de 1996, com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 

de dezembro de 1996, a partir de uma manobra que retirou da tramitação no 

Senado o projeto elaborado em 1994, pela Câmara, após anos de discussão 

e, sobretudo, negociação com os movimentos sociais do campo educacional, 

que reuniu dezenas de entidades. [...] Desde então o MEC tem induzido uma 

profunda reforma do campo educacional sem o estabelecimento de qualquer 

diálogo com a sociedade civil organizada e, principalmente, com os 

intelectuais e Trabalhadores do campo educacional (ALMEIDA, 2000, 

p.157). 

 

Problematizar o conceito de diversidade sexual e de gênero constitui-se numa 

árdua e porque não dizer polêmica tarefa, tendo em vista a complexidade das mediações 

que determinam tal conceito, tudo isso, na direção de compreender o terreno em que a 

temática se circunscreve.  

Ao apontarmos os elementos para o necessário debate, a fim de contribuir na 

direção em que possamos assumir posições que assegurem e legitimem o processo de 

busca pela equidade social, livre de preconcepções e estigmas. Esse entendimento torna 

se uma ferramenta poderosa contra as formas de preconceito que prejudicam a 

universalização de bens sociais, incentivando a compreensão e o respeito à diversidade 

e às diferenças. 

Ao nos debruçarmos sobre o debate sobre diversidade sexual e de gênero, 

compartilhamos com as análises apontadas por Simões Netto (2011) ao afirmar que há 

uma tendência acadêmica que tais categorias vêm sendo apresentadas de forma distintas 

e nem sempre possuem o mesmo nível de abrangência e por essa razão apoiamos o 

debate a partir da concepção compreendida na diversidade de sexos, orientações sexuais 

e identidades. 
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As identidades que unem determinados grupos sociais, diferenciando-os de 

outros não deveriam resultar em relações de exclusão, desigualdade, 

discriminações e preconceitos. Quando isso ocorre é porque suas diferenças 

não são aceitas socialmente e neste caso estamos entrando no  campo das 

questões de ordem ética e política, espaço da luta pelo reconhecimento do 

direito à diferença, uma das dimensões dos direitos humanos (BARROCO, 

2008, p. 1).  

 
 

Para entender a importância do papel dos gêneros na construção social, torna-se 

necessário compreender, antes, o significado desse termo tão amplo. Assim, por gênero, 

“não se entendem apenas os atributos físicos que caracterizam os homens e as mulheres, 

mas os traços que constituem socialmente os elementos feminilidade e masculinidade” 

(GIDDENS, 2005:502). Apesar de existir uma relação entre sexo e gênero, por sexo, 

devemos entender somente as características físicas do corpo humano e, gênero, as 

formas de comportamento socialmente conquistadas e aprendidas.  

Dessa forma, a ideia de masculino e feminino, que é uma categoria de 

classificação dos seres humanos, forma em cada cultura, um sistema de gênero, uma 

organização simbólica ou uma forma de significações que relaciona o sexo a elementos 

culturais relacionados aos valores e hierarquias determinadas socialmente.  

As formas de socialização e de construção da identidade social se constituem por 

um processo pelo qual os seres humanos, ao afastarem as barreiras naturais por meio do 

trabalho, aprendem o modo de vida da sociedade a que pertencem suas regras legais, 

morais, sociais etc. e, em contato com outros homens, desenvolvem a linguagem e as 

formas de socialização. Este processo constitui o principal canal de transmissão cultural 

através do tempo e das gerações.  

De acordo com Saffioti (1992), todos os processos de socialização vão reforçar 

os estereótipos e preconceitos dos gêneros como próprios de uma suposta natureza 

feminina e masculina, estruturada efetivamente na determinação puramente biológica 

macho e fêmea.  

Diante da amplitude da temática convergimos nossas analises a partir da 

concepção de Galli e Catelan, os quais consideram a diversidade sexual e de gênero: o 

que se refere às diferentes identidades, expressões de gênero e orientações sexuais 

existentes. É uma forma de afirmar que não existe apenas uma maneira de viver a 
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sexualidade e que deixa aberto um espectro possível de identificações que fogem dos 

padrões tradicionais.   

No âmbito das Ciências Sociais, a temática conquistou o espaço incentivado por 

lutas presentes na comunidade de gays, lésbicas, travestis e transexuais aguçadas 

durante as últimas décadas do século XX.  

No campo da educação, em fins da década de 1990, o debate sobre orientação 

sexual surge nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de forma gradual a partir 

dos temas transversais, enfatizando o respeito à diversidade nas escolas.  

Posteriormente, as práticas de atividades que visavam à equidade de gênero, 

identidade de gênero e orientação sexual e ao enfrentamento ao sexismo e à homofobia 

tem sua base a partir das ações governamentais presentes no Programa Nacional de 

Direitos Humanos II (de 2002), no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004), 

no Programa Brasil sem Homofobia (2004) e no Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (2006).  

No que tange mais especificamente ao Programa Brasil sem Homofobia (PBH):  

 
São compromissos na área da Educação: elaborar diretrizes que orientem os 

sistemas de ensino na implementação de ações voltadas ao respeito e à não-

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero; fomentar e 

apoiar cursos de formação inicial e continuada de professores sobre 

sexualidade; formar equipes para avaliar livros didáticos e eliminar aspectos 

discriminatórios por orientação sexual e identidade de gênero; estimular a 

produção de materiais educativos sobre orientação sexual e identidade de 

gênero e superação da homofobia; apoiar e divulgar a produção de materiais 

específicos para a formação de professores; divulgar informações científicas 

sobre sexualidade; estimular a pesquisa e a difusão de conhecimentos que 

contribuam para o enfrentamento da violência e da discriminação de LGBT; 

instituir um subcomitê, com participação do movimento LGBT, para 

acompanhar e avaliar a implementação do BSH (BRASIL, 2004, p. 22).  

 

Enquanto o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006) definia 

como competência para o ensino superior o desenvolvimento de políticas estratégicas de 

ação afirmativa que possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas com 

deficiências, segmentos geracionais e étnico raciais, de gênero, de orientação sexual e 

religiosa, dentre outros, nas IES (BRASIL/CNDH/MEC, 2006, p. 29).  

O processo de formação torna-se a base primordial para que essa discussão não 

tome práticas reducionistas ao focá-la no binômio da homossexualidade e/ou 

heterossexualidade, pois não se limita a atração com o mesmo sexo, ou sexo oposto, e 
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sim uma expressão natural inerente à sexualidade humana, a qual engendra a questão da 

afetividade. Noutras palavras,  

 

As práticas afetivo-sexuais em si possuem uma dimensão, essencialmente, 

privada. Cada indivíduo na sua singularidade é quem escolhe como vai 

expressar, sentir, orientar e responder seus desejos e necessidades sexuais.  

A prática afetivo-sexual per si supõe, também, a garantia de uma dimensão 

pública, coletiva com bases históricas e, em dizendo respeito ao ser humano 

interpela pela garantia de sua objetivação sem interdição de suas múltiplas 

expressões eróticas que sejam homossexuais , heterossexuais ou bissexuais 

(MESQUITA, 2001, p. 03).  

 
Por essa razão, estabelece-se que a formação acadêmica seja capaz de incentivar 

o desenvolvimento de habilidades profissionais e a atuação profissional condizente com 

os princípios fundamentais, possibilitando assim, o rompimento com o conservadorismo 

ainda tão presente na sociedade e endógena nas profissões.  

A formação acadêmica versa sobre a preparação do desenvolvimento de 

habilidades e competências capazes de proporcionar ao discente contribuir com o 

processo de ruptura com o conservadorismo presente na sociedade e para isso 

(GENTILLI, 1999) sugere que a formação invista em práticas pedagógicas que 

possibilitem a construção da democracia em nossa sociedade, estando assim capacitado 

para intervir junto aos limites presentes no exercício profissional.  

 

A produção de conhecimento sobre diversidade sexual e de gênero no curso de 

serviço social  

A complexidade da temática nos instiga investigar quais os desafios postos a 

profissão e como o mesmo se materializa, o que por sua vez fez com que nos 

debruçássemos sobre como o debate em torno da orientação sexual vem sendo 

apropriado pelos discentes do Curso de Serviço Social Faculdade de Duque de Caxias, 

ressaltamos que a mesma iniciou sua primeira turma do Curso de Serviço Social em 22 

de agosto de 1997, chamada neste período de Faculdade Santa Luzia4, sendo 

considerada a primeira instituição a oferecer o curso de Serviço Social na Baixada 

Fluminense, completando esse ano 22 anos.  

                                                 
4
 Em 2007, a Faculdade Santa Luzia passou a compor ao Sistema Flama de Ensino e a partir da Portaria nº 

843, de 14/11/2008, passou a denominar-se Faculdade Flama. Em 2012, a Faculdade Flama passou a 

integrar ao grupo UNIESP, e de acordo com a Portaria 477 de 19/09/2013, a instituição passou a ser 

chamada de Faculdade de Duque de Caxias.  
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O universo desta pesquisa compreendeu todas as monografias elaboradas e 

defendidas no período de 2001 a 2019, perfazendo 18 anos. Verificamos que apenas 

seis trabalhos discutiram a temática de orientação sexual, o que representa um 

percentual inferior a 1%5. O número reduzido de trabalhos que abordaram a temática 

durante toda a existência do curso, suscita inúmeros questionamentos que possam 

justificar a ausência e/ou o desinteresse pelo debate. 

Essa observação nos provoca as seguintes indagações: como esse debate vem 

sendo travado no universo acadêmico? Como é abordado? Sob qual perspectiva? Tais 

questionamentos nos remetem ao espaço que ocupam no processo de formação, seja 

nas disciplinas de formação básica, seja naquelas voltadas ao trabalho profissional.  

Ousamos ainda perguntar se a temática possui inserção em algum componente 

curricular ou se vem sendo “varrida para debaixo do tapete” ou sucumbida como tantas 

outras que tem sua abordagem justificada pelo viés da transversalidade. Ao contrário 

do que fora preconizado nas Diretrizes Curriculares no trato da questão social e suas 

particularidades, numa perspectiva crítica e dialética. 

Por outro lado, há de se considerar como fator convergente nas justificativas dos 

trabalhos analisados o registro de interesse pelo tema, vincula-se a inclusão da 

disciplina denominada Gênero e Questão Social, a partir da reforma curricular realizada 

e implementada no segundo semestre de 2011, visto que todos associaram esse 

“despertar” no momento em que a temática veio à tona, pois segundo relatos, pois até 

então não recebia a devida atenção ou não havia sido abordada.  

A referida revisão curricular buscou contemplar a orientação dos projetos de 

pesquisa mediante a inclusão das linhas de pesquisa do Curso de Serviço Social, sendo 

possível assim, vincular essa produção a linha de pesquisa sobre Gênero, Sexualidade e 

Raça6, a qual:  

 
Realiza estudos sobre a análise epistemológica, empírica, teórica e 

metodológica sobre a concepção social de gênero, sexualidade e raça, 

visando uma análise sobre gênero, sexualidade e raça como categorias 

importantes nas análises sobre movimentos sociais e políticas sociais; 

                                                 
5
 Universo de 512 Trabalhos de Conclusão de Curso.   

6
 As áreas de concentração e linhas de pesquisa são definidas no Projeto Pedagógico do Curso, a citar: 1- 

Formação profissional, processo de trabalho e Serviço Social, 2- Políticas de seguridade social, Políticas 

setoriais, questão social e Movimentos Sociais e 3- Gênero, Sexualidade e Raça.  
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violência urbana; preconceito; processos identitários, assim como estudos 

sobre a promoção dos Direitos Humanos na sociedade capitalista 

contemporânea ( FDC, 2011, p. 21).  

 

Ao verificarmos o recorte utilizado pelos autores dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso, observamos o destaque pelos estudos relacionados a questão de direitos, 

conforme demostrado na tabela abaixo: 

 

 

Ano de Defesa Quantidade  Recorte  

2012 01 Direitos 

2013 01 Direitos 

2015 01 

01 

Direitos  

Rede de Atendimento   

2019 02 Direitos 
 

Tabela 1: Distribuição de TCC - Ano de defesa e enfoque.  

 

A) Sob a ótica dos Direitos  
 

Ao analisarmos os trabalhos discutidos sob a ótica dos direitos, consideramos os 

principais direitos apontados pelo público LGBT como foco de sua luta: o 

reconhecimento da união estável; a inserção do parceiro como dependente para 

empréstimos, seguros de saúde; inclusão dos programas do Estado vinculados à família, 

reconhecimento da guarda dos filhos do parceiro, licença-maternidade para o 

nascimento para o filho da parceira; direito à herança; visita íntima na prisão, dentre 

outros. (CFESS, 2006). 

Constatamos que a produção realizou essa discussão, a partir de enfoques 

distintos, o reconhecimento da união homoafetiva; a relação da homossexualidade e 

direitos humanos; e a participação de homossexuais no processo de adoção, 

respectivamente.  

Seja no âmbito da legalização da união homoafetiva, enquanto uma das 

conquistas do movimento LGBT, seja pela revisão de literatura ou pelo direito da 

adoção. 

Para desenvolvimento dos trabalhos, realizou-se o resgate da trajetória de luta 

contra a discriminação aos Gays, Lésbicas, bissexuais, transexuais e transgênicos, desde 

de sua gênese até sua chegada ao Brasil nos anos de 1970. Reforça ainda a relevância do 

movimento enquanto instrumento de luta e seus “pressupostos emancipatórios, que 
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apontam para uma nova correlação de força sociopolítica dos sujeitos envolvidos”. 

(GOHN, 2005, p. 32). 

Aponta a estrutura heteronormativa estabelecida na sociedade brasileira tem 

alijado os homossexuais de qualquer tipo de direito, inclusive os direitos humanos, uma 

vez que estes são impedidos através da violência, de expressar sua própria identidade 

sexual, não só nos lugares públicos, mas também nos espaços privados, onde essa 

violência é praticada por aqueles que esperavam receber proteção e afeto. 

De forma breve sinaliza as privações que estes sujeitos possuem, conceitua 

homofobia e finaliza traçando um paralelo desses direitos no Brasil e os desafios 

presentes no exercício profissional postos ao Serviço Social.   

Anterior a discussão de adoção, traz à tona o debate sobre os novos arranjos 

familiares e a relevância desse grupo no processo de formação dos sujeitos. Ao tratar do 

tema adoção, registrou-se uma discussão sobre a adoção, enquanto processo de 

construção de uma “nova família”, destacando seu papel na formação dos sujeitos, 

enquanto primeiro grupo de formação.  

B) Rede de atendimento  

Dentre os trabalhos analisados, apenas um discorre sobre o viés da rede de 

atendimento e o estudo realizado por Breijão (2015) traz primeiramente a reflexão os 

inúmeros casos de intolerância, discriminação, preconceito e violência contra a 

população LGBT, e por meio de um estudo bibliográfico, traça a trajetória desse 

histórico de violência, apontando a perseguição sofrida por décadas como forma de 

chamar atenção sobre a necessidade desta rede.  

Encerra seu estudo, trazendo um alerta da necessidade de um trabalho amplo, 

pela via da educação como instrumento de enfrentamento da violência, objetivando 

desconstruir pré-conceitos, desenvolvendo ações afirmativas que valorizem a 

importância do respeito à diversidade e a liberdade.  

 

Considerações finais 

O caminho traçado durante o processo de construção deste artigo percorreu por 

“curvas sinuosas”, pois se por um lado, consideramos a abrangência da temática, por 

outro, esbarramos com um número reduzido de produções dos discentes de Serviço 
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Social, além de nos depararmos com justificativa de irrelevância do debate. Entretanto, 

a suposta explicação trazia consigo o desconhecimento da temática e/ou uma visão 

limitada e porque não dizer equivocada. 

A partir dos estudos realizados pautados na produção de conhecimento 

buscamos respostas à nossa indagação inicial para sabermos como debate em torno da 

orientação sexual vem sendo apropriado pelos discentes do Curso de Serviço Social 

Faculdade de Duque de Caxias, evidenciou uma perspectiva conservadora no processo 

de formação, lacunas significativas e equívocos conceituais, evidenciando assim a 

ausência da transversalidade dos componentes curriculares. 

A partir do recorte realizado e análise dessa produção, verificamos como 

entraves a ausência relação desta discussão fundamentada nos princípios do Código de 

Ética dos Assistentes Sociais: 

Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 

arbítrio e do autoritarismo; empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 

socialmente discriminados e à discussão das diferenças; exercício do Serviço 

Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de inserção de 

classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e 

condição física (CFESS: 1993). 

 

É notória a inexistência da relação da temática ao exercício profissional, pois 

ainda que o Serviço Social tenha uma formação de caráter generalista, pressupõe que 

este desenvolva habilidades para intervir junto às múltiplas expressões da questão social 

e para tal a mesma precisa ser discutida de forma crítica, impedindo a reprodução da 

lógica conservadora estabelecida pela ideologia dominante. 

Outra questão a ser destacada, consiste na supressão dos aspectos jurídico-

políticos do Serviço Social, articulado com a vivência prática-objetiva. em particular 

por tratar-se de um dos componentes que possibilitam a materialização do Projeto Ético-

Político da profissão, seja no aspecto estritamente profissional, construído e legitimado 

pela categoria prioritariamente pelo  Código de Ética Profissional de 1993, a Lei de 

Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares, seja nas demais legislações 

que “compõe o cotidiano profissional de tal forma que pode funcionar como 

instrumento viabilizador de direitos através das políticas sociais que executamos e/ou 
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planejamos”.  (REIS, 2006, p. 419), a exemplo da discussão sobre a diversidade sexual 

e a luta contra o preconceito materializado na Campanha pela Liberdade de Orientação e 

Expressão Sexual. 

A campanha intitulada “O Amor Fala Todas As Línguas - Assistente Social na 

luta contra o preconceito: Campanha Pela Liberdade de Orientação e Expressão 

Sexual”, originária durante o XXXIV Encontro Nacional CFESS/CRESS em 2006 

realizando uma parceria com Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual - 

DIVAS. Esta campanha teve sua gênese diante do debate da heteronormatividade e de 

seus impactos nas relações sociais resultando na “materialização de diferentes 

modalidades de preconceito e, consequentemente, na imposição e naturalização da 

invisibilidade das práticas afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo”. (CFESS, 

2006, p. 5); como desdobramento a Resolução 489/06, a qual veta quaisquer condutas 

discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas do 

mesmo sexo, no exercício profissional; e a utilização do nome social à Assistente Social 

travesti e ao/à transexual na cédula de identidade profissional desde 2011. 

Faz-se necessário priorizar a discussão de temas transversais, ainda que esse 

continue sendo um dos entraves contidos no processo formativo, embora esteja 

preconizado nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS desde 1996. 

Diante deste exposto, podemos considerar as lacunas existentes na formação 

acadêmica proporcionando aos discentes do curso de Serviço Social, um olhar 

enviesado ao que tange a transversalidade dos componentes curriculares.  
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Resumo: A tecnologia educacional pressupõe uma nova maneira de gerar e dominar o 

conhecimento. Essa nova dimensão prioriza um novo conhecimento que considera o 
desenvolvimento do pensamento criativo como aspecto fundamental da cognição 

humana. Por isso, o professor adota um papel fundamental, rompendo paradigmas e se 
tornando um mediador. Assim, o presente projeto tem por objetivo analisar esse novo 
papel dos profissionais da educação e mostrar como o ambiente colaborativo Edmodo 

pode contribuir para o ensino-aprendizado. Para isso, centramos nossos estudos em 
Freire (1979) e Vygotsky (1995) que abordam sobre interação e papel social do 

professor, além das contribuições de Valente (2000) e Moran (2007) dentre outros que 
analisam os ambientes colaborativos.  
 

Palavras-chave: Ambiente colaborativo; Interação Social; Tecnologia Educacional. 
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Collaborative learning environments: the 
contribution of Edmodo to educational process 

 

 

 

Abstract: Educational technology requires a new way of generating and master 

knowledge. This new dimension prioritizes new knowledge that considers the 
development of creative thinking as a fundamental aspect of human cognition. 
Therefore, the teacher adopts a key role, breaking paradigms and becoming a mediator. 

Thus, this project aims to analyze this new role of education professionals and show 
how the collaborative environment Edmodo can contribute to teaching and learning. For 

this, we focus our studies on Freire (1979) and Vygotsky (1995) that address on 
interaction and social role, in addition to contributions from Valente (2000) and Moran 
(2007) who analyze collaborative environments. 

Keywords: Collaborative Learning; Social interaction; Educational technology. 
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 Introdução 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que 
são asas. Escolas que são gaiolas existem 
para que os pássaros desaprendam a arte do 

voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob 
controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-

los para onde quiser.  Pássaros engaiolados 
sempre têm um dono. Deixaram de ser 
pássaros.  Porque a essência dos pássaros é o 

voo. Escolas que são asas não amam pássaros 
engaiolados.  O que elas amam são pássaros 

em voo.  Existem para dar aos pássaros 
coragem para voar.  Ensinar o voo, isso elas 
não podem fazer, porque o voo já nasce dentro 

dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só 
pode ser encorajado. 

 Rubem Alves 

 

O poema de Rubem Alves nos instiga a alguns questionamentos: como nossos 

alunos têm visto e como eles desejariam que a escola fosse?  Será que já rompemos com 

os paradigmas de que a escola é o único lugar em que se aprende, que o professor é o 

detentor do saber e que o aluno é um receptor passivo?    

 Vivenciamos uma era de renovação, percebemos que a mudança faz parte do 

processo evolutivo do ser humano.  As roupas, os costumes, as linguagens, a tecnologia 

entre outros são constantemente passados por mudanças. Poderíamos descrever 

inúmeras comparações, mas vamos exemplificar apenas três:  linguagem, tecnologia e 

educação.  A linguagem passou por diversas variações, se fizermos uma comparação de 

como se falava na época do império e como falamos hoje, podemos notar a diferença. 

Antes um computador ou celular não eram tão eficientes quanto são hoje. Isso sem falar 

no design e tamanho que se tornaram.      

 Os paradigmas educacionais mudaram. Antes tínhamos a figura do professor 

como centro da atenção e do conhecimento, enquanto o aluno era apenas uma 

“caixinha” onde eram depositados os conhecimentos. Hoje, há um processo interativo, o 

aprendizado é construído coletivamente, o aluno faz parte desse processo, não é mais 
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um mero espectador do ensino, mas participante. O papel do professor é de mediar o 

conhecimento, ser parceiro e instigar os alunos para que possam buscar a aprendizagem.

 Levy (1995) afirma que a informática é um campo de novas tecnologias 

intelectuais, aberto, conflituoso e, parcialmente, indeterminado. Nesse contexto, a 

questão do uso desses recursos, particularmente na educação, ocupa posição central e, 

por isso, é importante refletir sobre as mudanças educacionais provocadas por essas 

tecnologias, propondo novas práticas docentes e buscando proporcionar experiências de 

aprendizagem significativas para os alunos.      

 Assim, nessa nova perspectiva educacional, os professores precisam se atualizar 

e estar dispostos a vivenciar essa mudança, utilizando todos os recursos possíveis para 

valorizar o ensino e torná-lo mais atraente e atual para os alunos, mas infelizmente, não 

é isso que tem ocorrido nas unidades de ensino, pois vemos laboratórios de informática 

fechados, alunos que nunca o utilizaram e professores que não estão dispostos a planejar 

para fazer uso desse espaço, pois alguns querem levar os alunos e apenas deixá-los no 

laboratório, como se fosse uma lan house.       

 Podemos perceber que educar em uma Sociedade da Informação é muito mais 

do que “treinar” pessoas no uso das novas tecnologias; trata-se de formar os indivíduos 

para "aprender a aprender" de forma a prepará-los para a contínua e acelerada 

transformação do conhecimento tecnológico (MISKULIN, 1999). A convergência do 

conhecimento tecnológico que o Brasil e o mundo experimentam neste momento 

decorre do fato de se poder representar e processar qualquer tipo de informação de uma 

única forma, a digital. A educação via Internet compatibiliza-se com esta convergência, 

seja através do oferecimento de uma educação com materiais de ensino, totalmente 

dirigidos à Internet, seja como apoio aos cursos presenciais.    

 Como as pessoas interagem com a tecnologia?  Como os alunos se sentem a 

respeito do ambiente em que vivemos hoje? Como analisam as desigualdades sociais 

nesse ambiente? Como percebem o papel da escola nesse contexto?   

 Percebemos que as tecnologias estão cada vez mais presentes na vida de nossos 

alunos, pois eles estão inseridos nesse mundo digital e as utilizam constantemente.  

Devemos tornar isso favorável para nosso ensino, cabe ao professor ser o mediador na 

relação entre os alunos e a tecnologia para que ela se torne uma ferramenta que 

proporcione situações de aprendizagem. 
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O professor precisa ser um permanente pesquisador para poder articular os 

recursos tecnológicos com a prática educacional, fazendo do laboratório de informática 

uma extensão das ações desenvolvidas em sala de aula. Vale destacar que os recursos 

tecnológicos não se resumem à conexão com a internet. Diferentes programas, aliados à 

criatividade, podem resultar em excelentes práticas educacionais. que possibilitam o 

desenvolvimento de atividades práticas, como edição de texto (Writer), planilhas 

eletrônicas (Calc), edição de imagens (Draw e TuxPaint), apresentações (Impress) ou 

ainda jogos educacionais e programas pensados para facilitar a realização de algumas 

tarefas no computador.        

 Mas para que isso possa realmente acontecer em nossas escolas, é necessário que 

os professores tenham a formação adequada para poderem fazer uso das tecnologias de 

forma a estimular os alunos. Assim, os atores envolvidos nesse projeto são os 

professores que possuem o interesse em utilizar essas ferramentas para facilitar o 

ensino-aprendizagem. 

O computador como artefato de mediação das aprendizagens 

Compreendemos que a tarefa de agregar as TIC’s à educação não é simples, 

entretanto alguns eventos exitosos a partir das ideias de Piaget e Vygotsky podem ser 

vivenciadas nos ambientes escolares, com a utilização construcionista de alguns 

softwares.            

 A informática é uma tecnologia que foi criada para ser utilizada a princípio nas 

indústrias como auxílio nos megacálculos, para ajudar/facilitar a vida da humanidade. 

Seu uso nas escolas é uma prática recente que vem crescendo animadoramente, Papert 

(2008) enfatiza que há quase 30 anos, com a premissa de que o computador seria 

importante para a autonomia intelectual do aprendiz, a partir dos primeiros anos de 

escolarização.           

 Assim, o uso pedagógico do computador como artefato oportuniza o 

desenvolvimento cognitivo, desperta o interesse e a curiosidade dos alunos, sendo este 

um elemento fundamental para a construção do conhecimento. Utilizada desde a 

educação infantil como uma atividade lúdica, o interesse desperta o desejo de 

explorando as facetas que este recurso proporciona nos seus múltiplos benefícios, uma 

vez que as crianças não precisam de curso para aprender a manusear a máquina, não tem 
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medo de errar, elas se familiarizam com o desejo da descoberta de explorar o novo, 

enfatiza Ferreira (2002).         

 A inserção da informática na educação infantil ainda é algo novo e vem sendo 

discutido como um recurso no processo de ensino aprendizagem e o ponto chave será a 

preparação do planejamento das aulas, domínio próprio do recurso a ser utilizado, 

estimulando a criação em vez de trazer tudo pronto para o aluno. Uma vez que, 

informação sozinha não é conhecimento, dominar as técnicas de informática é um dos 

grandes desafios de hoje, para os profissionais da educação.    

 Vygotsky (1998) enfatiza que o desenvolvimento cognitivo do aluno ocorre pela 

interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Por isso, 

ao abordar esse assunto, temos um componente de fundamental importância, a formação 

de professores que deve ser uma constante.  Pelo que observamos temos que avançar, e 

quando a tecnologia for inserida no currículo da educação infantil, não seja apenas mais 

um acessório, que recaia no desuso com o passar do tempo.    

 Para trabalhar com softwares educativos é preciso inovar, romper com a 

metodologia tradicional de ensino, oportunizando uma construção de conhecimento 

ativa, contextualizada, uma aprendizagem significativa, deixando para trás a prática 

pedagógica da educação bancária referida por Paulo Freire (1992), o professor como 

único, verdadeiro, absoluto e detentor do conhecimento, “só ele sabe”, “tudo tem que 

ser do seu jeito”, a educação que idealizamos, o professor é o mediador, o facilitador da 

aprendizagem. Sabemos que qualquer recurso conta com limitações, mas são 

alternativas digitais que devemos buscar para o aprimoramento do aprendizado das 

crianças.           

 A Tecnologia só terá funcionalidade se a metodologia romper com os 

paradigmas tradicionais. Afinal, do que adianta ter ferramentas tecnológicas se o 

método de ensino permanecer arcaico?      

 Segundo Moran (2013) o uso das TIC’s nas escolas brasileiras, muitas vezes 

permanece no mesmo movimento, o aluno passivo e professor detentor do 

conhecimento, só ele utiliza as tecnologias, o aluno não está inserido, o currículo em 

uma perspectiva tradicional no qual se processa a premissa de que tudo e todos devem 

aprender da mesma forma, no mesmo tempo.     

 Nesse paradigma o problema não está na tecnologia, mas sim na metodologia. O 
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recurso vem, mas primeiramente a postura desse professor deve mudar, o ensino pela 

informática deverá ocorrer de maneira multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, 

transdisciplinar. “Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que fazemos 

para mudar o que somos” Eduardo Galeano.      

 Os estudos de Papert (2008) indicam utilizar os computadores no processo 

educativo desde as séries iniciais, iniciando até mesmo antes da educação infantil, pois 

o computador iria “ampliar a escola”, revolucionar a educação e reformular a mente das 

crianças. Influenciado por Piaget, com quem estudou, Papert fundiu as teorias do 

desenvolvimento de Piaget com seu próprio trabalho, essa fusão, levou a criação da 

linguagem Logo7.         

 A tecnologia está presente de forma incisiva em quase todos os espaços e 

materiais. Para garantir a integração entre o novo e o antigo, é preciso ter clareza do que 

se deseja. Caso contrário, o ingresso no mundo tecnológico pode afetar os valores da 

comunidade.          

 De fato, seria imprescindível que todas as escolas possuíssem laboratórios de 

informática, com computadores em bom estado de conservação, equipados com 

programas educacionais, com acesso à internet, viabilizando possíveis pesquisas para 

aprimorar o conhecimento pedagógico. Salientamos que o uso das tecnologias digitais 

deverá ser um aliado e não substituição das práticas educacionais concretas do meio 

físico e social, da linguagem oral, do jogo simbólico, das experiências reais. 

 Para tal enriquecimento, caso não haja uma pessoa qualificada para exercer essa 

função, faz-se necessário que os professores tenham conhecimento quanto ao uso e 

aplicação de como trabalhar com essa proposta. 

 

Comunidades virtuais de aprendizagem 

Como definir as Comunidades Virtuais? Poderíamos identificar algumas 

características como: os usuários têm objetivos comuns, utilizam a internet para se 

                                                 
7
 Logo: linguagem de programação interpretada voltada para crianças, uma tartaruga gráfica, um robô 

pronto para responder os comandos do usuário. 
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comunicarem, compartilham informações, fazem uso frequente do ambiente, algumas 

vezes expressão algo que pessoalmente não teriam coragem para falar. Preece (2005) 

define o termo como: 

Comunidade tornou-se o ‘termo da moda’ para quase qualquer grupo de 

pessoas que utilizam tecnologias da Internet para se comunicar uns com os 

outros. Dependendo se a pessoa toma uma perspectiva social ou de uma 

perspectiva tecnológica, comunidades online tendem a ser chamadas pela 

atividade e as pessoas que servem ou a tecnologia que os suporta (PREECE, 

2005, p. 1). 

 

Preece (2005) sugere que mais importante do que o conceito é o estudo dos 

comportamentos dos grupos online, focando na forma como surgem, desenvolvem-se e 

cessam. Concordamos com a autora no sentido de que, para compreender nuances das 

Comunidades Virtuais, a melhor estratégia é realmente a experimentação prática. 

 Vale ressaltar que Aguiar (2007) afirma que redes sociais são, antes de tudo, 

relações entre pessoas, estejam elas interagindo em causa própria, em defesa de outrem 

ou em nome de uma organização, mediadas ou não por sistemas informatizados; são 

métodos de interação que sempre visam algum tipo de mudança concreta na vida das 

pessoas, no coletivo e/ou nas organizações participantes.     

 Assim, podemos entender rede como um conjunto de pontos interligados por 

uma determinada relação existente entre os usuários. Encontramos uma imensa rede 

estabelecida: a rede mundial de computadores, Internet. A partir dessa, computadores se 

interligam em todo o mundo e novas relações econômicas, culturais, políticas e sociais 

são construídas por seus usuários, constantemente conectados.    

 Nessa nova sociedade que se apresenta totalmente interligada e globalizada, as 

pessoas podem se agrupar com diferentes finalidades, ou simplesmente buscando 

conhecer outras pessoas e culturas, formando o que denominamos de uma rede social na 

internet. E essas pessoas geralmente modificam suas personalidades e argumentos 

quando estão conectadas. Os usuários dessas redes se conectam, para falar de si mesmas 

e se apresentarem a outras pessoas com as quais tenham afinidades, interesses em 

comum.           

 A proposta de uso de Edmodo, como ambientes virtuais de aprendizagem 

colaborativa, precisa considerar os conceitos de colaboração, de aprendizagem 
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colaborativa e de ambientes colaborativos. Neste trabalho partimos do pressuposto de 

que em atividades colaborativas, a aprendizagem ocorre e desenvolve-se pela interação 

com o ambiente, explorando-o e construindo o conhecimento a partir dessas 

experiências. Sempre que um aprendente aprende e a cada vez que constrói novos 

conhecimentos, constrói-os de uma maneira ligeiramente diferente, uma vez que, 

nenhuma experiência é exatamente igual, ou sequer, semelhante, pois como afirma 

Rurato (2008): 

 Em atividades colaborativas, negocia-se e orienta-se a interação, exige-se 

interação entre os membros, pois são atividades coordenadas e sincronizadas. 

A realização de uma tarefa articula-se mais em envolvimento pessoal, em um 

ambiente de interação que possibilite a ajuda mútua e a compartilhar o fruto 

do trabalho, valorizando a partilha de ideias e recursos  (RURATO, 2008, p. 

15).  

 

 

Podemos perceber que os ambientes colaborativos de aprendizagem apresentam 

vantagens para os alunos ao nível pessoal e de grupo. De acordo Romanó (2003) os 

ambientes colaborativos de aprendizagem têm vantagens para os alunos. Ao nível 

pessoal: 1) aumenta as competências sociais, de interação e comunicação efetivas; 2) 

incentiva o desenvolvimento do pensamento crítico e a abertura mental; 3) permite 

conhecer diferentes temas e adquirir nova informação; 4) reforça a ideia que cada aluno 

é um professor; diminui os sentimentos de isolamento e receio da crítica; 5) aumenta a 

autoconfiança, a autoestima e a integração no grupo; 6) fortalece o sentimento de 

solidariedade e respeito mútuo, baseado nos resultados do trabalho em grupo.  

  Ao nível da dinâmica de grupo: 1) possibilitam alcançar objetivos 

qualitativamente mais ricos em conteúdo, na medida em que reúne propostas e soluções 

de vários grupos de alunos; 2) os grupos estão baseados na interdependência positiva 

entre os alunos, o que requer que cada um se responsabilize mais pela sua própria 

aprendizagem e pela aprendizagem dos outros elementos; 3) incentiva os alunos a 

aprender entre eles, a valorizar os conhecimentos dos outros e a tirar partidos das 

experiências das aprendizagens individuais; 4) possibilita uma maior aproximação entre 

alunos e um maior intercâmbio de ideias no grupo fomentado o interesse; 5) transforma 

a aprendizagem numa atividade social; 6) aumenta a satisfação pelo próprio trabalho.

  Verificamos que a pedagogia da aprendizagem colaborativa é centrada no grupo 
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e não em indivíduos isolados. O indivíduo aprende do grupo, mas individualmente 

também contribui para a aprendizagem dos outros. No entender de Murphy (2004), os 

ambientes que facilitam e suportam a interação, tal como acontece com as redes sociais, 

teoricamente promovem a interação, mas a colaboração vai mais além da interação pois 

implica um propósito de construir algo em comum. Interagir com os outros é apenas o 

primeiro passo para a colaboração. Este modelo possui uma estrutura conceptual que 

parte do princípio de que a colaboração é um processo contínuo de interação, que se 

inicia com a socialização e se dirige para a produção de artefatos.    

  Durante muitos anos para que ocorresse o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizado havia lugares físicos definidos para este fim. A escola de paredes e 

concreto era o único lugar possível e respeitado para a ação de aprender, na qual a 

prática educativa era centrada no professor e o conhecimento passado por ele, que por 

consequência, era uma verdade inquestionável, já os alunos eram tidos como indivíduos 

que não possuíam conhecimento algum, ou seja, um processo focado em uma educação 

bancária (FREIRE, 1979).         

  Freire (2017) afirma que há dois tipos de educação: a tecnicista e alienante, a 

qual denominou de bancária, em que o professor é o detentor do saber e os educandos 

são como depósitos que estão ali só para receber o conhecimento sem questionamentos; 

e a educação libertadora, que é aquela capaz de formar e transformar verdadeiramente os 

indivíduos. Nesta, os educandos conseguem aprender unindo uma prática dialética com 

a realidade, ou seja, prática com teoria (práxis), sendo capazes de criar e de modificar a 

realidade, colaborando com a formação da conscientização, uma vez que ela “[...] não 

pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação-reflexão” (FREIRE, 1979a, p. 

26). Dessa forma, o processo de conscientização acontece constantemente a partir do 

momento que nos abramos à reflexão, à criticidade ao nosso redor, objetivando 

contribuir para transformar a realidade que nos rodeia. Diante disso, Freire (1979a) 

conclui: 

Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também 

consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens 

assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exigem que os 

homens criem sua existência com um material que a vida lhes oferece [...] 

(FREIRE, 1979a, p. 26). 
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Para o autor, o ser humano deve criar e recriar o mundo a partir da circunstância 

em que vive. Pois há uma relação entre consciência e mundo. Diante disso, atualmente 

não há mais espaço para este tipo de pensamento retrógrado, pois os espaços de 

conhecimento se multiplicam, o conhecimento muda-se constantemente e o educador 

deve ser um mediador do aluno neste processo. Para Gadotti (2003, p. 15) 

[...] as novas tecnologias criaram espaços do conhecimento. Agora, além da 

escola, também a empresa, o espaço domiciliar e o espaço social tornaram-se 

educativos. Cada dia mais pessoas estudam em casa, pois podem, de lá, 

acessar o ciberespaço da formação e da aprendizagem à distância, buscar 

“fora” – a informação disponível nas redes de computadores interligados – 

serviços que respondem às suas demandas de conhecimento. Por outro  lado, a 

sociedade civil (ONGs, associações, sindicatos, igrejas...) está se 

fortalecendo, não apenas como espaço de trabalho, mas também como espaço 

de difusão e de reconstrução de conhecimentos [...] 

 

É importante destacar que a interação entre os indivíduos promove o 

conhecimento. Serres (1994, p. 175) defende que fazer uso de espaços virtuais contribui 

para o processo de aprendizagem, visto que, favorecem a interação e compartilhamento 

de ideias. O autor ainda levanta um questionamento: “Que conteúdos se poderiam 

melhor adaptar às imagens, às associações, às instituições[...] virtuais a não ser os do 

saber e da formação?” Ao fazer uso de ambientes virtuais de aprendizagem observa-se a 

possibilidade de interação e de comunicação entre seus participantes, e estas relações de 

diálogo podem ocorrer de forma síncrona ou assíncrona.     

 O ambiente Edmodo possibilita ao aluno interagir de forma dinâmica e construir 

um espaço virtual com informações e posicionamentos reflexivos sobre conhecimentos 

que são pertinentes a eles. Os alunos podem selecionar o que acreditam ser importante 

sobre um dado conteúdo e a partir deste momento, estabelecem relações com outras 

informações acerca do assunto, ilustrando suas opiniões e construções de conhecimento 

através de suas publicações envolvendo texto, imagem ou vídeo.   

 Assim, Schlemmer, Saccol e Garrido (2007) acreditam que as constantes 

mudanças geradas pelo desenvolvimento tecnológico e pela dinâmica do processo das 

informações nos “[...] aponta para o surgimento de um novo paradigma, uma nova 

maneira de pensar e compreender a realidade”, ou seja, as autoras partem das ideias de 

Morin (1999) e Moraes (2003) sobre o Paradigma da Complexidade e avaliam com um 

processo no qual “[...] a tecnologia da informação não evolui para seu fechamento como 
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um sistema, mas rumo à sua abertura como uma rede de acessos múltiplos, cujos 

principais atributos são a abrangência, a complexidade e a disposição em forma de rede” 

 

Edmodo como ambiente colaborativo de aprendizagem 

 

O Edmodo proporciona que os professores criem suas salas de aula virtuais, 

podendo convidar os alunos, também se conectar com colegas de outras escolas e com 

comunidades de aprendizagem. Há várias ferramentas que auxiliam o docente, como: 

quiz, enquete, envio de tarefas. Como pode ser observado abaixo: 

 

Figura 1: Edmodo. Fonte: Edmodo.com 

 

Além do mais, o professor pode editar ou apagar alguma postagem que não for 

pertinente a esse ambiente e não é necessário que os alunos tenham e-mail para acessar, 

pois o sistema gera um código para que os discentes acessem e ao acessarem é liberado 

outro código para que os pais possam verificar o que os filhos estão postando. Como 

pode ser visto, na imagem a seguir: 
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Figura 2: Código para os pais . Fonte: Edmodo.com 

 

Podemos verificar que esse ambiente virtual está baseado na tecnologia da Web 

2.0, que possibilita o uso de diferentes formatos de ferramentas sociais (blogs, fotos, 

vídeos, etc.) favorecendo a participação, comunicação, compartilhamento e colaboração 

entre os usuários. De acordo com Maricato: 

 

(...) o ambiente Edmodo possibilita ao aluno interagir de forma dinâmica e 

construir um espaço virtual com informações e posicionamentos reflexivos 

sobre conhecimentos que são pertinentes a eles. Os alunos podem selecionar 

o que acreditam ser importante sobre um dado conteúdo e a partir deste 

momento, estabelecem relações com outras informações acerca do assunto, 

ilustrando suas opiniões e construções de conhecimento através de suas 

publicações envolvendo texto, imagem ou vídeo. (MARICATO, 2010:32) 

 

Os professores de tecnologia educacional de Vila Velha também fizeram uso 

desse ambiente nas formações continuadas, e alguns professores estão adaptando para 

suas escolas. Nessa comunidade estamos postando os trabalhos realizados nas 

formações, os recados e partilhando o que está sendo desenvolvido na escola.  

 A seguir a demonstração do que foi realizado: 
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Figura 3: Professores de Tecnologia. Fonte: edmodo.com.  

 

Os docentes puderam conhecer algumas das ferramentas do Edmodo, como o 

quiz e a enquete. Percebemos que as funcionalidades do ambiente Edmodo viabilizam o 

gerenciamento do processo de aprendizagem, uma vez que o ambiente disponibiliza ao 

educador ícones de acesso que apresentam alertas de novas informações na interface e 

para as novas contribuições que o aluno fornece dentro do ambiente. O conjunto de 

funcionalidades disponíveis no ambiente favorecem a interação, a comunicação e o 

desenvolvimento do processo de ensino por meio da hipertextualidade já que a interface 

oferece ao usuário a possibilidade de acessar outros espaços dentro do ambiente. 

Conclusões  

Em nossas observações, percebemos que a maioria dos professores reproduziram 

no ambiente virtual os mesmos padrões que estão habituados a realizar em suas aulas 

presenciais. Há, de fato, uma tendência muito forte a simplesmente reproduzir 

conteúdos, pacotes segmentados de saber. Sem entrar no mérito de que a maioria dos 

alunos não acredita mais nessa abordagem, a verdade é que, a cada dia, a tecnologia de 

informação apresenta novas ferramentas e recursos que podemos aproveitar como meio 
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(e não fim) de instigação para as buscas e descobertas dos alunos.   

  Mas como se localizar diante disso tudo, saber o que é possível utilizar, como 

utilizar? A resposta a isso exige curiosidade para conhecer e testar as ferramentas, 

organizá-las e pensá-las na perspectiva de uma mudança de paradigma que coloque a 

criatividade e a inovação no lugar da repetição e da acumulação. A educação do futuro 

se faz hoje por meio da colaboração. O desafio do professor atual é o de engajar seus 

alunos na descoberta e na invenção, encontrando um propósito que dê sentido à sua 

imersão no saber. Assim, esperamos que nossas escolas possam ter asas e que nossos 

alunos possam ser encorajados a voar cada vez mais alto.  
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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) na educação infantil com vistas a verificar como as crianças se 
apropriam dessas tecnologias, bem como se esses recursos contribuem para o processo 
de ensino-aprendizagem. O embasamento teórico respaldou-se em Ariés (1973) para 

descrever a noção de infância; Ferreira (2002) ao analisar os riscos e benefícios da 
utilização das tecnologias nessa etapa do ensino; Papert (2008) ao repensar o ensino 

nessa perspectiva de utilização da informática com crianças menores, Piaget (1967, 
1979) que teoriza sobre os estágios cognitivos da criança; Pretto (1999, 2002, 2005) ao 
tratar da inclusão sócio digital no ambiente escolar e Vygotsky (1991, 1998) - Vigotski 

(2008), ao enfatizar que o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá pela interação 
social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Por meio da 

pesquisa-ação verificamos a interação do software GCompris com os 18 alunos do 
Grupo III em uma escola do município da Serra-ES. Verificou-se que a tecnologia faz 
parte dessa nova geração e que é inevitável a quebra de paradigmas e de novas 

propostas educacionais que sejam significativas às crianças. 
 

Palavras-chave: Educação infantil; Tecnologias da informação e comunicação; 
Software Educacional.  
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Pedagogical use of ICTs in early childhood 

education 
 

 
Abstract: This study aims to analyze the use of ICT in early childhood education with a 

view to verifying the kids take ownership of Information and Communication 
Technologies (ICTs) as well, these resources contribute to the teaching-learning 

process. The theoretical foundation backed up in Ariès (1973) to describe the notion of 
childhood; Ferreira (2002) to analyze the risks and benefits of using technology in this 
stage of education; Papert (2008) to rethink the teaching of computer use in this 

perspective with children, Piaget (1967, 1979) that theorizes about the cognitive stages 
of the child; Pretto (1999, 2002, 2005) when dealing with sociodigital inclusion in the 

school environment and Vygotsky (1991, 1998) - Vigotski (2008), to emphasize that the 
cognitive development of students is by social interaction, ie their interaction with other 
individuals and with the environment. Through quantitative and qualitative research 

with action research methodology were analyzed 12 interviews answered by the 
teaching staff of the Municipal Center for Child Education X and experiences in the 

class of Group III, the interaction of 18 students with GCompris software. It was found 
that the technology is part of this new generation and it is inevitable to break paradigms 
and new educational proposals that are meaningful to children. 

 
Keywords: Early childhood education; Technology of Information and Communication; 

Educational Software.  
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Introdução 

 

Este trabalho consiste em investigar como as crianças se apropriam das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), bem como analisar as 

potencialidades desses recursos no ensino e aprendizagem, já que a educação infantil 

tem sido foco de inúmeras pesquisas tanto nacionais, quanto internacionais. Tais 

pesquisas revelam como o modelo cognitivo infantil foi alterado devido às mudanças 

tecnológicas ocorridas nesse último século. 

É preciso lembrar que as TIC’s podem ser definidas como um conjunto de 

recursos tecnológicos com o objetivo de alavancar o processo de ensino aprendizagem, 

sendo utilizadas de forma integrada, voltada para o lúdico, interacional e midiático. 

Nesse sentido, o lúdico deve estar presente no planejamento das práticas pedagógicas do 

cotidiano da educação infantil, pois ao brincar as crianças ressignificam o meio no qual 

estão inseridas e as práticas educacionais.  

Assim, buscaremos abordar essa temática, pois a educação infantil é a primeira 

etapa da educação básica, com especificidades importantes no processo de articulação 

do conhecimento da criança. Desse modo, o presente estudo acadêmico tem por desafio 

examinar e compreender a conjunção de suas faces menos exploradas, tentando mostrar 

como se dará as articulações, centrada na análise do discurso pedagógico. 

Essa investigação buscará abordar as relações entre o uso pedagógico das TIC’s 

no âmbito da educação infantil e contribuirá com a qualificação em serviço dos 

profissionais da educação. Nessa perspectiva, serão utilizados como embasamento 

teórico os seguintes autores: Ariés (1973), Ferreira (2002), Papert (2008), Piaget (1967, 

1979), Pretto (1999, 2002, 2005), Vygotsky8 (1991, 1998), Vigotski (2008), além de 

outros autores que discutem sobre o assunto. 

Convém ressaltar que as gerações Baby Boomer, X e Y vivenciaram grandes 

mudanças tecnológicas, passaram da grafia convencional, da máquina de escrever aos 

aparelhos portáteis; do vídeo cassete ao DVD; do telefone convencional aos 

                                                 
8
 Encontra-se escrito na bibliografia de diferentes formas, entre as mais citadas são: Vygotsky, Vygotski, , 

Vigotsky e Vigotski, assim, a opção de escrita do nome do Teórico antes de 1999 é escrito Vygotsky, 

depois deste ano Vigotski. 
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smarthphones (que possuem recursos tecnológicos acoplados em um mesmo aparelho). 

Para melhor exemplificar, Pretto (2013) afirma que: 

 

O desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e informação está 

se dando por um movimento de aproximação entre as diversas  indústrias 

(equipamentos, eletrônica, informática, telefone, cabos, satélites, 

entretenimento e comunicação). Esse movimento é a condição objetiva para o 

aperfeiçoamento dessas tecnologias fazendo com que, potencialmente, 

aumentem as possibilidades de comunicação entre as pessoas (PRETTO, 

2013, p. 41).  

 
 

Essas mudanças vão além de aparelhos, pois notamos que o processo de 

aquisição da linguagem desses novos alunos é e será diferenciada, constantemente há 

interferências por meio das tecnologias. De acordo com Heinz (2014), os alunos da 

geração Z e geração Alpha apresentam características impactantes, pois são conhecidos 

por serem nativos digitais, absorvem bem mais informações visuais, aprendem por 

vários estímulos, pela interatividade e agilidade, ou seja, se estimulados o retorno será 

notório, mas em contrapartida      no futuro, irão processar e refletir pouco no quesito 

dos conteúdos das diretrizes curriculares. De acordo com Pretto (2000, p. 24) 

entendemos que: 

  

[...] também já quase senso comum, é entender que o uso dessas tecnologias 

será um fracasso, sem dúvida, se insistirmos na sua introdução como 

ferramentas, apenas como mero auxiliares do processo educacional, de um 

processo "caduco" que continua sendo imposto ao cotidiano das pessoas que 

vivem um outro momento histórico (PRETTO, 2000, p. 24).  

 

 

Salientamos que para conviver com os nativos digitais será preciso ousar, 

estudar, instigar, compartilhar experiências, conhecer/aprender os recursos tecnológicos 

atuais para colocá-los em prática, só assim será capaz de atender às necessidades      

educacionais de hoje, pois teremos futuros cidadãos competentes, flexíveis e adaptados 

às novas realidades de uma sociedade da informação global e dinâmica.  

Nesse estudo buscou-se analisar como os alunos da educação infantil interagem 

diante dessa gama de recursos tecnológicos e como os professores desse segmento 

educacional estão desenvolvendo sua prática pedagógica, afinal o professor não é mais 

fornecedor do conhecimento, é um articulador, de acordo com os estudos de Vygotsky 

(1998, p. 89) nosso aluno precisa da mediação, pois: 
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O que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer 

sozinha amanhã. Portanto, o único tipo positivo de aprendizagem é aquele 

que caminha à frente do desenvolvimento, servindo-lhe de guia. [...]. O 

aprendizado deve ser orientado para o futuro, e não para o passado 

(VYGOTSKY, 1998, p. 89).  

 

Para que o processo de aprendizagem dos estudantes caminhe em uma dinâmica 

cooperativa, inovadora, realizou-se uma proposta alternativa/adaptativa dentro de um 

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no município de Serra, oferecendo aos 

educandos da educação infantil a oportunidade de uso e apropriação do artefato 

computador com o uso de um software educativo livre.  

A grande questão que surge é o desafio de como ensinar essa geração que se 

difere das gerações anteriores, pois o acesso à informação é totalmente 

diferente/avançado e consequentemente, a abordagem educativa deverá ser outra. 

Observamos que no cotidiano da educação infantil muitas vezes falta à integração das 

novas TIC’s no contexto educacional. Assim, será que as Tecnologias (em especial a 

utilização do computador) estão presentes na prática pedagógica visando à formação 

integral dos alunos? 

A título de exemplo, verificamos que muitos estudantes já possuem contato com 

as TIC’s (principalmente com os smartphone, tablets e/ou computadores) em suas 

residências, daí a importância do seu reconhecimento para inseri-las nos espaços da 

educação, tal realidade nos permite reconhecer que a inserção da internet surge um novo 

espaço: o virtual, no qual as barreiras de tempo e espaço deverão ser rompidas, 

posicionamento referendado por Lévy (2008), um computador hipertextual, disperso, 

vivo, fervilhante, inacabado: o ciberespaço em si. 

Assim, de acordo com a nossa reflexão o objetivo principal do nosso estudo é 

analisar o uso das TIC’s no contexto escolar da Educação Infantil, em um CMEI no 

município da Serra, observando como as crianças se apropriam destas, a fim de 

compreender os desafios e, sobretudo, as possibilidades articuladas nesse ambiente 

educativo. Inseridos neste contexto os objetivos específicos são: analisar como os 

alunos do ensino infantil interagem diante dos recursos tecnológicos; oferecer às 

crianças a oportunidade de uso e apropriação de um software educativo livre e 
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potencializar outras práticas educativas no ambiente escolar a partir das vivências das 

crianças com as tecnologias. 

 

Um olhar compassivo e reflexivo sobre as TIC’s no contexto educacional  

  

É necessário lembrar a (in)visibilidade histórica sobre a infância, seu processo de 

ocultação, de acordo com os estudos sobre a infância do historiador Ariés (1973), 

afirma e conceitua que na idade média não havia um sentimento em relação à essa etapa 

da vida, pois era vista pela categoria dos não visíveis, só tornando-se reconhecida na 

modernidade, a partir do início do século XX, com uma sinuosa história de lutas, 

avanços e recuos. A esse respeito, Ariés (1973) ressalta que: 

 

Até por volta do século XII, a arte      medieval desconhecia a infância ou 

não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à 

incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse 

lugar para a infância nesse mundo. Uma miniatura otoniana do século XI nos 

dá uma ideia impressionante da deformação que o artista impunha aos das 

crianças, num sentido que nos parece muito distante de nosso sentimento e de 

nossa visão (ARIÉS, 1973, p. 17).  

 

Observamos que o interesse pela infância é recente, uma vez que no período 

medieval as crianças por sua vez, eram focadas como adultos em miniatura. Nesse 

sentido, o campo da educação infantil viveu uma ação em rever as percepções sobre o 

ensino de crianças. Ariés (1973), famoso historiador francês, alegou que a infância foi 

criação da modernidade, estabelecendo a categoria social estabelecida recentemente na 

história da humanidade. Essa declaração originou grandes mudanças na concepção da 

infância. 

Os séculos XVI e XVII, como bem demonstrou Ariés (1973), esboçam uma 

concepção de infância centralizada na inocência e na fragilidade infantil. O século 

XVIII estabeleceu a construção da infância moderna, admitindo o signo de livre-

arbítrio, autonomia e independência.  De forma que, a infância que reconhecemos 

atualmente foi ideia de um tempo histórico e de condições socioculturais determinadas. 

Nesse sentido consideramos que a infância muda com o tempo e com os diversos 

contextos sociais, econômicos, geográficos, com as particularidades. É compreensível 

que as crianças diferem-se tanto do passado como das que chegarão aos próximos 
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séculos. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica na sua constituição, é 

importante que a educação comece de fato nos primeiros anos de vida, é fundamental      

para o cumprimento de sua intenção assegurada em Brasil (1996): 

 

Art. 22 A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar – lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer – lhes meios para progredir no trabalho e nos estudos 

posteriores (BRASIL, 1996).  

 

A educação infantil adquiriu novos rumos com a redação nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009, cujo objetivo é estabelecer de fato as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), em que recebeu destaque em Brasil 

(2013), é tratada na Seção II, nos seguintes termos: 

 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;  

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.    

 

Nesse sentido, a educação infantil está definida na constituição de 1988 e outras 

leis como primeira etapa da educação básica, como um direito da criança e de sua 

família, bem como um dever do Estado. Atualmente a DCNEI (2009, p.12) traz a 

definição de criança como: 

 

Sujeito histórico e de direito que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.  
 

Argumentando no mesmo sentido, Kramer (1994) se preocupa em discutir os 

direitos da criança como cidadãs de direito com voz e vez: 

 

Conceber a criança como o ser social que ela é, significa: considerar que ela 

tem uma história, que pertence a uma classe social determinada, que 

estabelece relações definidas segundo seu contexto de origem, que apresenta 

uma linguagem decorrente dessas relações sociais e culturais estabelecidas, 

que ocupa um espaço que não é só geográfico, mas que também é de valor, 

ou seja, ela é valorizada de acordo com os padrões de seu contexto familiar e 
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de acordo também com sua própria inserção nesse contexto (KRAMER, 

1994, p.79).  
 

Assim, observamos que as crianças constroem, aprendem e entendem por meio 

da relação com o outro, seja um adulto ou até mesmo uma criança. Os profissionais que 

atuam diretamente com elas devem ter conhecimento das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC’S), fazer uso no contexto educacional, de forma a aprender, a ensinar 

e a pensar pedagogicamente, vencendo novos desafios, novos cenários e novos sentidos      

na cultura virtual. Nessa perspectiva Serra (2008) assinala que: 

 

As crianças têm direito de narrar suas experiências, de interagir com outras 

realidades por meio da socialização dos saberes, atuando ativamente na sua 

história educacional, reafirmando, assim, o direito de ser co-autora da 

sociedade em que vive. Uma autoria que se manifesta nas s ingularidades das 

infâncias e das crianças em sua pluralidade de experiências e possibilidades 

de manifestação. 

 Manifestações que entrecruzam experiências racionais, em que o mundo 

externo impõe sua estrutura e modo de funcionamento, e experiências 

estéticas com a criação de possibilidades de questionamento da realidade 

existente.  

Nesse processo de expressão criativa, que nos desafiam com a possibilidade 

de criação de algo inteiramente novo, as crianças “brincam/ trabalham com a 

realidade”, propondo a construção de novos/outros mundos, contribuindo 

para o questionamento da realidade (SERRA, 2008, p. 41).  

 

Numa perspectiva mais ampla do que apenas a tarefa de cuidar, a educação infantil 

se constitui no reconhecimento da criança cidadã à medida que se reconhece como parte 

integrante da construção de um saber formal, articulando conhecimentos do passado e do 

presente por meio de um processo dialético que lhe permite ressignificar seus aprendizados. 

Assim, observamos que as crianças constroem, aprendem e entendem por meio da relação 

com o outro, seja um adulto ou até mesmo uma criança, pois a educação é um processo 

permanente, com postura dialógica entre as partes.  

Analisamos as abordagens citadas por Papert (1985), pois se refere à teoria sobre 

a constituição do conhecimento, baseada na verificação de uma ação concreta que 

resulta em um produto concreto, implicando assim, em uma interação aluno-objeto, seja 

um texto, uma imagem, um mapa conceitual, uma apresentação em slides - deve ter 

vínculo com a realidade da pessoa ou com o local onde será produzido e utilizado.  

Concordamos que é de suma importância os estudantes construírem seu próprio 

conhecimento, por intermédio de algum artefato. Uma das ideias que permeiam o livro 
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Papert (1985), é que a familiarização com computadores proporcionará às crianças um 

maior grau de independência no acesso a informações sobre o mundo, sem depender 

exclusivamente de adultos.  

Nesse mesmo sentido, Vygotsky (1998) demonstra como ocorrem as interações 

sociais e as condições de vida. O referido autor individualiza o método de ensino e 

aprendizagem, que coloca aquele que aprende e aquele que ensina em uma relação 

interligada. A ênfase em situar quem aprende e, aquele que ensina como partícipes de 

um mesmo processo corrobora com outro conceito chave na teoria Vygotskyana, a 

mediação, como um pressuposto da relação eu-outro social. 

A relação mediatizada não se dá necessariamente pelo outro corpóreo, mas pela 

probabilidade de interação com signos, símbolos culturais e objetos. Um dos desígnios 

básicos desse autor é que o ser humano se constitui enquanto na sua relação com o 

outro. Para Vygotsky (1998) a aprendizagem relaciona-se ao desenvolvimento desde o 

nascimento, sendo a principal causa para o desabrochar do desenvolvimento do ser. 

Já Ferreira (2002) aborda sua vivência na educação infantil, mostrando quais 

malefícios e benefícios a tecnologia podem trazer para os alunos nessa faixa etária. 

Utilizamos os conceitos de Pretto (2000, 2005, 2013) para compreensão dos 

conceitos sobre políticas públicas. Compreendemos como é e por que os centros 

municipais de educação infantil não têm laboratórios de informática e por que o 

município precisaria investir nessa área.  

Analisamos as propostas pedagógicas das DCNEI (2009) desenvolvidas para a 

Educação Infantil, considerando que a criança, é o centro do planejamento curricular, 

sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 

sociedade, produzindo cultura.      

Mais do que meras ferramentas, as TIC’s potencializam e mediam a relação do 

mundo físico com o virtual. No contexto infantil a introdução da tecnologia, por meio 

do computador, dos jogos eletrônicos, alterou as formas de brincar, o tempo livre 

mudou, e consigo trouxe novas linguagens, ocasionando mudanças nas formas de ler e 

escrever, trazendo outras ferramentas além do tradicional papel e lápis, indo para a tela 

do computador. Sobre isso citamos Brasil (2012, p. 53), quando afirma que: 



 

135 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

 

A tecnologia faz-se presente em todos os aspectos da vida moderna... 

A televisão, o celular, a máquina fotográfica, a tecnologia está presente em 

forma de brinquedos como fogão, geladeira, ou meios de comunicação como 

o karaokê e o celular, que servem para as brincadeiras de imitação (BRASIL, 

2012, p. 53).  
 

O brincar é a atividade principal do dia a dia. É importante porque oferece a 

criança o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si e aos 

outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua 

individualidade e identidade por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os 

sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar. 

Convém lembrar que a base da teoria de Vygotsky (2008), compreende o 

desenvolvimento humano a partir das relações sociais que a pessoa estabelece no 

decorrer da vida, revalidando o ambiente cultural, pois o processo de ensino-

aprendizagem se constitui dentro das interações nos diversos contextos sociais. De 

forma que, a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é o estado no qual a criança se 

encontra que ela não consegue desenvolver determinada tarefa sozinha, mas conseguirá 

fazer assim que superar a ZDP. Nesse momento, a principal forma de superação é o 

mediador, aquele que auxilia a criança para a tarefa, ou seja, o professor.  

O psicólogo russo Lev Semenovitch Vygotsky (1896–1934), produziu trabalhos 

sobre o desenvolvimento psicológico e teorias da aprendizagem. Em uma abordagem 

Vygotskyana o homem em sua totalidade é visto como alguém que transforma e é 

transformado nas diversas situações, uma vez que o sujeito é ativo e age sobre o meio, 

portanto, produto de trocas recíprocas entre o indivíduo e o meio, ou seja, os 

aprendizados se dão numa perspectiva histórico-cultural, caracterizando o regime 

laissez-faire (deixa-fazer), essa epistemologia defende que o ser humano nasce com o 

conhecimento já programado em sua genética.  

A criança é capaz de resolver problemas por meio da interação, uma vez que o 

desenvolvimento das crianças ocorre simultaneamente com a aprendizagem. Pois a zona 

de desenvolvimento proximal é o estado no qual a criança se encontra que ela não 

consegue desenvolver determinada tarefa sozinha, mas conseguirá fazê-la assim que 

superar esse estágio. Nesse momento, a principal forma de superação é o mediador, 

aquele que auxilia a criança para a tarefa. 
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A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) compreende a distância do 

desenvolvimento real e o nível de seu desenvolvimento potencial, determinado através 

da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1991, p. 97).  

Nesse sentido as propostas devem ser trabalhadas em torno      dos eixos de: 

valores, sustentabilidade e tecnologia, associando ao uso das TIC’s para potencializar a 

mediação encurtando a ZDP proposta na teoria de Vygotsky. 

Nessa perspectiva reflexiva, ao direcionarmos nosso pensamento aos espaços 

escolares e conhecedores de uma prática bastante desenvolvida ainda, será possível 

avaliarmos que antecipar aprendizagens para momentos em que a criança ainda não é 

capaz de compreender e de colocar a sua vontade naquilo que faz não desenvolve, senão 

práticas vazias de sentidos e significados a ela.  

 

O uso pedagógico do G-COMPRIS na educação infantil  

 

Fazemos parte de uma geração que está convivendo com vários artefatos 

tecnológicos, a partir desse contexto, segundo Papert (2008), cabe ao professor tornar o 

computador uma parte do ambiente natural da criança, explorando todas as 

possibilidades que o computador oferece. 

O software Gcompris foi escolhido por enquadrar-se na categoria de Software 

Livre (SL), podendo ser instalado na plataforma Windows e Linux e por ser utilizado 

com o objetivo de potencializar o raciocínio lógico das crianças da primeira infância e 

do Ensino Fundamental I (crianças de 2 a 10 anos); destacado pela interface gráfica de 

qualidade, pela perspectiva motivadora e intuitiva, além da estabilidade e do idioma em 

português, indicado para crianças que têm contato com o computador e até mesmo para 

aquelas que não têm acesso.  

Sendo possível estimular os três primeiros estágios de desenvolvimento intelectual: 

 

I – Sensório Motor (0 a 2 anos) ao utilizar a percepção audiovisual (imagens e sons) 

mouse e teclado; 
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II – Pré-Operacional (2 a 6 anos) ao identificar figuras, objetos, cores. Por exemplo: 

Escolha de cores e sua utilização. Qual lado o rumo/lado a ser seguido por um 

personagem; 

III – Operações Concretas (7 a 11 anos) ao permitir o trabalho com elementos que 

possibilitam a relação de uma atividade e o resultado. Citamos os exercícios de 

organização e exercícios de decisão. 

 

Podemos observar que o Software Gcompris compreende um conjunto de 

aplicativos interdisciplinares.  As atividades são lúdicas e, ao mesmo tempo 

pedagógicas, vejamos alguns exemplos, como a figura 1:  

 

 

Figura 1 - Atividade de completar. Fonte: Software Gcompris 

 

Na atividade mostrada pela figura 1, os alunos observaram qual vogal faltava no 

desenho e fizeram a associação entre o fonema, letra, imagem e escrita. A cada 

tentativa, aparece uma figura indicando se houve acerto ou erro e caso acerte, passa-se 

para a próxima palavra. Em seguida temos a atividade labirinto apresentada      na 

figura 2. 
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Figura 2- Labirinto. Fonte: Software Gcompris 

 

Podemos citar exemplos de raciocínio e estratégia, de acordo com a figura 6 a 

criança tem que usar as teclas do teclado para movimentar o Tux até a porta, verificando 

qual caminho deverá passar para chegar ao destino. Na figura 3 o educando pode 

aprender cores, quantidades além de desenvolver diversas habilidades: raciocínio 

lógico-matemático, percepção, análise e síntese visual, associação, cores auxiliando e 

motivando o processo de aprendizagem.  

 

 

Figura 3 – cores. Fonte: Software Gcompris 

 

Conforme representado na Figura 3, essa atividade ensina a reconhecer 

diferentes cores além de analisar a percepção delas. Quando escutar o nome da cor, deve 

clicar no pato correspondente. Já na figura 4, temos o jogo da memória com figuras 

coloridas, onde os alunos terão que encontrar os pares. 
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Figura 4 - Jogo da memória com imagens . Fonte: Software Gcompris 

 

O objetivo dessa atividade é treinar a memória e remover todas as cartas, de 

forma que cada carta possui uma imagem do outro lado. É mostrado um conjunto de 

cartas, que se repete em outra carta, a criança deve clicar em uma figura para poder virá-

la e encontrar o par, sendo que só pode virar duas cartas por vez, à criança deve lembrar 

onde a figura está.  

Nas figuras 5 e 6 temos atividades de coordenação motora, visto que este tipo 

de coordenação permite a criança dominar o corpo no espaço, controlando os 

movimentos mais rudes. 

 

 

Figura 5 - Coordenação motora. Fonte: Software Gcompris 
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         Nessa atividade o objetivo foi trabalhar a coordenação motora, pois para desenhar 

a imagem o aluno teve que clicar sobre os pontos azuis que o software foi apresentando      

e ao findar todos os pontos formando um desenho completo.  

 

 

Figura 6 -Coordenação motora – blocos. Fonte: Software Gcompris 

 

Com o intuito de trabalhar a coordenação motora, a criança tem que clicar no 

quadradinho e mover o mouse até que todos os blocos desaparecessem, (re)surgindo 

então a      imagem. Ilustrado na figura 7, destacamos que a aprendizagem matemática 

se dá a partir da curiosidade e do entusiasmo das crianças e cresce em função do tipo de 

experiências vivenciadas nas aulas, visto que a matemática surge de maneira espontânea 

e natural, com as primeiras experiências oferecidas à criança por seu meio sociocultural, 

o qual serve para ampliar na criança as capacidades de analisar, comparar, observar, 

tomar decisões, tirar conclusões, propor e resolver problemas. 
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Figura 7 - Atividade matemática. Fonte: Software Gcompris 

 

Atividade matemática, com enumeração simples, com o objetivo de praticar a 

contagem, associação quantidade e numeral, primeiro a criança tem que organizar os 

objetos para depois efetuar a contagem oralmente e finaliza utilizando as teclas 

numéricas para dar a resposta correta.  

 

Considerações finais 

 

Referendado pela proposição de Valente (1997), as demandas quanto ao uso 

pedagógico das TIC’s no contexto educacional, a experiência de uso e apropriação do 

software Gcompris, permite potencializar práticas educativas significativas aos 

estudantes, permitindo-nos argumentar que metodologias garantam as proposições de 

atuação-interação com as TIC’s tendem a qualificar o processo de ensino-aprendizagem, 

haja vista ser um recurso dinâmico que possibilita aprender brincando, ou seja, de forma 

lúdica e prazerosa.  

Ainda é preciso dialogar a informática na educação infantil, para que se 

consolide de fato como direito de acesso, também, no cotidiano escolar, a fim de 

garantirmos o princípio da equidade. A prioridade deve estar centralizada nos 

estudantes, certos de que a educação pode sempre melhorar e avançar, nas palavras de 

Ribeiro (2015) eduquem-se cada vez mais, nunca parem de aprender. Eduquem os 

outros, eduquem a sociedade.  

Ponderamos que, os desafios a serem vencidos não são apenas da ordem de 

garantirmos as tecnologias nos ambientes dos CMEI, haja vista os aparatos tecnológicos 

por si só não serem a garantia de que os profissionais que lá atuam estejam capacitados 

ou partem do pressuposto da importância de apropriação das TIC’s enquanto sujeitos-

cidadãos. 

A partir da realidade acadêmica, em sua maioria, ter nos cursos de licenciaturas 

em sua organização curricular não garantirem disciplinas de tecnologias educacionais, 

constituindo o perfil de novos profissionais que serão absorvidos pelo mercado de 

trabalho sem as habilidades e competências para utilizarem-se das TIC’s, enquanto 

mediadores do conhecimento, em um processo dialógico com seus estudantes. 
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Corroborando com essa premissa, Pretto (2013) afirma que a educação em um 

mundo tecnológico é um desafio a todos, sejam: professores, alunos e pais, uma 

educação que não desconheça a realidade de cada um dos seus partícipes, que não 

desconheça a realidade máquina do mundo contemporâneo.  

Por último, reconhecemos que esses aprendizados qualificam o fazer 

profissional, na medida em que a concepção de educação pauta-se em um currículo 

vivo, contextualizado, no qual é legítimo que as TIC's ao serem utilizadas, a partir de 

uma intencionalidade, são possíveis para a construção de conhecimentos significativos 

às diferentes gerações de estudantes. 

Acreditamos no potencial dessas crianças e no uso das TIC's, que mediadas pelas 

intervenções dos professores, (re)criam aprendizados nas diferentes gerações. 

Ratificando isso, Piaget (1979) afirma que o principal objetivo da educação é criar 

pessoas capazes de fazer coisas, algo novo e não simplesmente repetir o que as outras 

gerações fizeram. 

Deste modo, a inclusão sociodigital na educação infantil é certamente importante 

e não deve ser renegada, pelo contrário, é preciso investir, uma vez que, a escola é um 

espaço de aprendizagem para toda a comunidade escolar, para isso precisamos 

desempenhar um planejamento contextualizado as expectativas dos diferentes 

estudantes, que estimule os professores para inserção das TIC’s nos diferentes modos de 

tratar o conhecimento, para que haja transformação na perspectiva de potencialização 

humana, dentro e fora da escola. 
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Resumo: É fato que a educação integrada à tecnologia é o que vem impulsionando cada 
vez mais o avanço da Educação a Distância e das metodologias ativas.  O objetivo deste 

artigo é compartilhar os desafios encontrados pelos professores em relação ao uso das 
metodologias ativas, em especial o uso da sala de aula invertida na Educação 
Profissional e Tecnológica. Por ser um modelo de ensino híbrido, ou blended learning, 

a oferta ocorreu através da combinação do ensino online com o ensino presencial, ou 
seja, metade das aulas ofertadas presencialmente e a outra metade ofertada virtualmente 
através da Plataforma Moodle. O desafio central é a criação de uma metodologia de 

ensino que impulsione os alunos ao protagonismo do seu próprio aprendizado. O tema é 
relevante e fundamenta as discussões entre os conceitos de metodologias ativas, 

hibridismo e as vantagens da sua inserção na educação profissional e tecnológica. Como 
método de pesquisa, utilizou-se uma busca de referências bibliográficas, entre eles 
Moran (2015), Horn e Staker (2015), Bergman e Sams (2017) que deram suporte teórico 

para o entendimento dos conceitos de hibridismo e sua relação com o referido modelo.  
Realizou-se, também, uma pesquisa qualitativa na observação do modelo pedagógico 

implementado que alicerçaram a sala de aula invertida, ampliando ainda mais a 
tendência da modalidade híbrida dentro dos cursos técnicos. O que se busca é o 
engajamento dos estudantes com as metodologias inovadoras de aprendizagem, 

integrando a modalidade online à sala de aula tradicional e a formação continuado do 
professor para promover uma aprendizagem ativa. 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Sala de aula invertida; Aprendizagem híbrida. 
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Active methodologies in professional and 
technological education: an account of the 

challenges of the inverted classroom from the 

perspective of teachers 
 

 

 

Abstract: It is a fact that education integrated with technology is what has been 
increasingly driving the advancement of Distance Education and active methodologies. 

The objective of this article is to share the challenges faced by teachers in relation to the 
use of active methodologies, in particular the use of the flipped classrooms in 

Professional and Technological Education. As it is a hybrid teaching model, or blended 
learning, the offer occurred through the combination of online teaching and face-to-face 
teaching, that is, half of the classes was offered in person and the other half was offered 

virtually through the Moodle Platform. The central challenge is the creation of a 
teaching methodology that encourages students to take the lead in their own learning 

process. The theme is relevant and fundamental as a starting point between the concepts 
of active methodologies, hybridism and the advantages of its insertion in professional 
and technological education. As a research method, a search for bibliographic 

references was used, including Moran (2015), Horn and Staker (2015), Bergman and 
Sams (2017) that provided theoretical support for understanding the concepts of 

hybridism and its relationship with the said model. A qualitative research was carried 
out in the observation of the implemented pedagogical model that founded the flipped 
classroom, further expanding the trend of the hybrid modality within the technical 

courses. What is sought is the engagement of students with innovative learning 
methodologies, integrating an online modality into traditional classrooms and 

continuing teacher education to promote active learning. 
 

Keywords: Active Methodologies; Flipped classrooms; Hybrid learning.  
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Introdução 

 

Como articular o uso das metodologias ativas com a Educação Profissional de 

nível médio? Quais os desafios do ensino híbrido para os professores? Como integrar e 

alinhar o conteúdo abordado na parte presencial ao conteúdo abordado com a parte 

online? Como despertar no aluno o compromisso com sua autoaprendizagem? Eis aqui 

alguns dos desafios que nos são impostos no dia a dia de cursos técnicos híbridos e que 

são abordados nesta apresentação.       

 A educação a distância faz parte deste contexto e tem muito a agregar no 

processo de ensino/aprendizagem. Segundo Moran (2015) num mundo em profunda 

transformação, a educação precisa ser muito mais flexível, híbrida, digital, ativa, 

diversificada. Outro recurso que faz parte deste contexto são as Metodologias Ativas, 

que podem ser consideradas como um conjunto de todos os recursos e meios para 

facilitar a aprendizagem. Uma das estratégias ativas é o modelo de sala de aula 

invertida, que possui raízes na tecnologia, pois combina práticas pedagógicas do ensino 

presencial e do ensino a distância. Parte-se aqui do pressuposto de que, o ensino híbrido, 

em especial o modelo de sala de aula invertida traz o aluno para o centro da 

aprendizagem, colocando o estudante como protagonista do seu próprio 

desenvolvimento.          

 Como o estudo trata de sala de aula invertida em cursos técnicos, a parte 

presencial ocorre em sua maioria em laboratórios ou com atividades práticas adotando 

estudo de caso, projetos, problemas, enfim, recursos que contribuam com o aprendizado 

aplicado. Já a parte online o aluno estuda no ambiente virtual de aprendizagem, e possui 

um tutor como mediador.  

No ensino híbrido o que se busca todo tempo é a atitude do aluno como 

protagonista, sendo o professor o mediador e mentor. Aborda-se então como problema 

de estudo os desafios encontrados no modelo de sala de aula invertida, na perspectiva 

do professor. 

 

Diante deste contexto surgem as seguintes questões: quais os desafios do ensino 

híbrido para os professores? Como integrar e alinhar o conteúdo abordado na parte 
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presencial ao conteúdo abordado com a parte online? Eis aqui alguns dos desafios que 

nos são impostos no dia a dia aos professores e que são abordados nesta apresentação. 

O desenvolvimento deste trabalho tem por objetivo relatar a experiência dos 

professores que ministram aula em cursos técnicos híbridos. A proposta aborda os 

desafios referentes aos aspectos pedagógicos, principalmente, quando se trata da 

combinação da necessidade rápida de atualização dos profissionais da educação quanto 

às inovações, e da inter-relação dos professores presenciais, tutores, alunos e material 

didático.          

 Como método de pesquisa, utilizou-se uma busca de referências bibliográficas 

que deram suporte teórico para o entendimento dos conceitos de metodologias ativas, 

hibridismo e sua relação com o referido modelo. Realizou-se, também, uma pesquisa 

qualitativa na observação do modelo pedagógico implementado, que alicerçaram a sala 

de aula invertida, ampliando ainda mais a tendência da modalidade híbrida dentro do 

curso técnico.  

 

Desenvolvimento 

 

Metodologias Ativas  

 

As Metodologias Ativas, de maneira geral, podem ser definidas como um 

conjunto de todos os recursos e meios para facilitar a aprendizagem. Para Berbel (2011, 

p.45), as metodologias ativas baseiam-se em “(...) formas de desenvolver o processo de 

aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de 

solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, 

em diferentes contextos”. Paulo Freire (1996) defende as metodologias ativas, 

afirmando que, para que haja educação de adultos, a superação de desafios, a resolução 

de problemas e a construção de novos conhecimentos a partir de experiências prévias, 

são necessárias para impulsionar as aprendizagens. 

 

Questões de como e onde aplicar as Metodologias Ativas são importantes. 

Algumas afirmativas: 
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 Tanto no Ensino Presencial, quanto no Ensino a Distância, como 

em propostas híbridas, as Metodologias Ativas podem ser aplicadas. 

 Independente da presença ou não das tecnologias digitais, as 

metodologias Ativas podem ser integradas a processos de aprendizagem. 

 Turmas heterogêneas, com diferentes perfis de participantes não 

impedem a aplicação dessas metodologias. 

 A flexibilidade e adaptabilidade das Metodologias Ativas 

permitem que elas possam ser aplicadas em contextos distintos. 

 

Em relação às contribuições para os alunos, discute-se que promove tais 

metodologias promovam o desenvolvimento contínuo das habilidades de comunicação 

oral e escrita; facilitam o desenvolvimento nas atividades em equipe; "aprende a 

aprender”, o que resulta em uma pessoa capaz de compreender novos assuntos por conta 

própria; e promove o desenvolvimento de iniciativa e espírito empreendedor. 

 

Como estratégias de Metodologias Ativas podemos citar: 

 Aprendizagem Baseada em Problemas 

 Aprendizagem Baseada em Projetos 

 Aprendizagem Baseada em Realidade Aumenta e Simulações 

 Aprendizagem Baseada em Games 

 Sala de Aula Invertida 

 

Neste artigo o foco é a Sala de Aula Invertida e o formato dos cursos técnicos 

ofertados corresponde a 50% presencial e os outros 50% a Distância. 

 

Educação a Distância e Aprendizagem Híbrida 

 

A Educação a distância aproxima-se das metodologias ativas em pontos chaves, 

a saber, na flexibilidade espacial para realização de atividades, na autonomia conferida 

ao estudante, e na possibilidade de realizar projetos e outras tarefas em grupos. Partindo 

de objetivos bem definidos, os Fóruns, Chats, Wikis e projetos desenvolvidos em grupo 
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podem tornar-se estratégias eficazes para aprendizagem ativa e desenvolvimento de 

competências.          

 É constatável que, boa parte das áreas de crescimento, está relacionada às 

Tecnologias Digitais que possibilitam novas capacidades em adquirir, processar, 

analisar e transferir volumes enormes de informação que tem ajudado bastante na 

melhoria da produtividade na indústria, na ciência e nas diversas áreas de serviços. Na 

educação em especial, podemos observar que as Tecnologias Digitais são ferramentas 

que potencializam o processo de ensino e aprendizagem e favoreceram o avanço da 

Educação à Distância.  

Como já citado, a modalidade de aprendizagem híbrida, o blended learning ou b-

learning, busca combinar práticas pedagógicas do ensino presencial e do ensino a 

distância, com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos. No Brasil, a 

aprendizagem híbrida pode ser exemplificada com as matérias lecionadas através 

da EaD no ensino superior, também conhecido como educação a distância. Segundo 

Moran (2015) num mundo em profunda transformação, a educação precisa ser muito 

mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada. Hoje há inúmeros caminhos de 

aprendizagem pessoais e grupais que concorrem e interagem simultânea e 

profundamente com os formais e que questionam a rigidez dos planejamentos 

pedagógicos das instituições educacionais.  

Os modelos educacionais (presenciais e online) mais inovadores apresentam 

algumas características importantes, com ênfases diferentes, onde os ambientes são 

acolhedores; os currículos são mais integrados, interligados; e os currículos combinam 

três processos de forma equilibrada: a aprendizagem ativa personalizada, a 

aprendizagem entre pares e a aprendizagem mediada por pessoas mais experientes 

(professores, orientadores, mentores) (BACICH; MORAN, 2015). 

O ensino híbrido fomenta a reflexão para novas abordagens do ensinar e 

aprender. O papel do professor passa a ser direcionar o estudante para que ele se torne 

mais autônomo, participativo e protagonista do seu aprendizado, ampliando o seu 

pensamento crítico, a fim de correlacionar o que está em estudo com as situações da 

vida real.  
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Ensino Híbrido e Sala de Aula Invertida 

 

O avanço tecnológico impulsiona a educação para um ensino apoiado pelo uso 

das tecnologias digitais, novas metodologias pedagógicas e uma nova postura do 

docente. Podemos caminhar nesta direção destacando o ensino híbrido, visto que, possui 

raízes na tecnologia. Como olhar o mundo sem ver o universo tecnológico, sem 

compreender que a potência do mundo virtual está em toda parte? Não há como 

dissociar a aprendizagem do mundo tecnológico; porém, o ensino híbrido não é o uso da 

tecnologia por si só, mas algo programável nos contextos educacionais (HORN; 

STAKER, 2015). 

Ainda segundo Horn e Staker (2015, p.34-5), o ensino híbrido é qualquer 

programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por 

meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o 

lugar, o caminho e/ou ritmo. O ensino híbrido fomenta a reflexão para novas 

abordagens do ensinar e aprender, de tal sorte que alunos e professores programem 

propostas de melhor acesso às metodologias educacionais num contexto dinâmico, 

heterogêneo e alimentador para estudos diversificados do processo de aprendizagem.  

Um modelo de ensino híbrido é a sala de aula invertida, que apresenta mudanças 

importantes no ensino tradicional centrado no professor e propõe maior envolvimento 

dos alunos, sendo estes mais ativos no seu processo de aprendizagem. Nesse processo, o 

professor necessita renunciar ao controle do processo de aprendizagem pelos alunos.  

Bergman e Sams (2017, p.10), criadores e experientes no formato da sala de aula 

invertida, orientam que este processo educativo consiste na utilização de ferramentas 

atuais como áudio, vídeo, internet e outros recursos interativos, mesclando o ensino 

presencial com o virtual dentro e fora da escola, favorecendo o empenho e a 

participação do estudante durante os ensinamentos, o que caracteriza o modelo do 

ensino híbrido.  

De acordo com os autores, “inverter a sala de aula tem mais a ver com certa 

mentalidade: a de deslocar atenção do professor para o aprendiz e para a aprendizagem” 

(BERGMAN; SAMS, 2017, p.10). Continuam, ainda: “a inversão da sala de aula 

estabelece um referencial que oferece aos estudantes uma educação personalizada, 

ajustada sob medida às suas necessidades individuais” (BERGMAN; SAMS, 2017, p.6). 
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Deixam claro, os estudiosos, que inverter a sala de aula muda o foco do professor como 

detentor do conhecimento para o aluno protagonista de sua aprendizagem, convertendo 

estes em “aprendizes autônomos” (BERGMAN; SAMS, 2017, p. 10).  

A sala de aula invertida permite a utilização de atividades no ambiente virtual e a 

realização do aprofundamento com a mediação do professor no ambiente presencial. 

Na proposta da sala de aula invertida integrada numa plataforma de 

aprendizagem o professor disponibiliza no ambiente virtual, os materiais didáticos a 

serem estudados pelo aluno fora da instituição de ensino (antes da aula) para que, no 

momento da aula presencial, possa ampliar os conhecimentos adquiridos, esclarecer 

dúvidas e debater com os seus pares e com o professor o conteúdo abordado.  

Conforme ilustrado abaixo, na prática, o professor torna-se o mediador e a 

tecnologia, o suporte, para que os estudantes produzam conhecimento, a partir de uma 

nova proposta metodológica de aprendizagem. 

 

 

Figura 1: Sala de Aula Invertida. Fonte: Disponível em: 

https://ensinovirtualdequimica.blogspot.com/2017/09/sala-de-aula-invertida-flipped-classroom.html. 

Acesso em 09 de Agosto de 2019.  

 

A integração cada vez maior entre sala de aula tradicional e ambientes virtuais, 

pode ser considerada fundamental para abrir a escola ao mundo das tecnologias digitais, 

sendo que a aula invertida é muito importante para que os alunos aprendam fazendo, 

juntos e no próprio ritmo (BACICH; MORAN, 2015).  

https://ensinovirtualdequimica.blogspot.com/2017/09/sala-de-aula-invertida-flipped-classroom.html
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Finalizado o conceito de metodologias ativas, ensino híbrido e sala de aula 

invertida, partimos para a apresentação da metodologia desenvolvida para cursos 

técnicos. 

 

Metodologia e Resultados 

 

Para realizar a pesquisa, selecionamos os professores dos cursos técnicos que 

possuem diversidade no que diz respeito ao perfil do curso que lecionam, em relação a 

metodologias de ensino e experiência em educação presencial e à distância. 

Direcionamos a pesquisa aos desafios encontrados pelos professores presenciais, 

atuantes nos cursos ofertados no modelo de sala de aula invertida, visto que possuem 

contato direto com o aluno (LOPES, 2019).  

 

Para coletar os dados, aplicamos um questionário com perguntas abertas. O 

propósito do questionário foi coletar informações/impressões a respeito do 

desenvolvimento das disciplinas na perspectiva dos professores, em relação ao ensino 

híbrido, para posteriormente criar ações de melhorias.    

 Recorremos às ideias de Bardin (1977) quanto à análise de conteúdo para as 

respostas abertas. As perguntas estão destacadas nos resultados. 

 

Resultados  

 

Antes de iniciarmos a apresentação das questões, precisamos ressaltar duas 

situações em relação ao professor presencial. Há situações que ele atua como professor 

presencial e tutor atendendo o conteúdo do presencial e às demandas no ambiente 

virtual. Outra situação é atuar somente na parte presencial, sendo outro tutor para a parte 

online. Sendo assim, vamos detalhar nas duas perspectivas de acordo com a análise da 

pesquisa. 
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A primeira questão foi perguntar aos professores quais as dificuldades encontradas 

nesta nova modalidade de oferta (parte presencial e parte virtual). 

 

 

 

 

Respostas 

Os professores que lecionam somente conteúdo presencial relatam as 

mesmas dificuldades dos professores que lecionam presencial e 

online. O diferencial está na possibilidade de o professor/tutor cobrar 

e/ou trabalhar em sala os pontos os problemas relatados: os alunos 

não estudam o material online e vem para aula presencial com a 

expectativa de aprender todo conteúdo; fazem perguntas que se 

tivessem lido o material online saberiam responder. No entanto, com 

estas dificuldades a aula é prejudicada porque não chegam com a 

fundamentação teórica para resolver atividades de aplicação.  

 

 

 

 

 

Considerações  

Note que pela resposta dos professores, o comportamento dos 

estudantes ainda é contrário ao que os estudiosos Bergman e Sams 

(2017) dizem: que inverter a sala de aula muda o foco do professor 

como detentor do conhecimento para o aluno protagonista de sua 

aprendizagem, convertendo estes em “aprendizes autônomos”. Isto 

ocorre principalmente porque alunos que estão muitos anos sem 

estudar, acostumados à metodologia tradicional e não sabem estudar 

sozinhos, não entendem que o presencial é complementar. Aqui 

podemos perceber como o aluno ainda está acostumado a centralizar 

seu aprendizado no professor. O que faz a aplicação do modelo de 

ensino híbrido, em especial a sala de aula invertida, um grande 

desafio. 

A segunda questão foi perguntar, quais as ações poderiam ser tomadas para 

melhorar o processo de ensino aprendizagem nesta nova modalidade de oferta. 

 

 

 

 

 

Respostas 

Em relação aos professores que atuam no presencial e online 

(professor/tutor) suas ações são facilitadas porque ocorrem baseados 

nos relatórios de controle dos alunos extraídos da plataforma, com a 

cobrança nos momentos presenciais. Já em relação aos professores 

que somente lecionam no presencial tivemos as seguintes respostas: o 

conteúdo online deveria ser dado antes do presencial; o professor 
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presencial deveria ser também o professor online da disciplina, pois 

os alunos alegam que professores diferentes às vezes causam mais 

dúvidas; Passar para os professores as aulas online antes de começar 

as aulas presenciais para ele fazer o planejamento. 

 

 

 

 

 

Considerações  

Nota-se que as dificuldades dos professores que atuam somente no 

presencial em virtude da falta de maturidade e/ou cultura do aluno 

para cursar a educação à distância e/ou ensino híbrido. Este resultado 

vai de encontro ao que Moran (2015) aponta quando diz que hoje há 

inúmeros caminhos de aprendizagem pessoais e grupais, que 

concorrem e interagem simultânea e profundamente com os formais 

e, que questionam a rigidez dos planejamentos pedagógicos das 

instituições educacionais. Podemos afirmar que há planejamento e 

integração dos conteúdos, no entanto, professores que atuam online e 

presencialmente contribuem mais no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, visto que o aluno já percorre um caminho 

individualizado na parte online e contar com um único professor 

facilita o processo. Tais professores conseguem ser mais flexíveis. 

A terceira questão teve como objetivo entender as demandas mais cobradas dos 

alunos durante as aulas presenciais. 

 

 

Resposta 

No geral, os professores relataram que os alunos não estudam o 

conteúdo online antes da aula presencial, portanto não conseguem 

associar teoria e prática prejudicando seu aprendizado. Outro ponto 

desafiador é alinhar os alunos que estudam o conteúdo online com os 

que não estudam. 

 

Considerações  

É possível notar que as reclamações são consequências da 

imaturidade dos alunos com a nova metodologia adotada. Podemos 

dizer que de acordo com Bergman e Sams (2017) estes alunos 

precisam se converter a “aprendizes autônomos”. 
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A quarta questão foi solicitar o perfil dos alunos e a sua organização para o estudo, 

bem como, o cumprimento do cronograma das atividades didáticas propostas. 

 

 

 

 

Resposta 

Basicamente dois perfis: os que estudam a material online e o 

presencial ao longo do processo e aqueles que deixam para estudar e 

fazer as atividades online só no final da disciplina, o que implica 

diretamente na aprendizagem.                  

Na grande maioria, a organização para os estudos, dos nossos alunos 

é deficiente, seja por motivo de trabalho ou outro, deixando muitas 

atividades sem fazer o que dificulta a aprendizagem. 

Sobre o perfil dos alunos, a pesquisa aponta que, não estão 

preparados para a modalidade de ensino hibrido, pois não são 

organizados e disciplinas para cumprir suas obrigações de estudo. 

Fazem somente para obter notas e não tem foco no aprendizado. 

 

 

 

Considerações  

O resultado corrobora com Horn e Staker (2015) quando estes dizem 

que há inovações mais pontuais e inovações mais profundas 

(disruptivas) que afetam à educação formal, em todos os níveis e 

formas de organizar-se (presencial, blended, distância), trazendo 

novas configurações híbridas, dinâmicas, integradoras. Com esta 

questão podemos inferir que as inovações propostas são 

extremamente desafiadoras, isto porque estamos diante de uma 

transição inevitável na educação, porém inversa à cultura educacional 

tradicional.  
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Considerações finais 

 

As metodologias ativas impulsionam a educação formal para transformações e 

quebras de paradigmas, ou seja, mudanças sobre o processo ensino/aprendizagem. A 

educação híbrida visa promover o engajamento dos estudantes com as metodologias 

inovadoras de aprendizagem, integrando a modalidade online à sala de aula tradicional, 

no entanto, ainda estamos em estágio inicial de desenvolvimento. O resultado da 

A última A última questão foi solicitar sugestões aos professores para melhorar a integração 

do conteúdo presencial e online.  

 

 

 

Resposta 

Criar fórum de debates que iniciem durante a aula presencial e seja 

finalizada no ambiente virtual. 

Os professores presenciais e online devem falar a mesma linguagem 

quanto a abordagem dos conteúdos e utilizar experiências prévias dos 

alunos, visto que são adultos. 

Criar estratégias para que os alunos tenham a percepção que a 

disciplina envolve tanto os conteúdos das aulas online como das 

aulas presenciais. Eles não podem querer estudar somente o que é 

abordado na sala de aula presencial. 

 

 

 

 

 

Considerações  

As sugestões nos mostram que grande é o desafio para sairmos do 

ensino tradicional para o ensino híbrido. Horn e Staker (2015, p.34-5) 

diz que o ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no 

qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino 

online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, 

o lugar, o caminho e/ou ritmo.  Podemos perceber que o terceiro 

ponto apresentado mostra que o aluno em sua maioria desconsidera a 

parte online. 

A contextualização a partir de experiências prévias está alinhada a 

Paulo Freire (1996) quando este, defende as metodologias ativas 

como forma de impulsionar as aprendizagens. 
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pesquisa mostrou que a cultura da educação tradicional se apresenta como grande 

desafio ao ensino centrado no aluno, e cada estratégia de ensino implantada poderá dar 

referências substanciais às pesquisas vindas das avaliações e observações pertinentes 

para melhoria do projeto. Vimos ainda os desafios dos professores quanto à educação 

híbrida nos cursos técnicos, e como é importante que os professores tenham em mente 

que organizar as atividades, mostrando caminhos, fazendo questionamentos 

interessantes e que realmente sejam desafiadores, é parte do processo, mas que a ação 

do aluno é o que realmente conduzirá o processo. A resistência do aluno não deve ser 

um fator limitador, mas desafiar o professor na elaboração de atividades interessantes 

para que sejam envolvidos (LOPES, 2019). A pesquisa nos mostrou que o professor ser 

o mesmo na parte presencial e parte online é a melhor opção, tanto para a integração e 

alinhamento dos conteúdos como para despertar no aluno o compromisso com sua 

autoaprendizagem. A educação passa por transformações e a consolidação da educação 

a distância está diretamente ligada ao ensino/aprendizagem, devendo ser efetiva as 

metodologias ativas neste sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

Referências 

 

BACICH, L.; MORAN, J. Aprender E Ensinar Com Foco Na Educação Híbrida. 
Revista Pátio, nº 25, junho, 2015, p. 45-47. Disponível em: 

http://www.grupoa.com.br/revistapatio/artigo/11551/aprender-e-ensinar-com-foco-na-
educacao-hibrida.aspx. Acesso em: 22 jul. 2019.  

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Editora: Almedina; Edição: 6ª, 2011. 

BERGMANN, T.; SANS, A. Sala De Aula Invertida: Uma Metodologia Ativa De 
Aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

FILATRO, A.; CAVALCANTI, C. Metodologias Inov-Ativas Na Educação 

Presencial, A Distância E Corporativa. 1ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

HORN, M. B; STAKER, H. Blended: Usando A Inovação Disruptiva Para Aprimorar A 
Educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 

LOPES, C. M. A. Ensino Híbrido na Educação Profissional e Tecnológica na 
Perspectiva do Professor. In: Congresso de Tecnologia na Educação, 2019, Caruaru - 

Pernambuco. Metodologias Disruptivas na Educação: formas inovadoras de ensinar e 
aprender. Caruaru: SENAC, 2019. v. Poster. p. 01-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

 

O medo através da história e de 

suas mudanças sociais 

 

   

Alice da Rocha Perini 
Universidade Federal do Espírito Santo 

perini.alice@gmail.com 

 

 

 

Resumo: Tem-se por intenção investigar como o lugar do medo se modificou ao longo 
dos anos através do exame de corpus bibliográfico-documental composto por literatura 

de horror e pesquisas, entre teses, dissertações, artigos e livros publicados sobre o tema. 
Inicialmente, trabalha-se com a ideia de que até o final dos anos 1960 a literatura  de  

horror  tratava  de  acontecimentos  que  se  passavam  em  lugares alhures, em viagens 
ou tinham como personagens, pessoas que se encontravam em localizações remotas. 
Observa-se, por exemplo, em Frankenstein, de Mary Shelley, no qual o doutor 

homônimo passa o romance a viajar; ou em Drácula, de Bram Stoker, em que os 
personagens londrinos vão até a Romênia – lugar onde a história se desenrola. Em 1967, 

o americano Ira Levin traz o mal para o Upper West Side de Manhattan, em O Bebê de 
Rosemary: o mal não está mais no campo ou em um país exótico, ele está presente no 
coração de Nova York, na vida diária dos nova- iorquinos. Elege-se como suporte 

teórico, até o momento, os conceitos de horror trabalhados por Noël Carroll (1990), 
Zygmunt Bauman (2006), Sigmund Freud (1919), Morton Schoolman (2001), Fred 
Botting (2008), Jean Delumeau (1999), Julia Kristeva (1982) e Paul Virilio (2012). 
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Fear throughout history and its social changes 

 

 

Abstract: We intend to investigate how the placement of fear has been modified 
throughout the years through the analysis of the corpus composed by horror literature. 

Initially, we work with the idea that up to the late 1960’s horror literature was all about 
what happened in remote locations, usually bringing characters who would meet with 

their fears during journeys or long trips to the country. It is possible to observe, for 
example, in Mary Shelley’s Frankenstein, in which the doctor that goes by the same 
name of the famous novel, spends the whole story on a trip; or in Bram Stoker’s 

Dracula, when the characters, all of them from London, go all the way to Romenia – 
where the story finally takes place. In 1967, American writer Ira Levin brings the evil to 

the Manhattan Upper West Side. In his Rosemary’s Baby: evil is suddenly not in the 
countryside or an exotic country any longer, it is now present in the heart of New York 
City, in New Yorkers daily life. As theoretical support we have selected the concepts of 

horror brought up by Noël Carroll (1990), Zygmunt Bauman (2006), Sigmund Freud 
(1919), Morton Schoolman (2001), Fred Botting (2008), Jean Delumeau (1999), Julia 

Kristeva (1982) e Paul Virilio (2012). 

Keywords: Horror; Ira Levin; Rosemary’s Baby.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

Considerações Iniciais 

 

 Tomando como ponto de partida a teoria proposta por Zygmunt Bauman (2006), 

o medo se origina do desconhecido, de uma espécie de incerteza e das respostas que não 

temos; é como se vivêssemos no escuro; “nossa vida pode ser tudo, menos livre de 

medo” (BAUMAN, 2006, p. 8, tradução nossa). Esse sentimento antigo, de acordo com 

Howard Phillips Lovecraft (1973) também está presente nas ficções que o homem 

produz desde o início dos tempos: o medo é tão antigo quanto a linguagem. O horror é o 

subsídio das narrativas criativas mais antigas inventadas pelo homem.  

 Ainda segundo Bauman (2006), o conhecimento sobre a inevitabilidade da morte 

é que causa a angústia: para ele, os animais estariam livres dessa certeza. Ao mesmo 

tempo, a alienação, ideia cabal no conceito de medo explorado por Sigmund Freud 

(1919), é a razão e a chave da compreensão dessa emoção. De acordo com Freud, 

Unheimlich é a ideia de algo escondido que veio à tona. Freud explica o conceito com o 

medo da morte e de tudo que possa estar ligado a isso, dizendo que esse medo, faz parte 

do imaginário dos homens. Esse medo existe desde “[...] os tempos mais remotos, e suas 

formas descartáveis se mantêm completamente preservadas debaixo de um disfarce 

sutil, assim como nossa relação com a morte”. Algo que talvez possa explicar isso “[...] 

é a insuficiência de conhecimento científico a respeito do assunto” (FREUD, 1919, p. 

2429, tradução nossa10). 

 

[...] se por um lado significa o que é familiar e agradável, por outro nos 

remete ao que está fora da nossa percepção. [...] por isso, o que é estranho, na 

realidade, não é nada novo ou alienado, mas algo que nos é familiar e já 

estabelecido na mente e que tem seu sentido alienado por meio de um 

processo de repressão (FREUD, 1919, p. 241
11

). 

 

                                                 
9
 “the very earliest times, and in which discarded forms have been so completely preserved under a thin 

disguise, as our relation to death.” […] “insufficiency of our scientific knowledge about it”.  

10
 Todas as traduções são de nossa autoria, salvo explicitado nas referências. 

11
 “on the one hand it means what is familiar and agreeable, and on the other, what is concealed and kept 

out of sight. […] for this the uncanny is in reality nothing new or alien, but something which is familiar 

and old-established in the mind and which has become alienated from it only through the process of 

repression”.  
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 O que causa o horror, então, é o retorno ou a visibilidade de uma informação que 

se tornou alienada do sujeito. A repressão, alienação e medo também são discutidos por 

Noël Carroll (1990) e Morton Schoolman (2001) e estão relacionadas com as noções 

que foram disseminadas pelo Iluminismo. Segundo Schoolman, 

 

O Iluminismo (primeiro como um processo histórico-mundial que se 

estendeu do nascimento do pensamento evolutivo e, posteriormente, como a 

culminação desse processo de autoconhecimento cultural Ocidental 

designado „Iluminismo‟) é a razão que incansavelmente persegue o 

conhecimento do mundo que é, em parte, ilusório, mesmo sem deter uma 

compreensão reflexiva do que seja a natureza ilusória do conhecimento. [...] 

A ilusão da razão não é meramente uma malformação do pensamento. É, 

principalmente, a malformação de um objeto de pensamento, a malformação 

do que é um mundo apreensível e que sempre será diferente de toda a 

percepção da razão. Porque se o mundo é incompreensível como um todo, 

por outro lado a razão (e sua determinação de abolição de todos os seus 

medos do que possa ser desconhecido) cria uma imagem ilusória do mundo 

como um objeto que sempre excede o alcance do pensamento, então, a ilusão 

da razão inventou o mundo que, objetivamente, é o oposto disso . A razão 

impôs forma em um mundo que é incompreensível e essencialmente diferente 

do modo como ele é representado em pensamento (SCHOOLMAN, 2001, p. 

35
12

). 

 

  

Desenvolvimento  

 

 Traz-se neste momento o desejo de pesquisa para o projeto: a chegada do horror 

à cidade grande. É preciso que se possa, durante o desenvolvimento da pesquisa, 

entender a trajetória da literatura de horror em língua inglesa, mas, a título de ponto de 

partida, e como recorte, digamos que, até o final dos anos 1960, a literatura de horror 

produzida tratava de acontecimentos que se davam em algum tipo de viagem dos  

 

                                                 
12

 “Enlightenment, first as a world-historical process that extends from the birth of thinking onward, and 

then as the culmination of this process in the cultural self-understanding of the West designated as “the 

Enlightenment,” is reason relentlessly pursuing knowledge of the world that in part is illusory, yet 

without a reflective understanding of the known‟s illusory nature. (…) Reason‟s illusion is not merely a 

malformation of thought. It is also, and most importantly, a malformation of the object of t hought, a 

malformation of the unknowable world that is forever different from reason‟s every thought of it. For if 

the world is unknowable, and reason in its determination to abolish its fear of the unknown creates an 

illusory image of a world always exceeding the range of thought, then reason‟s illusions have re-formed a 

world that objectively is otherwise. Reason has imposed form on an unfathomable world essentially 

different from the way it is represented in thought”.  
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personagens a uma localidade remota. Um exemplo é o romance de H.P Lovecraft, 

escrito em 1918 e publicado em 1927, O Caso de Charles Dexter Ward, em que um 

jovem se interessa por ocultismo e mistérios envolvendo um de seus antepassados e se 

desloca da cidade até um casarão afastado onde entra em contato com forças 

sobrenaturais e elementos ligados à magia negra. Apesar da estátua e do horror d‟O 

chamado de Cthulhu, publicado em 1928, chegar à Louisiana, o personagem George 

Gammell Angell só consegue entender o mistério quando procura informações sobre o 

artefato: ele precisa viajar até a Nova Zelândia, Austrália, e finalmente para a Noruega.

 Em Drácula, clássico de Bram Stoker (1897), o mesmo se dá: os personagens, 

londrinos, deslocam-se até a Romênia, país onde se desenrola a história. Em 

Frankenstein (1818), o doutor homônimo passa o romance a viajar de um local a outro 

tentando se reestruturar e lidar com os problemas advindos de sua criação. 

 Em 1967, Ira Levin escreve O Bebê de Rosemary, trazendo o medo para bater à 

porta do Upper East Side de Manhattan. O mal e o medo não estão mais no campo ou 

em algum país exótico: eles agora estão presentes no coração de Nova York, envolvidos 

com a vida diária e com as pessoas mais comuns.     

 Três anos depois, Ramona Stewart publica A Maldição de Joel Delaney, 

romance pouco aclamado pela critica, mas que, mais uma vez, traz elementos como 

medo, bruxaria e magia negra à classe média alta nova-iorquina. 

 Pode-se perceber que, até então, não havia o que temer em casa, no território 

familiar: o sinistro e o horror aconteciam longe dos domínios dos olhos e do coração e 

se instalava no imaginário das pessoas que liam essa literatura. Aparentemente, chama-

nos a atenção e parece-nos que até a publicação de Ira Levin havia uma sensação de 

segurança, de “sentir-se seguro” na cidade. Como se o mal estivesse afastado do urbano 

ou dos olhos. O que afinal, traz este medo até a cidade e qual o significado desta 

mudança de lócus? Uma possibilidade é a de que, se os primeiros movimentos contra 

iluministas tentavam rechaçar a lógica que criava tais “monstros”, os preceitos 

iluministas já se enraizavam de tal forma a fazer parte dos lugares mais íntimos da vida 

cotidiana, fazendo com que os monstros viessem, a partir de então, até mesmo de nossas 

casas, tratando-se de figuras insólitas presentes no dia a dia. 

 Cria-se então um horizonte de pesquisa diante do nosso desejo de compreensão: 

entender de que forma os lugares são representados na literatura de horror em língua 
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inglesa e se se inscreve, de fato, um fenômeno de mudança de localização ao longo dos 

anos no percurso histórico desta literatura. Importa, posteriormente, procurar 

compreender as razões para tais mudanças e como isto paraleliza alguma insurgência 

social ou política no cenário mundial ou local onde as literaturas foram produzidas. 

 É sabido que as transformações sociais ocorridas durante as décadas de 1960 e 

1970 criaram uma crise no arquétipo de interpretação das existências, resultando em um 

estatuto de novas verdades e de narrativas globalizantes. A partir de então, o que se 

observou foi uma maior complexidade dos fatos sociais, que, por conseguinte trouxe à 

 tona novos grupos étnicos e religiosos. A emergência desta nova realidade promoveu 

uma retomada dos chamados estudos crítico-culturais suscitando uma parceria entre a 

literatura e a sociologia, as ciências políticas, a economia e, principalmente, a história. 

 A história cultural desempenha papel importante no que concerne a metodologia 

da pesquisa e os pressupostos teóricos. Mais do que momentos específicos congelados 

pelo tempo, o estudo da documentação histórica depois da virada dos anos 1960 passou 

a ser matéria para a compreensão do pensamento social. Além disso, a epistemologia da 

história social nos possibilita o estudo de materiais outros que não os ditos “oficiais” 

(documentos legais, registros cartorários, etc.) na compreensão e no resgate de uma 

época passada. Até os anos de 1960, a história era estudada e vista como disciplina onde 

a autoridade do registro histórico se dava pelo registro dos fatos em si. O que se 

compreende como sendo o papel do historiador mudou, porém, com a crise dos 

paradigmas, quando estudiosos começaram a questionar explicações históricas já 

estabelecidas por correntes de pensamento como o Marxismo e aqueles postulados pela 

escola dos Annales. A história vinha sendo documentada através de uma lógica 

imprimida pelos próprios historiadores, uma totalização que forçava os fatos a se 

ajustarem em ordem, como situações causais que se encadeariam, ou como se o próprio 

registro histórico, o texto, fosse livre de subjetividades. 

 Esse assunto é tratado, por exemplo, por Pesavento (2004). A pesquisadora fala 

sobre o conflito dos estudos das humanidades, que insistiam na busca de uma 

racionalidade que explicasse e oferecesse certezas sobre os fenômenos do mundo. Essa 

forma de pensar vai de encontro com estudos que pudessem privilegiar a sensibilidade 

na apreensão e apreciação dos dados levantados (e na própria escolha dos objetos do 

corpus de pesquisa). Ignorava-se que a é feita de cultura, e que a cultura é feita de 
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representações sociais produzidas pelo povo. Neste ponto, Pesavento entende que o 

registro dos fatos históricos é também ficcionalização por causa do ato de organizar os 

dados em forma de narrativa. 

 A concepção de realidade que temos, das relações que a sociedade têm com o 

mundo que a cerca gira em torno de representações e apropriações. Segundo Pesavento, 

“indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem 

sobre a realidade” (2004, p. 39). Um indivíduo aprende a dar aula, por exemplo, por 

meio da representação de professor, de metodologia, etc, que ele tem. Tal indivíduo se 

apropria da representação de professor e reproduz aquilo do qual se apropriou. Assim se 

faz cultura. As representações não legitimadas caem por terra, deixam de ser 

reproduzidas e são esquecidas, já que “aquilo/aquele que se expõe o representante 

guarda relações de semelhança, significado e atributos que remetem ao oculto – o 

representado. A representação envolve processos de percepção, identificação, 

reconhecimento, classificação, legitimação e exclusão” (PESAVENTO, 2004, p. 40). 

Aquilo que permanece circulando socialmente é um registro do que foi aceito e 

corroborado pela sociedade: “A força da representação se dá pela sua capacidade de 

mobilização e de produzir reconhecimento e legitimidade social. As representações se 

inserem em regimes de verossimilhança e de credibilidade, e não de veracidade” (ibid, 

p. 41). 

 Assim sendo, a compreensão das práticas sociais amplia o que entendemos por 

registro histórico, já que esse jogo de representações e apropriações sociais produzem 

cultura e história: 

 

Nada é simplesmente colhido do passado pelo historiador, como uma 

História dada. Tudo que se conhece como História é uma construção da 

experiência do passado, que tem se realizado em todas as épocas. A História 

inventa o mundo, dentro de um horizonte de aproximação com a realidade, e 

a distância temporal entre a escritura da história e o objeto da narrativa 

potencializa essa ficção (PESAVENTO, 2004, p. 53). 

 

 

 De acordo com essa compreensão de história e cultura discutida por Pesavento, 

entendemos que o historiador da história cultural é uma espécie de detetive, de escritor, 
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que assim como um artista ou um cineasta, faz uma possível leitura do passado e o 

representa como que por meio de montagem. 

 

Representação e imaginário, o retorno da narrativa, a entrada em cena da 

ficção e as idéias das sensibilidades levam os historiadores a repensar não só 

as possibilidades de acesso ao passado, na reconfiguração de uma 

temporalidade, como colocam em evidência a escrita da história e a leitura 

dos textos (PESAVENTO, 2004, p. 59). 

 

 

 A nova história, com seu adjetivo cultural, pressupõe uma diferenciação entre a 

história intelectual, pelo uso “das mentalidades”, do uso de sentimentos e da 

hermenêutica. Observando como as práticas e representações culturais constroem e 

destroem a vida social, a história cultural estuda a construção do cotidiano através de 

novas práticas de apropriação. Este olhar para o passado busca entender, por exemplo, a 

construção e desconstrução de classes, gêneros, tradições, países, monarquia, 

identidades individuais e etc. 

 Para Pesavento, tanto a literatura quanto a história são “formas de explicar o 

presente, inventar o passado, imaginar o futuro” (2004, p. 81), porque valem-se de 

estratégias retóricas, estetizando em narrativa os fatos que se propõem falar; são formas 

 de representar inquietudes e questões que mobilizam os homens em épocas diferentes e 

possuem um público imaginado, ou seja, um leitor-alvo. 

 Pensamos que o modo de enxergar a história e os pressupostos teóricos da 

corrente historiográfica da História Cultural nos auxiliam a realizar a leitura de livros 

literários do corpus da pesquisa com o olhar hermenêutico e investigativo necessário 

para que possamos empreender um estudo das representações e práticas culturais que 

congregam os aspectos do medo ligado à localidade. Isso será possível porque esse mito 

é uma construção social que foi representada e apreendida até se tornar aceita ao longo 

dos anos e publicações feitas.       

 Historiadores atuantes não somente nos séculos XIX e XX, como também em 

séculos pregressos a este, foram enfáticos ao alegar que pontos notórios da história 

cultural foram conquistados por meio de trajetórias pessoais. Jean Pierre-Rioux traz 

lume a este horizonte quando cita em seu panorama introdutório em Para Uma História 

Cultural: 
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O voluntarismo de uma caminhada fora das sendas trilhadas, a capacidade de 

recomeçar e de inovar sem cuidar das precedências na escolha dos assuntos, a 

dignidade crítica que recusa o vaguear dolorista na moda, a alegria de 

partilhar um trabalho continuamente delineado e também a simples fidelidade 

a si próprio: tantas qualidades, bastante raras, mas tidas por naturais por 

aqueles que as cultivaram e que bem se sente serem as preceptoras do 

historiador cultural (RIOUX, 1998, p.12). 

 

 A história, tanto como a conhecemos nos primórdios, quanto embalada pelas 

mudanças dos estudos culturais, relaciona e investiga cada uma das mudanças de 

interpretação pelas quais passamos em sociedade e que, particularmente, tanto nos 

afetaram neste final de século. Os ideais de progresso se mostraram insuficientes 

durante as recorrentes crises políticas e econômicas e a recente diversidade das 

manifestações religiosas promoveram uma nova conjuntura que atinge as formas de 

representação em sua mais pura essência. Eis que, dentro de um breve momento de 

tempo, pudemos ver uma valorização assaz igualitária da cultura como sendo um 

indicativo de um porvir a sofrer inovações e desconstruções da realidade social vigente, 

e de, consequentemente, suas percepções pelos indivíduos partidários desta ou aquela 

sociedade objeto de mudança. 

 Ainda sob a ótima de Rioux, somos capazes de observar os conceitos de cultura 

através das mudanças vividas em sociedade no que o autor definiu como “o tempo das 

representações”: 

 

O novo rumor do mundo reabriu em primeiro lugar e de repente à 

investigação da história todas as acepções, universais, sociais e individuais, 

da palavra “cultura”; a mais ontológica, que distingue a existência humana do 

estado natural, com sinais distintos e marcas  simbólicas, sistemas de funções 

e práticas, apropriação coletiva e condições de civilização; a mais 

antropológica, que faz da cultura um conjunto de hábitos e de representações 

mentais próprios de um dado grupo num dado momento, com o seu cortejo 

móvel de costumes e crenças, de leis e de técnicas, de artes e linguagens, de 

pensamentos e mediações; finalmente a mais “clássica” e tão “esclarecida”, 

que reconduz a cultura ao saber, um processo no decorrer do qual o indivíduo 

pensante estimula as faculdades do espírito (RIOUX, 1998, p. 17). 

 

 

 A questão relacionada ao tempo das representações destarte remonta ao tempo 

da narrativa, uma vez que temos como esfera investigativa não apenas a história cultural 

em si, mas as maneiras através das quais os estudos a ela alusivos se fazem pertinentes 
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na literatura. Em Tempo e Narrativa, Paul Ricouer toma para si um posicionamento de 

dialogia entre nomes que vão de Santo Agostinho a Kant, passando por Aristóteles, com 

o intuito de abordar o problema: 

 

O fracasso maior da teoria agostiniana é não ter conseguido substituir por 

uma concepção psicológica do tempo uma concepção cosmológica, apesar do 

inegável progresso que essa psicologia representa relativamente a toda 

cosmologia do tempo. A aporia consiste precisamente no fato de que a 

psicologia se acrescenta legitimamente à cosmologia, mas sem poder 

desloca-la e sem que nem uma nem outra, tomada separadamente, proponha 

uma solução satisfatória a seu insuportável dissentimento (RICOUER, 1997, 

p.19). 

 

 

 Guardado o fato de que a obra de Paul Ricouer privilegia um exame das 

questões que se relacionam primordialmente à narrativa histórica e não à literária, 

acreditamos ser possível descortinar o pensamento deste filósofo também por meio do 

prisma da literatura. Através da ótica de Ricouer podemos afirmar que o 

entrecruzamento de literatura e história se dá por meio do ato da leitura em si. Ato este 

que desempenharia o papel de mediador entre história e literatura. Cláudia Caimi, 

pesquisadora do Departamento de Estudos de Linguagem, Arte e Comunicação da 

UNIJUÍ, estado do Rio Grande do Sul, em seu texto Literatura e História:  a  mimese  

como  mediação,  mostra  com  precisão  a  relação  proposta  por Ricouer acerca das 

duas ciências entrelaçadas em nosso trabalho: 

 

 

Paul Ricouer estabelece a relação entre literatura e história a partir da 

mediação hermenêutica proporcionada pela mimese. Ele busca discutir a 

distância entre a linguagem e o mundo mediada pelo duplo sentido das 

estruturas das formas linguísticas aparentadas, como a metáfora e o discurso 

poético, que preservam o poder criador da linguagem e a capacidade de 

redescrição do mundo (CAIMI, 2004, p.59). 

 

 

 A ideia de Ricouer de que o tempo da história e o tempo da ficção, em 

determinado momento, se entrecruzam, consequentemente colocando em cheque o 

conceito (ou conceitos) de realidade, nos transporta de volta à falta de entendimento, 

expressa pelo autor, entre a psicologia e a cosmologia, por exemplo, dessa forma, 
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desacomodando a ideia de perenidade das leis gerais que regem o universo. Ainda sobre 

a intermitência do tempo histórico versus tempo narrativo, Claúdia Caimi reitera que: 

 

Na narrativa histórica, o papel da imaginação na configuração do passado, tal 

como foi, é o de mostrar que o imaginário se incorpora à consideração de ter-

sido, sem com isso enfraquecer o intuito realista da história. Ou seja, na 

constituição da consciência histórica do passado, os conectores que marcam a 

instauração do tempo histórico (calendário, sequência das gerações e rastro) 

são fictícios, pois se estabelecem por transferência analógica. Dessa forma, é 

o imaginário, através da tropologia (principalmente a metáfora), que 

responde à exigência de refiguração da representância (CAIMI, 2004, p.64). 

 

 

Considerações Finais  

 

 Podemos concluir através deste apanhado de pensamentos em torno da história 

cultural e dos estudos das representações, que não somente a mudança que objetivamos 

investigar aqui, ou seja, o percurso do medo ao longo dos tempos na literatura, bem 

como qualquer mudança de panorama literário estabelecido, se dá (como ilustra 

Pesavento através de sua metáfora do detetive-escritor), pois a narrativa ficcional 

inevitavelmente acompanhou o desenvolvimento da sociedade nos grandes centros. 

Uma vez que ao organizar os dados históricos também em forma de narrativa, o registro 

destes dados pode também ser considerado ficcionalização, o que vemos é que a linha 

que entremeia história e literatura se faz tão tênue que ainda que não se tenha por 

intenção torná-la imperceptível, muitas vezes a perdemos ao longo do caminho. 
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Resumo: O objetivo deste estudo é analisar a partir de diferentes perspectivas a 
formação social da mente, isto é, um acontecimento individual que se explica por leis 

naturais no qual os indivíduos desenvolvem relações com outros indivíduos, ou seja, 
com outros organismos individuais, e com a situação natural, social e cultural que os 

rodeia. Para tornar possível esta tarefa, apoiamo-nos em autores da Psicologia, a 
exemplo de Vygotsky (1994) que aborda a formação social da mente, fazendo um 
levantamento da mediação, da perspectiva sócio histórica, da noção de sujeito e de 

subjetividade e da psicologia sócio histórica, passando por pensadores da Filosofia, 
como Aristóteles e Hume (apud MONTEIRO; D'OLIVEIRA, 1999) que a partir da 

construção das Cidades, citadas por Aristóteles, busca explicar o que é natural e o que é 
naturalidade das interações dos sujeitos sociais. Para explicar a formação social no 
campo da Sociologia, tomou de empréstimos as ideias de Cardoso, Fernando Henrique e 

Ianni, Octávio (1971), Levy (1993) e Marion Levy Junior (1971), entre outros autores 
de igual renome na área que marca a visão sociológica do sujeito e da constituição da 

mente a partir de sua inserção social. A metodologia deste trabalho é a pesquisa 
exploratória, utilizando como coleta de dados a pesquisa bibliográfica. Concluiu-se que 
a mente individual não existe, pois ela é a conjunção daquilo que se aprende na infância, 

somado aos conhecimentos internalizados a partir da inserção do indivíduo no meio 
social ou na cultura, como denominam alguns.  
 

Palavras-chave: Formação da mente; Socialização; Sujeito e subjetividade.  
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The social formation of the mind 

 
Abstract: The aim of this study is to analyze from various perspectives the social 
formation of the mind, that is, an individual event that is explained by natural laws in 

which individuals develop relationships with other individuals and with other individual 
organisms, with nature, social situations and cultural environment that surrounds them. 
In order to make this task possible, authors of Psychology were approached, such as 

Vygotsky (1994), who addresses the social formation of the mind, surveying mediation, 
the socio-historical perspective, the notion of subject and subjectivity and psychology 

historical partner. In Philosophy, one discusses Aristotle and Hume (apud MONTEIRO; 
D'OLIVEIRA, 1999) who from the construction of the Cities, mentioned by Aristotle, 
seeks to explain what is natural and what is natural in the interactions of social subjects 

and to explain social formation. In the field of Sociology, one borrows the ideas of 
Cardoso, Fernando Henrique and Ianni, Octávio (1971), Levy (1993) and Marion Levy 

Junior (1971), among other authors of equal renown in the area that marks the 
sociological view of the subject and the constitution of the mind from its social 
insertion. The methodology of this work is exploratory research, using bibliographic 

research as data collection. It was concluded that the individual mind does not exist, 
because it is the conjunction of what is learned in childhood, added to the internalized 

knowledge from the insertion of the individual in the social environment or in culture, 
as some researchers call it.  

 

Keywords: Formation of the mind; Socialization; Subject and subjectivity. 
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Introdução 

 

Em relação à mente humana, observa-se que ela sofre mudanças diárias e muitas 

vezes não se dá conta das transformações que ocorrem em função do meio em que se 

vive. É sabido, ainda, que a cada fase se formam pensares diferentes a partir da vivência 

em vários ciclos, sejam familiares, profissionais e/ou culturais. Com esse convívio 

diversificado é que se constrói a mente humana, levando-a a mudanças de 

comportamento de acordo com o que se adquire para o nosso pensar (VYGOTSKY, 

1994).           

 A construção da mente tem inicio no seio familiar com a fala e agrega 

questionamentos sociais quando passa para o convívio escolar, seguido da formação 

profissional, quando se possui uma, e assim a socialização se concretiza. A origem da 

sociabilidade do homem parece entrecruzar várias ciências para dar conta de sua 

explicação: a Antropologia, a Filosofia, a Sociologia, e a Psicologia. Ao menos duas 

dessas são muito exploradas e farão parte deste trabalho: a Filosofia e a Psicologia 

(ARISTÓTELES apud MARIO GAMA KURY, 1997). 

Para a psicologia, restringindo-se a Vygotsky, a sociabilidade do homem começa 

com o pensamento e a linguagem, os quais, segundo ele, têm origens diferentes e 

desenvolvem-se conforme trajetórias independentes, mas que se estreitam em um dado 

momento. O trabalho de Vygotsky é centrado no desenvolvimento da espécie humana e 

no desenvolvimento do indivíduo humano, compreendendo sua origem e trajetória de 

dois fenômenos: indivíduo humano e espécie humana cujos desenvolvimentos ele 

considera como diferentes (VYGOTSKY, 1994). 

Assim, ao buscar compreender a história da espécie humana que se inicia com 

primatas superiores, especialmente os chimpanzés, Vygotsky estuda as formas de 

funcionamento do intelecto e utilização da linguagem, tomadas por ele como 

precursoras do pensamento e linguagem do ser humano. O pesquisador considerou 

também esses processos como a fase pré-verbal do desenvolvimento do pensamento e a 

fase pré-intelectual do desenvolvimento da linguagem. 

O fato de a Filosofia e da Psicologia se apresentarem como duas ciências 

antagônicas é que faz desse tema “A formação social da mente” interessante e relevante,  
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pois são duas visões completamente diferentes do homem e da espécie humana, 

enquanto ser social e sociabilidade, respectivamente. Para explicar a visão filosófica, 

escolheu-se Aristóteles como fundamento da construção social da mente na qual se 

estabelecem as diferenças e semelhanças entre a concepção filosófica e a psicológica 

acerca de um mesmo tema. Resolveu-se a questão das Cidades por representarem o 

meio social em que o homem, nela inserido, precisa, necessariamente, ouvir, falar, 

aprender, apreender, ressignificar e elaborar o seu próprio discurso, ou seja, reconstruir 

a mente, considerando-se que uma mente isolada não forma consciência.  

A Sociologia, por sua vez, parte das interações sociais do indivíduo e seus 

requisitos e será analisada a visão sociológica pela obra de dois autores: Fernando 

Henrique Cardoso e Octávio Ianni, por tratar-se de uma obra fundamental para quem 

precisa aprender sociologia. Esta pesquisa se justifica para melhor compreensão da 

socialização da mente sobre três perspectivas, a saber, psicológica, filosófica e 

sociológica que se agrupam formando uma só: a construção social da mente, já que o 

indivíduo é mente e uma mente isolada não tem razão de existir. 

O objetivo deste estudo é analisar a partir de várias perspectivas a formação 

social da mente, isto é, um acontecimento individual que se explica por leis naturais. Os 

indivíduos desenvolvem relações com outros indivíduos, ou seja, com outros 

organismos individuais, e com a situação natural, social e cultural que os rodeia. Essas 

relações tendem a se repetir à medida que as experiências elegem aquelas que são 

essenciais e favoráveis para a sobrevivência e para a produção e reprodução das 

condições necessárias à vida, na qual a criação de padrões regulares e determinados de 

ligação dos homens entre si e com as coisas. Estas experiências elegem também formas 

de reação de cada organismo individual em face dos outros indivíduos e da situação e 

analisa em várias perspectivas o fenômeno da constituição social da mente. 

A metodologia deste trabalho foi a pesquisa exploratória baseada em Richardson 

Roberto Jarri (1999). Para isso, pretendeu-se buscar na bibliografia disponível inerente 

ao tema (livros, revistas, produções acadêmicas, etc.) fontes idôneas e devidamente 

fundamentadas, com informações que possibilitem um maior aprofundamento para, em 

seguida, interconectá-las formando um só texto, um só sujeito, uma só mente formada 

de várias outras (RICHARDSON, 1999). 
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Desenvolvimento 

Formação da Mente 

Vygotsky foi um dos eleitos para fundamentar a primeira parte deste trabalho, 

em razão de sua teoria psicológica sobre a linguagem e a formação da mente e vice-

versa, permitindo uma visão psico-antropológica do sujeito humano, embora neste 

mesmo capítulo ainda caiba um diálogo com outros autores porque as teorias do citado 

autor convergem sempre para o interacionismo da pessoa humana, enquanto ator social 

com necessidade e capacidade para desenvolver formas de relações com outros 

organismos e com outros indivíduos.       

 A relação do homem com o mundo, segundo Vygotsky, não é uma relação direta 

e sim mediada. A criança no primeiro ano de vida desenvolve os movimentos 

sistemáticos, as coisas de si, como a percepção, o cérebro, as mãos, e o uso de 

instrumentos mediadores auxiliares na solução de tarefas. Os signos e as palavras 

constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com 

outras pessoas. A teoria de Vygotsky não se restringe à criança, uma vez que ela 

abrange a sociabilidade do homem, signo e instrumento, interação social, histórica, 

muita história e funções mentais superiores. No entanto, a sociabilidade da criança é o 

marco de partida das interações sociais com o meio em que se insere (VYGOTSKY, 

1994).            

 O sujeito maduro implicado no mundo está presente na perspectiva psicológica 

sócio histórica de Vygotsky que o define/conceitua como uma pessoa social: um 

conjunto de relações sociais agregadas em um único indivíduo.  

Para a perspectiva histórico-social, o homem é visto em sua totalidade e numa 

relação dialética com a natureza, com o mundo. Fundamentando-se na Dialética da 

Natureza de Engels (1925), Vygotsky percebe que, diferentemente do animal que é 

programado e dominado pela natureza, ou seja, pelos instintos naturais especialmente o 

de sobrevivência e continuidade da espécie, o homem exerce domínio sobre a natureza 

agindo sobre ela. Com essa atividade, com o seu trabalho, o homem, ao transformar a 

natureza, também se transforma. Nesta perspectiva, o social e o cultural são categorias 

fundamentais na obra de Vygotsky.  
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De acordo com Pino (2000), para uma análise mais apurada da natureza, do 

social e do cultural é preciso situá-la com o seu conceito de história, que é uma ideia 

chave no debate da relação entre natureza e cultura, de fundamental importância para a 

compreensão das duas linhas de desenvolvimento humano propostas por Vygotsky: a 

linha natural e a linha cultural.       

 Vygotsky não dicotomiza essas duas linhas de desenvolvimento humano, 

contudo, propõe uma relação dialética entre elas, e isto era até então, estranho à 

psicologia. Para Vygotsky (1987), as funções mentais elementares ou naturais e as 

funções superiores ou culturais se articulam na unidade do sujeito. A história do homem 

é, portanto, a história dessa modificação/transformação, dessa passagem de uma ordem 

natural para uma ordem cultural.       

 O social na perspectiva vigotskiana é, portanto, considerado como algo que 

precede a cultura, mas que ao mesmo tempo adquire nela novas formas de existência.  

 

Sob a ação criadora do homem a sociabilidade biológica adquire formas 

humanas, tornando-se modos de organização das relações sociais dos 

homens. Nesse sentido, o social é, ao mesmo tempo, condição e 

resultado do aparecimento da cultura (PINO, 2000, p. 53). 

 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que para Vygotsky a cultura é o todo das 

produções humanas, sejam elas técnicas, artísticas, científicas ou organizadas na forma 

de instituições e práticas sociais. Nessa linha de raciocínio, tudo que não é fornecido 

pela natureza é obra do homem, inclusive a sua ação sobre a natureza.   

 A noção de sujeito e a construção da subjetividade surgiram na modernidade no 

momento histórico em que a psicologia ainda engatinhava como ciência. Esse momento 

foi marcado por grandes transformações de toda sorte, econômicas, políticas e sociais, 

resultado da mudança do modelo de produção feudal para o modelo capitalista, embora 

antes disso a Reforma Protestante já tivesse provocado uma grande revolução no modo 

de vida do homem. As mudanças no modo de produção, no entanto, fizeram surgir no 

pensamento moderno uma nova concepção de mundo e de homem, o qual passa a ser 

percebido como sujeito livre para decidir sua própria vida, ou seja, o livre arbítrio para 

escolher seu lugar na sociedade. Em termos socioeconômicos, essa liberdade foi 

possibilitada pelo capitalismo e no aspecto religioso, foi possibilitada pela Reforma 
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Protestante (GONÇALVES, 2001).        

 Há que se ressaltar, entretanto, que toda liberdade traz responsabilidades, e esse 

livre arbítrio, em todos os sentidos, impõe aos homens sua participação na sociedade 

como indivíduos, produtores/consumidores de mercadorias.    

 O mesmo momento histórico que possibilitou o homem livre como ideia central 

e em sua subjetividade, contraditoriamente, apresentou a objetividade como uma 

necessidade do conhecimento. Isto porque o capitalismo é pura racionalidade. O século 

XIX consolidou a experiência da subjetividade isolada e, ao mesmo tempo, a crise dessa 

subjetividade. 

Assim, a modernidade como fruto de um período histórico altamente 

dinâmico e produtivo, fundado em contradições prenhes de 

possibilidades de superação, não só põe de forma contraditória a 

questão da relação entre objetividade e subjetividade, mas de modo 

igualmente contraditório apresenta as possibilidades de sua superação, 

no mesmo século XIX, com o pensamento dialético (GONÇALVES, 

2001, p. 43). 

 

É nessas concepções pós-modernas ou contemporâneas que surgem as ideias 

sobre o sujeito e a subjetividade resultantes de críticas a concepções desenvolvidas na 

modernidade, porém que acabam apontando para uma negação, descaracterização ou 

mesmo a uma volatilização do sujeito Gonçalves (2001), na era da liquidez Baumann 

(1997).           

 O pensamento contemporâneo rejeita o conhecimento totalizante, ou seja, os 

valores universais, qualquer tipo de explicação causal, discursos dominantes de 

igualdade, a concepção marxista de emancipação humana geral. Ao contrário, direciona 

seus ataques a tudo que se aproxima de reducionismo, fundacionismo e essencialismo. 

Inversamente enfatiza a diferença, as identidades particulares (sexo, raça, etnia, 

sexualidade), os conhecimentos particulares, a natureza fragmentada do mundo e do 

conhecimento humano Freitas (2001).     

 Segundo Gonçalves (2001, p. 59), a pós-modernidade ou modernidade 

contemporânea traz consigo uma mensagem de negação da subjetividade, já que essa 

realidade não é real, é criação do signo e “(...) nega-se a subjetividade, ao menos aquela 

com poder de criar e modificar a realidade. O sujeito se torna fluido, também ele se 

modifica pelo signo”.         
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 No entanto, no seio da própria concepção pós-moderna, outros autores como 

David Harvey e Jameson adotam uma linha de visão capaz de fornecer elementos 

suficientes para a compreensão do sujeito atual. A visão desses autores aceita qualquer 

nova característica aliada ao meio de produção capitalista, acumulação (flexível) do 

capital, as transformações nessas relações, o imperativo das leis de mercado, a 

sociedade de consumo que reunidas diluem o sujeito. Contudo, debatem que essa 

dissolução tem um caráter ideológico e não é um resultado implacável do processo 

humano (GONÇALVES, 2001).       

 Desse modo, a subjetividade é constituída através de mediações sociais, 

implicando, portanto, a relação com outro, via linguagem e via comportamentos e 

condutas. Porém, Colares (2008), analisando a subjetividade sob o ponto de vista 

freudiano, afirma que a primeira construção ocorre num segundo momento da vida - 

considerando que o primeiro seja o abandono do objeto de seu desejo (a mãe) - o 

segundo momento da construção da subjetividade ocorre quando o indivíduo se insere 

na sociedade e, por forças disciplinadoras/regulamentadoras, sobretudo da moral e da 

ética, morre para uma relação intrasubjetiva e nasce para as relações intersubjetivas, ou 

seja, conduzir/direcionar a libido de si, então objeto do desejo, para os outros. Essa 

tarefa moral implica em se reconhecer como sujeito, num universo de outros sujeitos 

sociais.         

 Bakhtin (1988) traz a linguagem para o centro de sua teoria e realiza uma síntese 

dialética entre objetividade e subjetividade. Para ele, não pode existir um signo com 

apenas uma função-parte de uma realidade: diz que cada signo não é apenas um reflexo, 

uma sombra do mundo real, mas é também um fragmento material deste mundo e, 

consequentemente, um fenômeno do mundo exterior. Além disso, Bakhtin (1988) 

afirma que toda enunciação, mesmo que pareça insignificante, renova sem cessar essa 

síntese dialética entre o psiquismo e o ideológico, entre a vida interior e a vida exterior - 

certamente aqui Bakthin está se referindo ao discurso. O autor acrescenta, ainda, que a 

consciência individual nada pode explicar, a não ser a partir do meio ideológico e social, 

ou seja, do coletivo, daquilo que se aprende, apreende e reformula. Bakhtin (1991) 

revela que o eu precisa da colaboração dos outros para poder definir-se e ser autor de si 

mesmo - é o caso do aprender, apreender e ressignificar.  Assim, o eu só existe a partir 

do diálogo com outros eus exteriores; suas próprias palavras serão a soma da 
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incorporação de palavras alheias. A palavra do outro se transforma dialogicamente, para 

tornar-se palavra pessoal-alheia com a ajuda das palavras do outro, e depois, palavra 

pessoal perdendo as aspas (FREITAS, 1997). Na fala pessoal, há, assim, um 

entrecruzamento de diversas vozes, de diversos discursos anteriores, isto é, uma soma 

do aprendizado e consequentemente, conhecimento.  

Visão Filosófica  

Os primeiros vínculos sociais e afetivos entre pessoas inábeis para existir sem a 

presença dos outros, por conta de uma necessidade natural, são, segundo Aristóteles, 

fonte de todas as outras formas sociais posteriores, que evoluem naturalmente daquelas, 

até atingirem a forma de Cidade.        

 Aquelas primeiras uniões segundo o pensador se deram por dois instintos 

básicos dos homens: o de perpetuação da espécie, que segundo ele não era o resultado 

de uma escolha, mas tal como nos outros animais e nas plantas, há um impulso natural 

no sentido de querer deixar depois de si um outro ser da mesma espécie Aristóteles 

(apud MARIO GAMA KURY, 1997); e o de autopreservação, que une senhor e 

escravo; um será sempre dependente do outro, seja no sentido afetivo, seja na própria 

sobrevivência, como proteger-se, alimentar-se, etc.     

 No mundo aristotélico, o homem tem como principal preocupação a sua 

subsistência e a de sua família, abrindo assim o caminho para o surgimento da cidade, 

onde, além da subsistência, o indivíduo procura também o bem viver, através de 

atividade moral e intelectual, permeada pela valorização da moral, da intelectualidade, 

das virtudes, da amizade e da felicidade.      

 Em suma, essa é a teoria aristotélica para explicar a vida social na cidade em 

que, buscando uma base estável, parte da ideia de natureza, principalmente da natureza 

humana imanente que é o valor respectivo, amalgamando-se assim os aspectos 

ontológico e axiológico, o que faz com que fim e natureza caminhem juntos, sendo o 

fim natural do homem, a vida em sociedade.      

 A concepção de naturalidade aristotélica, em primeira instância, poderia parecer 

falta de deliberação ou arbítrio dos homens quanto à formação da sociedade em que vão 

viver. Assim, precipitadamente, poder-se-ia dizer que os homens tendem a viver na 

cidade autossuficiente, porque nela encontra tudo de que necessita para sua 
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sobrevivência, não necessitando mais desenvolver estratégias naturais para sua proteção 

e sobrevivência. Porém, Aristóteles afirma que o desejo de viver na cidade prevalece 

ainda que não houvesse necessidades externas: por isto, mesmo que os homens não 

necessitem de assistência mútua, ainda assim eles desejam viver juntos.   

 A teoria aristotélica possui algumas semelhanças com a teoria humana da 

explicação da vida em sociedade. Almeida (2009), citando Hume, afirma que nascido 

em uma família, o homem é obrigado a conservar a sociedade, por necessidade, por 

inclinação natural e por hábito. Assim, como Aristóteles, Hume afirma haver inclinação 

natural, necessidade e ainda aponta o sexo como ponto de apoio de sua teoria. 

Aristóteles, como já mencionado, inclui, além do sexo, o instinto de autopreservação.

 No entender de Almeida (2009), ao se analisar o significado da expressão 

inclinação natural, utilizada por Aristóteles e por Hume na explicação da vida em 

sociedade, o primeiro apetite sexual e o instinto de autopreservação fazem parte dessa 

inclinação natural. Se o fim do homem é a felicidade, e se a felicidade se dá mais 

facilmente na vida em sociedade, o homem naturalmente tende a ela (animal político). 

Para Hume, (apud MONTEIRO; D'OLIVEIRA, 1999) a libido e a busca da satisfação 

de necessidades naturais são também inclinações naturais. A sociedade é uma invenção 

humana cujas condições de possibilidade devem-se, sobretudo, ao hábito que não 

significa um mero habituar-se à cooperação mútua. É mais do que isso: "trata-se aqui de 

um problema de conhecimento" (MONTEIRO, 1975, p. 44).    

 Para que a sociedade possa se formar é preciso que as vantagens que dela 

decorrem sejam conhecidas dos homens. Por conseguinte, o papel do hábito (habitus) é 

possibilitar o conhecimento de uma relação causal (a vida em grupo gera vantagens). 

 Do exposto, conclui-se que no homem, segundo Hume, não há uma natureza 

política no sentido de sociabilidade inata, uma busca natural de um fim (felicidade), 

como quer Aristóteles (ALMEIDA, 2009). O surgimento da crença acerca dos 

benefícios da vida em sociedade, proporcionada pelo habitus, mostra que a 

sociabilidade do homem é adquirida, ou seja, o homem torna-se social (o que é inato é o 

mecanismo pelo qual atua o habitus).      

 Assim, diferentemente de Aristóteles, Hume nega que o homem seja dono de um 

instinto de sociabilidade determinado, fórmula essa que foi usada por Sigmund Freud 
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posteriormente, para descrever o início da vida em família e em sociedade, embora, sem 

utilizar a figura do habitus: 

Pode-se supor que a formação de famílias deveu-se ao fato de ter 

ocorrido um momento em que a necessidade de satisfação genital não 

apareceu mais como um hóspede que surge repentinamente e do qual, 

após a partida, não mais se ouve falar por longo tempo, mas que, pelo 

contrário, se alojou como inquilino permanente (FREUD 1976, p. 119). 

 

Ainda segundo o psicanalista, com a família o homem mantinha perto de si seu 

objeto sexual, enquanto a mulher permanecia com seus filhos, no interesse deles, 

subjugada ao homem e aos cuidados com o lar e com os filhos. Essa teoria aristotélica é 

o esquema que dominou a Idade Média europeia, só tendo sido negado 

sistematicamente a partir da modernidade (MACINTYRE, 2000).   

 Para Hume, toda e qualquer ideia deriva de impressões, ou seja, de percepções 

anteriores. Como não é possível afirmar a existência na matéria de um princípio 

eficiente ou final que determine a causalidade, a teoria da causalidade de Aristóteles não 

pode, diria Hume, ser bem sucedida (ALMEIDA, 2009).     

 Por fim, a teoria de Hume é contrária à teoria aristotélica, pois não se pode 

atribuir a força de uma causa a uma qualidade desconhecida; haja vista que, nas 

qualidades manifestas da matéria não é encontrado qualquer indício desse poder. 

Segundo Ameida (2009) Hume nega a existência de várias causas em um só evento, ou 

de uma causalidade complexa, como a de Aristóteles, ou a conexão necessária gera uma 

impressão na mente, que determina a causa, que é sempre eficiente, ou não há causa. Ao 

descrever a teoria ética de Aristóteles como um esquema triplo: conceito da natureza 

humana sem instrução, conceito dos preceitos da ética racional e conceito de natureza 

humana como poderia ser, se descobrisse seu telos (MACINTYRE, 2000). 

 Não foi somente Hume que rejeitou a noção teleológica da natureza humana, ou 

seja, qualquer ideia “do homem como ser que possui uma essência que defina seu 

verdadeiro fim" (MACINTYRE, 2000, p. 102-103). Desse modo, o esquema humano, 

dentre outros, passou a ter apenas dois elementos: o conceito da natureza humana sem 

instrução e os preceitos da ética racional. Os mandamentos morais servem, então, para 

educar a natureza humana, servindo de móveis para a ação. 

Visão Sociológica 
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Tanto quanto a Filosofia, a Sociologia entende como naturais, as leis e as 

situações, juntamente com as sociais e culturas as situações que envolvem o homem em 

sua relação com o outro, haja vista que no nível humano de organização da vida, as 

relações que cada indivíduo mantém com os outros indivíduos e com a situação que o 

envolve, seja ela, natural ou social, efetua-se através de um conjunto de instrumentos, 

símbolos e significados, que, tanto dão sentido, como motivam as ações ao modificar a 

natureza, ao produzir as condições para a sua vida, o homem torna-se um ser cultural, na 

medida em que cria instrumentos de trabalho e de comunicação, ao mesmo tempo em 

que produz um conjunto de significados de sentido, emprestando-os às coisas e à sua 

própria ação (CARDOSO; IANNI, 1971). Reiterando algumas tomadas do texto 

introdutório, 

  

Toda ação supõe um organismo particular de cujas energias são 

derivadas e, neste sentido, é um acontecimento individual que se explica 

por leis naturais. Os indivíduos desenvolvem, por sua vez, relações com 

outros indivíduos, isto é, com outros organismos individuais, e com a 

situação natural, social e cultural que os circunda. Estas relações 

tendem a repetir-se na medida em que experiências individuais 

selecionam aquelas que são essenciais e favoráveis para a sobrevivência 

e para a produção e a reprodução das condições necessárias à vida, 

donde a criação de padrões regulares e determinados de ligação dos 

homens entre si e com as coisas (CARDOSO; IANNI, 1971, p. 10). 

 

Segundo os autores, quando o homem cria as condições para a sua vida, ele 

modifica a natureza, não só de seu entorno, mas a sua própria, duas condições para que 

se torne um ser cultural, ou seja, um ser civilizado. Contudo, esse ser civilizado, é 

portador de seus próprios significados, criados em gerações anteriores, cujas 

modificações se dão em vários níveis: Acréscimo de experiências à sua realidade 

através de mecanismos motivadores para o seu funcionamento e pela organização da 

cultura em termos de padrões de comportamento e de valores, e por último, no processo 

de adaptação e de modificação à natureza, e de interação de indivíduo a indivíduo, no 

processo incessante de criação das condições para a sua própria vida, em que os homens 

desempenham funções e assumem posições que os diferenciam e relacionam uns com os 

outros de modo regular e determinado. Em outras palavras, criam os sistemas de 

interação social.          
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 O termo socialização, segundo Marion Levy Júnior (apud CARDOSO; IANNI 

1971, p. 60) significa dizer “o ato de inculcar a estrutura de ação de uma sociedade no 

indivíduo (ou grupo)”. A socialização nessa perspectiva envolve vários níveis, já que o 

indivíduo pode ser mais ou menos socializado, ou seja, uma pessoa pode ser mais ou 

menos socializada ou pode estar adequadamente socializada se ele já tiver internalizado 

elementos das estruturas de ação da sociedade, de modo a lhe possibilitar o desempenho 

eficaz dos seus papéis (direitos e obrigações).     

 Evidentemente, a sociedade pode coexistir com alguns membros 

inadequadamente socializados. Aliás, a sociedade contemporânea não só coexiste, como 

já incorporou esses indivíduos inadequadamente socializados. Segundo Levy Junior, o 

número ou proporção desses indivíduos em relação à totalidade dos membros de uma 

sociedade, variará de sociedade para sociedade e, conclui: 

 

Não obstante, para que uma sociedade possa subsistir, deve ser 

satisfatoriamente transmitida a cada indivíduo a maior parte da quota 

mínima necessária à adequada socialização dos indivíduos, o máximo 

dos modos de ajustamento à situação total dos recursos de comunicação, 

das orientações cognitivas, sistemas de alvos, atitudes inerentes à 

regulação dos meios, modos de expressão afetiva, além de outras, a fim 

de torná-lo capaz de comportarem-se adequadamente nos seus múltiplos 

papéis através da vida, tanto com relação às suas habilidades como às 

atitudes (JUNIOR 1971, p. 61). 

 

 

Diz ainda o autor que a socialização, envolve algo muito diverso da manutenção 

do sujeito nas condições do simples bem-estar biológico.     

 Segundo Charles H. Cooley (1971), a comunicação é o mecanismo pelo qual 

tanto existem, quanto se desenvolvem as relações humanas, ou seja, todos os símbolos 

mentais e os meios de propagação destes no espaço e sua preservação no tempo. A 

comunicação, segundo o autor, abrange várias esferas do sujeito: 

 

As expressões faciais, as atitudes e os gestos; os matizes [...]. Todo este 

conjunto uma complexidade de seu inter-relacionamento efetivo, 

compõe um todo orgânico, correspondente à totalidade orgânica do 

pensamento humano. Cada coisa, nas formas do desenvolvimento 

mental, tem uma existência exterior. Quanto mais profundamente 



 

186 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

considerarmos esses mecanismos, mais intimamente revelar-se-ão suas 

relações com a vida interior da humanidade (COOLEY, 1971, p. 168). 

 

Nessa perspectiva, não há uma real separação entre os meios de comunicação e o 

mundo exterior, pois todos os objetos e ações, de certo modo, são símbolos mentais e 

quase tudo que existe pode ter o seu valor simbólico. Assim, sem a comunicação, a 

mente não tem como desenvolver uma verdadeira natureza humana, permanecendo num 

estado anormal e indescritível, “nem humano, nem animal” (COOLEY, 1971, p.169). 

Segundo o autor, numa perspectiva mais ampla, considerando a vida de um grupo 

social, ver-se-á que a comunicação, incluindo sua organização na literatura, na arte e nas 

instituições, é de verdade a estrutura externa ou visível do pensamento, tanto como 

causa, como efeito da vida interna ou consciente do homem.  As transformações 

ocorridas desde o início do século XIX constituem uma nova época na comunicação e 

no sistema total da sociedade. O aspecto geral dessas transformações está expresso por 

duas palavras, segundo Cooley (1971, p.173) “ampliação e movimentação”. 

 A discussão sobre o valor e o sentido da sociologia evidencia a recepção, pelos 

especialistas da moderna concepção de história, que valoriza a ciência enquanto 

consciência racional, reveladora e de fatos e processos sociais. Ao explicá-los ou 

interpretá-los, o conhecimento cientifico aponta a possibilidade do curso da história. A 

sociologia tem, portanto, um papel histórico a cumprir, sobretudo num período de 

mudanças sociais. O sentido histórico conferido à disciplina cientifica, exige, 

consequentemente, que a constituição dos conhecimentos não prescinda da referência ao 

passado, condição necessária para o diagnóstico do presente e a avaliação de chances 

futuras, segundo Villas Bôas (2016, p.79).      

  Os contatos sociais são espacialmente e temporalmente ampliados e, numa 

mesma cadência, a unidade mental que eles acarretam ou proporcionam – depende do 

ponto de vista -- torna-se mais ampla e mais viva. Nesse ritmo, o horizonte dos 

indivíduos amplia-se ao entrar em contato com uma vida mais extensa e mais variada. 

Conservam-se em movimento, algumas vezes até de modo excessivo, em face da 

multidão de sugestões modificadoras que a vida lhe apresenta.   

 Para Cooley (1971), qualquer que seja o ponto de vista pelo qual estuda-se a 

sociedade moderna, a fim de compará-la com o passado e prever o futuro, deve-se 
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conservar, pelo menos, a subconsciência dessa transformação radical em 

funcionamento, sem o que nada poderá ser compreendido. 

 

Considerações finais 

Buscar compreender a interação do sujeito através da qual a mente se constitui e 

é constituída pela cultura (civilização/sociedade); a mente, segundo se pode observar e 

entender das leituras e da produção deste trabalho, é uma criadora de significados, ou 

seja, os sujeitos sociais tanto os absorvem, quanto os produzem. É um intenso e 

incessante processo de escuta, assimilação, internalização, ressignificação e 

exteriorização.         

 A internalização, embora se confunda com ressignificação em sua finalidade, é 

um processo de reconstrução interna de uma operação externa com objetos que o sujeito 

interage. Trata-se, portanto, de uma operação fundamental para o processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, consistindo em várias 

transformações, entre elas, de atividade externa para uma atividade interna, e de um 

processo interpessoal para um processo intrapessoal.     

 O objetivo deste estudo foi analisar sob várias perspectivas na formação social 

da mente, portanto, um acontecimento individual que se explica por leis naturais, os 

indivíduos desenvolvem relações com outros indivíduos, ou seja, com outros 

organismos individuais, e com a situação natural, social e cultural que os rodeia. Essas 

relações tendem a se repetir à medida que as experiências elegem aquelas que são 

essenciais e favoráveis para a sobrevivência e para a produção e reprodução das 

condições necessárias à vida, onde, a criação de padrões regulares e determinados de 

ligação dos homens entre si e com as coisas. Essas experiências elegem também, formas 

de reação de cada organismo a para melhor compreensão do desenvolvimento humano, 

aprofundando-a na ciência da Antropologia. Registram-se as conclusões mais 

relevantes, de forma a confrontá-las com o objetivo geral proposto ao início do artigo. 
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Resumo: O artigo destaca que os refugiados ambientais, são sujeitos que refugiam por 
motivos ambientais, causados por fatores como os climáticos, desertificação, 
terremotos, entre outros. São pessoas que se deslocam dos seus territórios de origem em 

busca de abrigo em outros países que, muitas vezes, não as aceitam, dificultando mais 
ainda suas vidas. Por outro lado, os processos de refúgios não são definidos pela 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados e nem pelo Protocolo sobre o Estatuto 
dos Refugiados, sendo necessário incluí-los em uma definição jurídica, principalmente 
no direito internacional. Porém, existe uma nova doutrina que surge por meios dos 

ambientalistas e doutrinadores dos direitos humanos como Guido Fernando da Silva 
Soares (2003) e Fúlvio Eduardo Fonseca (2007) entre outros, dando ênfase e atenção, a 

convergência da proteção do ser humano e o meio ambiente que garante à vida, a saúde 
e o meio ambiente, reforçando o desenvolvimento sustentável e a necessidade de 
mudança no modo de vida. 

Palavras-chaves: Refugiados ambientais; definição jurídica; proteção da vida humana.  
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Environmental refugees” in the 21st century and 
conceptual difficulties 

 

 

Abstract: The article highlights that environmental refugees are individuals who take 

refuge for environmental reasons, which are climatic, desertification, earthquakes and 
others.  Are people who move from their home territories in search of shelter in other 

countries that, often, do not accept, making their lives even more difficult. On the other 
hand, refugee processes are not defined by the Convention on the Status of Refugees or 
by the Protocol on the Status of Refugees, and it is necessary to include them in a legal 

definition, mainly in international law. However, there is a new doctrine that arises 
through environmentalists and human rights doctrines such as Guido Fernando da Silva 

Soares (2003) and Fúlvio Eduardo Fonseca (2007) among others, giving emphasis and 
attention, the convergence of the protection of the human being and the environment 
that guarantees life, health and the environment, reinforcing sustainable development 

and the need to change the way of life. 

Keywords: Environmental refugees; legal definition; protection of human life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

Introdução 

 

Buscamos neste artigo discutir sobre as dificuldades conceituais, presentes no 

campo internacional, de significar adequadamente quem são os “refugiados 

ambientais”.  Esta categoria é definida a partir das necessidades concretas dos seres 

humanos que, por motivos ambientais, correm risco e precisam sair dos seus territórios 

de origem.  Os riscos ambientais são causados por variados fatores, por exemplo, os 

agentes climáticos, desertificações e terremotos. 

A ação continuada da degradação ambiental se estabelece pela deterioração do 

meio ambiente através de esgotamento dos recursos: ar, água e solo e todas as 

destruição dos ecossistemas, extinção dos campos, florestas e dos seres vivos presentes 

nestes espaços. Em fim, qualquer alteração ou perturbação ambiental que lhe seja 

prejudicial ao desenvolvimento dos seres vivos na terra é uma degradação ambiental. 

Os especialistas da área ambiental destacam que as causas mais comuns de 

degradação ambientais se avançam a partir do crescimento populacional porque 

comprime os recursos naturais favorecendo o aquecimento global terrestre, esgotamento 

dos recursos, aceleração a poluição e perda da biodiversidade. Neste caso, aumentam as 

exigências dos aterros sanitários dentro das cidades. Eles são criados para “resolver” à 

grande quantidade de lixo gerados nas residências, indústrias, fábricas e hospitais.        

Outros problemas, dependentes do crescimento populacional, tratam-se dos 

desmatamentos, que são acelerados geralmente pela agricultura, destruindo as florestas 

para garantir amplas criações de animais, colheitas de madeiras, fabricação de 

combustíveis, extração de madeira etc.. As poluições (atmosférica, aquáticas, ar, 

sonoras e visuais) também são consideradas com problemas da atual humanidade. Os 

poluentes aceleram o aquecimento global, aumentado o efeito carbono do planeta. 

Como podemos observar, as ações antrópicas causam danos ao meio ambiente do 

planeta e, por consequência, alterações ambientais como as climáticas que tendem a 

causar catástrofes ambientais, fazendo surgir os “refugiados ambientais”, como 

resultado dessa ação depredatória do meio ambiente em todo o mundo (SOARES, 

2003).   
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Outra questão que podem gerar “refugiados ambientais” e que não podemos 

deixar de debater, embora não aprofundaremos neste texto de modo que o assunto 

exige, trata-se do processo da ocupação do solo urbano que está submetida à dinâmica 

de procedimento da industrialização capitalista e desenvolvimentista. A partir do 

fortalecimento das indústrias e a pouco investimento no campo, os países passam por 

grande migração do campo para as cidades. No século XX, as principais cidades 

triplicaram suas populações, que ocuparam os espaços sem a articulação de 

planejamentos adequados pelas prefeituras, como a política de moradia, os serviços de 

saneamento básico, as seguranças alimentares e ambientais, as escolas e os 

atendimentos à saúde etc. 

Nos espaços urbanos atuais, as populações se organizavam dentro de suas 

possibilidades, ocupando encostas de morros, locais de preservação, planícies de 

inundação, beiras de córregos, áreas com pouca segurança de permanência e sem grande 

valor no mercado. “Estas áreas possuem, caracteristicamente, função ambiental 

importante, que, não sendo mercantilizadas, são, assim, desvalorizadas pelo mercado e, 

consequentemente, excluídas da lógica expansionista do capitalismo” (MATTOS; 

ROSA, 2011). Mesmo contribuindo para a expansão das atividades industriais, as 

pessoas economicamente desfavorecidas foram segregadas em lugares urbanos 

precários, de pouco investimento público. Com o passar dos anos, cada vez mais foi 

aumentando o número de habitantes morando em condições inadequadas nas cidades. O 

grande crescimento urbano se insere em graves problemas, tais como, a segregação 

socioespacial e precarização ambiental no meio urbano de populações pauperizadas que 

compartilham áreas inapropriadas para moradia e ainda enfrentam a má qualidade dos 

serviços públicos. 

Os riscos e as vulnerabilidades que se correlacionam são distribuídos entre os 

grupos sociais de maneira injusta. É em contexto de produção indiscriminada de riscos e 

de desigualdade social que essa perspectiva se torna aceitável e factual.  A sociedade 

tem se desenvolvido de tal forma que os riscos de caráter múltiplo (social, político, 

econômico e ambiental) impactam todos os grupos sociais. Ninguém está livre de ser 

afetado por riscos ambientais. Mas a Sociedade de Risco se estabelece e diferencia-se na 

sociedade dividida em classes (BECK, 2011). A distribuição dos riscos ambientais não 

ocorre por mero acaso. Existe intencionalidade nas atitudes de atores políticos sociais. 
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Um grupo, por ser socialmente vulnerável, torna-se mais vulnerável ambientalmente. 

Risco e vulnerabilidade são categorias interligadas. De fato, uma não existe sem a outra.  

“[...] Risco é a representação de um perigo ou álea (reais ou supostos) que afetam os 

alvos e que constituem indicadores de vulnerabilidade” (VEYRET; RICHMOND, 2007, 

p. 30).  

A vulnerabilidade de pessoas em situação de risco é um dos fatores 

determinantes das consequências do evento, ou seja, contribui para a definição da 

gravidade do risco. Ambas as categorias são faces da mesma moeda, uma vez que 

aquilo que reduz a vulnerabilidade também o faz com o risco (ARAÚJO; ROSA, 2014). 

Quando nos referirmos a riscos ambientais, estaremos nos aludindo aos riscos naturais 

intensificados com a intervenção humana desordenada e aos riscos industriais, 

tecnológicos. Riscos que poderiam ser abrandados se o processo de ocupação tivesse 

um olhar mais atento para as características ecológicas do espaço sobre o qual a cidade 

se ergue.  

Em relação aos “refugiados ambientais” deparamos com uma problemática da 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados e no Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados. Eles não reconhecem e nem adotam o termo “refugiados ambientais”, os 

tratam como pessoas perseguidas. Então, quando o “refugiado ambiental” solicita abrigo 

em um país, ele não recebe a proteção necessária porque não está na condição de 

perseguido. Devido esta lacuna, os direitos internacionais e os direitos humanos acabam 

lhe dando suporte. Esta dificuldade já poderia ter sido revista na Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, até porque, é 

direito de todos os seres humano terem as suas vidas individuais ou coletivas 

protegidas. 

Diante desta circunstância, torna-se necessário incluir os “refugiados 

ambientais” em uma definição jurídica, principalmente no direito internacional, para 

que possa proporcionar a proteção à pessoa nesta condição. Enquanto isso não ocorre, o 

termo tem sido utilizado de forma genérica e ampla, não alcançando o seu objetivo 

principal (SOUZA, 2012). Os militantes dos direitos humanos vêm cobrando mais 

suporte da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados e do Protocolo sobre o 

Estatuto dos Refugiados, já que eles não garantem, de modo mais coeso, a proteção dos 
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“refugiados ambientais", mesmo sendo pessoas traumatizadas por inúmeros sofrimentos 

e perdas. 

Diante das dificuldades, os ambientalistas e militantes dos direitos humanos vêm 

esquadrinhando subsídios para uma convergência internacional de proteção do ser 

humano e meio ambiente saudável. Eles buscam a garantia da saúde, da vida, 

reforçando o desenvolvimento sustentável e o direito da pessoa humana de ir e vir.  

 

Direito internacional e a proteção do ser humano 

 

 O direito é uma ferramenta de fundamental importância à vida em sociedade. Ele 

propicia o relacionamento interpessoal coletivo evitando o caos generalizado e barbárie 

entre os seres humanos e nas suas relações com os Estados. As proteção e preservação 

atuais dos direitos humanos se encontram tuteladas internacionalmente sob as 

perspectivas de caráter universal e de amplitude regional.  No artigo 1 º, da Carta da 

Organização das Nações Unidas (ONU), de 1945, demonstra a vinculação direta da 

Organização com a proteção destes direitos: desenvolver e encorajar o respeito aos 

direitos dos seres humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de 

raça, sexo, língua ou religião. Para isto, foi cria o Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas que fiscaliza e assegura os direitos humanos. 

 
A existência de uma sociedade formada por diversos atores em condições de 

igualdade soberana reclama a presença de normas capazes de estabelecer 

critérios de convivência pacífica entre as partes. O direito internacional pode, 

portanto, ser definido como o conjunto de princípios e regras jurídicas, 

escritas e não escritas, destinado a regular as relações entre Estados 

soberanos e organismos internacionais. O chamado Direito Internacional 

Público ou direito das gentes (jus gentium) baseia- se na ideia de 

consentimento, pela qual os Estados apenas se obrigam quanto a regras que 

livremente aderiram ou, ainda, na hipótese de tê-las produzido em conjunto 

com outras vontades soberanas (CAPARROZ, 2012, p. 20). 

 
 

Os princípios fundamentais estão dispostos na Carta Magna pátria vigente e dizem 

respeito à “(a) soberania (art. 1º, I); b) autodeterminação dos povos (art. 4º, III).” No 

caso em tela, a “soberania representa o poder supremo das sociedades políticas, no que 

tange à organização interna do Estado e à possibilidade de conformar a vontade dos 

indivíduos a ele subordinados”, enquanto a “autodeterminação dos povos garante que as 
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comunidades nacionais podem dispor livremente acerca dos assuntos de seu interesse 

(como escolher a forma de governo, por exemplo), sem se submeter à vontade de outro 

Estado” (CAPARROZ, 2012, p. 20, 21). 

 O Direito Internacional Público, que tem como princípios as relações entre os 

Estados ou entre Estados e outros atores (VARELLA, 2009, p. 1). Coloca que os 

Estados são o centro e os principais agentes dentro das relações internacionais. Neste 

caso, a problemática dos seres humanos deslocados por motivo ambientais "necessita, 

além de acordos internacionais, firmados em base dos princípios de direitos humanos 

internacionais, também de um direito internos, principalmente nos chamados países 

receptores” (SPAREMBERGER E BÜHRING, 2010, p. 106,107).  Os Estados devem 

entender que carecem de políticas sociais que possibilitem o acesso destes migrantes aos 

chamados direitos sociais básicos, incluindo principalmente a garantia da saúde, 

alimentação, educação, moradia e a sua inserção no mercado de trabalho, para 

conseguirem viver com dignidade. Tais procedimentos ajudam a promover os direitos 

humanos fundamentais e o desenvolvimento econômico dos povos que, de alguma 

forma, forem atingidos por alterações ambientais, para se garantir uma sociedade com 

mais dignidade a estas e as futuras gerações (FURONI, 2013, p. 18). 

 As gerações dos direitos humanos criadas didaticamente por Karel Vazak (1979) 

nos auxiliam a entendermos a construção dos direitos em pró da dignidade humana. A 

classificação colocada pelo autor não elimina a compreensão que todos os direitos 

humanos são universais, indivisíveis interdependentes e inter-relacionados. A 

comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de modo global, justo e 

equitativo, em pé de igualdade e com a mesma ênfase.     

 A primeira Geração dos direitos humanos destacam as liberdades públicas e 

direitos políticos. Esta geração de direitos tem na liberdade o elemento axiológico 

preponderante. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 

1789, é o seu marco histórico. Nessa categoria, encontram-se as liberdades públicas e 

os direitos políticos (SARMENTO, 2005, p. 3). As liberdades públicas, denominadas 

direitos civis ou direitos individuais, são prerrogativas que protegem a integridade 

física, psíquica e moral das ingerências ilegítimas, do abuso de poder ou qualquer outra 

forma de arbitrariedade estatal. Esta geração atua na dimensão individual e protegem a 

autonomia da pessoa humana. 



 

197 

 
Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - dezembro de 2020 - v. 6. n. 19 

Os direitos sociais, econômicos e culturais foram classificados como os direitos  

da segunda geração. Os direitos de 2ª geração emanam da concepção teórica de Estado 

do Bem-Estar Social, que começou a ganhar corpo após o término da 1ª Guerra 

Mundial. Caracterizam-se por serem poderes de exigir prestações estatais positivas que 

assegurem a todos igualdade de oportunidades. Nas Constituições contemporâneas, eles 

se subdividem nas seguintes categorias: direitos sociais, direitos econômicos e direitos 

culturais (DESC) (SARMENTO, 2005, p 05).     

 A segunda geração produziu direitos que obrigam a intervenção do poder 

público em assegurar as condições básicas de saúde, educação, habitação, transporte, 

trabalho, lazer etc., através de políticas públicas e ações afirmativas eficientes e 

inclusivas. Do ponto de vista semântico, as liberdades se inserem na categoria “direito  

de...”, representada por prerrogativas individuais, enquanto a segunda geração é 

composta por “direitos à...”, pois implica o poder de exigir do Estado o cumprimento de 

prestações positivas que garantam a todos o acesso aos bens da vida imprescindíveis a 

uma vida digna (SARMENTO, 2005, p 05). Neste caso, os direitos sociais atrelam a 

educação, saúde, trabalho, moradia, lazer segurança, previdência social, assistência aos 

desamparados, proteção à maternidade e à infância (CF, art. 6º). E os direitos 

econômicos destacam a valorização do trabalho, livre iniciativa, função social da 

propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades 

regionais e sociais etc. (CF, art. 170). 

Os Direitos Culturais são compostos pelas garantias de acesso às fontes da 

cultura nacional, valorização e difusão das manifestações culturais, proteção às culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras; proteção ao patrimônio cultural brasileiro, que 

são os bens de natureza material e imaterial portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (CF, arts. 215 

e 216). 

A terceira geração ateve-se os direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos.  

Os direitos de 3ª geração, também conhecidos como direitos de fraternidade, 

como foram batizados por Karel Vasak, ou direitos de solidariedade, como 

prefere Etiene-R. Mbaya passaram a ser adotados nos textos constitucionais a 

partir da década de 60. Eles têm como pressuposto a proteção de grupos 

sociais vulneráveis e também a preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A defesa desses direitos depende sempre da 

atuação pro populo do Ministério Público ou de representantes da sociedade 
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civil, sobretudo as organizações não governamentais. Também pode ser 

exercida pelo cidadão nas ações populares (SARMENTO, 2005, p. 09). 

 

No plano internacional, a terceira geração abrange o direito ao desenvolvimento, o 

direito à paz, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, direito 

de comunicação, direito de autodeterminação dos povos, direito à defesa de ameaça de 

purificação racial e genocídio, direito à proteção contra as manifestações de 

discriminação racial, o direito à proteção em tempos de guerra ou qualquer outro 

conflito armado (FERREIRA, 2005, p. 58). No sistema jurídico brasileiro, a 

solidariedade se desdobra em direito ambiental, direitos do consumidor, da criança, 

adolescente, idosos e portadores de deficiência, bem como a proteção dos bens que 

integram o patrimônio artístico, histórica, cultural, paisagística, estética e turística 

(MBAYA, 1995, p. 63). 

E por fim, temos a quarta geração que tratam dos direitos relacionados à bioética 

e direito da informática.  

 

A 4ª geração dos direitos humanos ainda não está plenamente configurada. 

As opiniões dos doutrinadores são divergentes em relação ao seu conteúdo. 

Muitos até discordam de sua existência. A polêmica foge aos propósitos 

dessa exposição. Apenas defendemos que ela se desenvolve em dois eixos: os 

direitos da bioética e os direitos da informática (SARMENTO, 2005, p. 11). 

 

 

Os litígios decorrentes do avanço da biotecnologia e da engenharia genética deram 

origem a uma nova categoria de direitos: os direitos da bioética. O discurso jurídico 

incorpora temas como o suicídio, a eutanásia, o aborto, o transexualidade, comércio de 

órgãos humanos, a procriação artificial, a manipulação do código genético e a clonagem 

de seres humanos (SARMENTO, 2005, p. 11). 

 Mesmo tendo orientações, sobre as gerações dos direitos humanos, muitos 

desses processos ainda não foram alcançados ao decorrer da história da humanidade. O 

sua construção é árdua e está muito longe de ser alcançada (SARMENTO, 2005, p. 11). 
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O reconhecimento dos refugiados pelos órgãos internacionais 

 

A partir das perseguições raciais e outras atrocidades deliberadas pelo nazismo, 

no período da II Guerra Mundial, que surge a noção de refugiados no campo 

internacional. Em 1950, foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) e a Organização das Nações Unidas instituiu o Órgão 

Internacional para a Proteção dos Refugiados. Seguindo a decisão da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 1950 (Resolução n. 429 V), foi convocada, em 1951, uma 

Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas para redigir a Convenção 

regulatória do status legal dos refugiados, em Genebra. Como resultado, a Convenção 

das Nações Unidas redige o Estatuto dos Refugiados o a vigorar em 22 de abril, de 1954 

(ACNUR, 2015).  

 A Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados traz 

instrumentos legais internacionais relativos aos refugiados e fornece condições que os 

Estados possam dar suporte e direitos a este público no plano internacional. Ela 

estabelece padrões básicos para o tratamento de refugiados e impõem certos limites para 

que os Estados possam desenvolver.       

 A Convenção, Estatuto dos refugiados de 1951, deve ser aplicada sem qualquer 

ato de discriminação. As cláusulas são consideradas vinculantes e nelas são estipuladas 

as definições de refugiados e o princípio de não devolução ou de expulsão de um 

refugiado sem a sua vontade imperativa de querer voltar ao seu Estado natal (ACNUR, 

2015).            

 Os Estados foram levados a aplicar a Convenção de 1951, que enquadra todos os 

refugiados na definição da Carta, sem ter limite de datas e espaços geográficos 

estabelecidos. O Protocolo de 1967 é independente e a sua ratificação não é restrita aos 

Estados signatários da Convenção de 1951 (ACNUR, 2015).   

 Estes são instrumentos internacionais que estabelece a proteção dos refugiados e 

possuem um reconhecimento internacional muito grande. Na Assembleia Geral das 

Nações Unidas, Estados e Organismos Regionais como a Conselho da União Europeia, 

a União Africana e a Organização dos Estados Americanos, são chamados a assinar este 

documento como forma de garantir a proteção universal destas pessoas que procuram 

segurança em outros Estados (ACNUR, 2015).      
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 O Órgão que compete a promover a internacionalização destes instrumentos e a 

aplicação interna é o Alto Comissariado das Nações Unidas. Os Estados e Organizações 

Internacionais, que ratificam estes tratados, cooperam com o ACNUR para desenvolver 

suas funções internamente. Porém, com o aumento da degradação do meio ambiente 

global, criou um novo grupo de no mundo de pessoas vulneráveis os “Refugiados 

Ambientais”, que não podem ser protegidos pelo Direito Internacional dos Refugiados 

(SILVA; REI, 2013, p. 01).         

 Por intervenção humanitária entendemos o emprego de recursos humanos e 

materiais, com uso ou não da força, para evitar ou abreviar a duração dos efeitos ou 

restringir a amplitude de catástrofes, provocadas por atos humanos ou por fenômenos 

naturais. Existem milhares de pessoas que são vítimas, forçadamente desenraizadas por 

questões ambientais e necessitando de proteção para as suas necessidades básicas, a 

comunidade internacional ignora-os.  O Congresso realizado na Universidade de Cádiz, 

na Espanha, em 2008, chamou-os de "Refugiados Invisíveis".  

 

As construções sobre os status de “refugiados ambientais”  

 

 A primeira definição de “refugiados ambientais” foi de Lester Brown, do World 

Watch Institute, em 1970. O termo foi conceituado como sendo a pessoa ou grupo de 

pessoas que, em virtude de mudanças e catástrofes ambientais naturais ou provocadas 

pelo ser humano, permanentes ou temporárias tiveram que, forçadamente, abandonar 

seu local de origem ou residência habitual para encontrar refúgio e abrigo em outra 

região do globo (PEREIRA, 2009. p. 1).  Porém, o ponto da proteção do Direito 

Internacional, o “Refugiado Ambiental” não é um termo correto, porque por ele, o 

“refugiado ambiental”, não tem o status de perseguição para conseguir a proteção do 

refugio (JUBILUT; APOLINÁRIO, 2010). Diante do problema, houve a opção, mesmo 

sem amplo consenso entre os juristas, de utilizar o termo "deslocado ambiental", o que 

evitaria as confusões com a aplicação do instituto do refúgio, pois, se ressalta que os 

deslocados ambientais não se enquadram no conceito de refugiado apresentado pela 

Convenção de 1951.  
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 A primeira destas razões recai sobre a ausência do elemento da perseguição na 

definição de “refugiado ambiental”. Este que é essencial, segundo a Convenção Relativa 

ao Estatuto dos Refugiados (CRER), para a configuração do reconhecimento dos status 

de refugiado a alguém, não se encontra presente, mesmo em análise forçada, quando 

indivíduos ou populações se deslocam para outros locais que não o de sua origem e 

moradia habitual em decorrência de fatores ambientais (PEREIRA, 2009, p. 114). 

 Para que se possa conceituar propriamente “refugiado ambiental”, do ponto de 

vista jurídico é necessário, em primeiro lugar, esclarecer que este conceito em nada se 

confunde com o de migrante econômico, apátrida ou deslocado interno. Ao contrário, 

pretende-se uma nova e específica categoria de proteção à pessoa humana, em virtude 

de migrações forçadas ocasionadas por questões eminentemente ambientais (PEREIRA, 

2009, p. 105).  

Em segundo lugar, o problema da terminologia coloca-se como de Fundamental 

relevância, pois, a nomenclatura utilizada pelos doutrinadores é imprópria, já que os 

chamados “refugiados ambientais” não são propriamente refugiados, visto que não se 

enquadram na definição clássica da Convenção de 1951 por lhes faltar, além do 

requisito essencial da perseguição ou temor de perseguição, os motivos persecutórios 

previstos na CRER (PEREIRA, 2009, p. 105). 

 Assim, para o reconhecimento do status de refugiados, os indivíduos devem, 

obrigatoriamente, comprovar a existência da perseguição ou, pelo menos, do real temor 

de ser perseguido. O agente desta ação tem que ser palpável e dotado de personalidade 

jurídica, até mesmo para lhe atribuir futuramente, se for o caso, responsabilidade 

internacional pelos atos praticados (PEREIRA, 2009, p. 114). 

 Por assim ser, optou-se por utilizá-la o termo “refugiados ambientais” sempre 

entre aspas, demonstrando a impropriedade formal de sua conotação jurídica frente ao 

atual estágio normativo do Direito Internacional dos Refugiados, em especial em 

relação ao instituto do refúgio. Neste mesmo sentido, a própria ONU, reconheceu que, 

num estudo publicado pela Universidade das Nações Unidas (UNU), no ano de 2005, do 

ponto de vista técnico, até o ano de 2010, provavelmente existiram 50 milhões de 

“refugiados ambientais” pelo mundo, podendo chegar a 150 milhões, em 2050, pessoas 

que não são propriamente refugiados. A Organização chama atenção, ainda, e em 

decorrência da ausência de um documento internacional que proteja os “refugiados 
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ambientais” para a urgente necessidade de criação de mecanismos específicos de tutela 

e assistência a estes indivíduos, visando à proteção adequada e a garantia de seus 

direitos fundamentais (PEREIRA, 2009, p. 105-106). 

 

Dentro desta definição e de acordo com a gravidade e amplitude da 

destruição ambiental propulsora do deslocamento, estes dois autores criaram 

três subcategorias para o conceito de “refugiado ambiental”: (I) a de 

deslocados temporários, em virtude de uma degradação temporária do meio 

ambiente e, portanto, reversível. Nesta hipótese, existe a possibilidade de 

retorno, em médio prazo, dos “refugiados ambientais” para seus respectivos. 

Locais de origem; (II) a de deslocados permanentes, em virtude de mudanças 

climáticas perenes e, por fim, (III) a de deslocados temporários ou 

permanentes, de acordo com uma progressiva degradação dos recursos 

ambientais do Estado de origem ou de moradia habitual dos “refugiados 

ambientais” (PEREIRA, 2009, p. 107). 

 

Neste mesmo ano, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

estabeleceu uma definição própria para o conceito, qual seja, a de que são “refugiados 

ambientais” as pessoas que foram [...] obrigadas a abandonar temporária ou 

definitivamente a zona onde tradicionalmente viviam, devido ao visível declínio do 

ambiente, perturbando a sua existência e ou a qualidade da mesma de tal maneira que a 

subsistência dessas pessoas entrasse em perigo (PINTO, 2010, p. 10).   

 Finalmente, importante apontar, ainda, a classificação crítica de Richard Black, 

em seu artigo Environmental Refugees: myth or reality? (PEREIRA, 2009). Nesse 

trabalho, o autor assinala os fenômenos da desertificação, o aumento do nível do mar e 

os conflitos ambientais, como as três principais e possíveis causas do surgimento dos 

fluxos de deslocamento forçado composto por “refugiados ambientais”. Para Black, 

estes conflitos podem ser conceituados como: 

 

[...] a noção de que a degradação ambiental está se aprofundado até o ponto 

de poder ser configurada como raiz de conflitos que, por sua vez, dão origem 

a movimentos de refugiados. Este tema tem se tornado de grande relevância 

para a literatura sobre “Estudos de Conflitos”, já que as rivalidades entre o 

Leste e Oeste não mais trazem explicações convenientes para a guerra e, 

assim, novos fatores por de trás dos conflitos e migrações forçadas precisam 

ser encontrados (PEREIRA, 2009, p. 112). 

 

E também: 

[...] distante de refletirem disputas sobre fontes de recursos naturais em 

decadência, podendo ser mais bem descritos como conflitos nos quais os 
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protagonistas estão disputando o controle sobre recursos naturais de grande 

ou potencial riqueza (PEREIRA, 2009, p. 113). 

 

O que poderia estar assegurando a proteção dos “refugiados ambientais” seria a inclusão 

do termo no Protocolo e no Estatuto dos Refugiados.   Mas, especificamente no rol do 

artigo 1º, §1º, (c), referente ao status dos “refugiados ambientais”, descartar a 

necessidade de comprovação do elemento da perseguição, para que aja o 

reconhecimento dos migrantes por motivos ambientais. 

 

O primeiro e mais relevante entrave que é colocado para não efetivação e 

proteção dos “refugiados ambientais” são os Estados que compõem a 

sociedade internacional, que pode adicionar o termo ao artigo encontra como 

consequência o aumento das suas responsabilidades internacionais fren te às 

normas do direito internacional dos refugiados,  ainda mais, no que tange o 

principio do non-refoulement, principio máximo da proteção internacional 

dos refugiados. O segundo sobre a incompatível relação entre a natureza 

jurídica do instituto do refúgio e a natureza jurídica do direito ambiental. No 

artigo 1º, §1º, (c) da Convenção de 1951, o direito ambiental é difuso, ou 

seja, de natureza transindividual e indivisível (PEREIRA, 2009, p. 113).  

 

 

Se a Conferência internacional da ACNUR, não for incluindo o termo, podemos alegar 

e usar o cumprimento ao direito universal de proteção da pessoa humana frente ao 

Direito Internacional, um documento de ligada à salvaguarda dos direitos humanos.  

Asseveramos que a proteção ambiental está conectada à proteção do ser humano, o que 

implica na busca de interfaces entre os dois regimes. A convergência entre meio 

ambiente e direitos humanos será esboçada a partir das origens do direito internacional 

ambiental, prosseguindo pela análise dos instrumentos internacionais, tentando-se 

evidenciar que ambos os sistemas representam um interesse comum da humanidade 

Fonseca (2007).  

 A partir destas preposições, é importante persistir nos princípios firmados pela  

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, em 

1972. Esta, para Soares (2003), emergiu e fortaleceu-se, por toda comunidade 

internacional uma enraizada consciência de que as questões relativas à proteção da 

ecologia diziam respeito não só aos elementos componentes do meio, tomados 

isoladamente ou em conjunto, mas com particular ênfase na atuação e na finalidade de 

proteção ao próprio ser humano. 
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Considerações finais 

Com o atual desenvolvimento da sociedade sinalizamos que seres humanos vêm 

sofrendo com os processos ambientais, tanto de modo natural, quanto pelas ações 

humanas. Essas mudanças mexem com o meio ambiente diretamente, em alguns 

aspectos e outros, influenciam catástrofes como chuva ácida, desertificação, seca e 

enchentes. Os “refugiados ambientais” podem sofrer desses dois processos. Porém, as 

suas proteções não são asseguradas pelas instituições internacionais e dos estados 

membros. Pensando na questão da proteção do ser humano, precisamos pensar também 

a proteção do meio ambiente, ou até mesmo pensar na proteção conjunta, porque esses 

dois atores se relacionam diretamente no mesmo ambiente sofrendo ações diretas, um 

do outro. O autor Ulrick Beck (2011), discursa que o ser humano quem colocar em risco 

o outro, por causa de domínio econômico.  Podemos nos conectar a esta teoria para se 

entender melhor esse novo conceito que nasce a favor da proteção dos “refugiados 

ambientais”.          

 O Estatuto dos Refugiados reconhece que existem perseguições devido às  

discriminações relacionadas à raça, religião, política, gênero, orientação sexual, etnia e 

nacionalidade. Isto demonstra que a questão dos “refugiados ambientais” não se separa 

dos processos cultural, sócio-politico-econômico.      

 Como a Convenção de Genebra, de 1951, são internacionalmente consultadas 

nas tomadas de decisões para com os “refugiados ambientais”, deve-se ater as mudanças 

necessárias, corrigindo suas falhas e asseverar de modo mais integral a segurança dos 

ser humano, incluindo os “refugiados ambientais” de acordo com suas necessidades de 

fato, que são concretas, dentro da nossa atual realidade.  
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Resumo: A Doença de COVID-19 é uma infecção respiratória provocada pelo 

Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, tendo como risco de contágio em 
ambiente com muitas pessoas. O novo vírus foi descoberto em 31/12/2019, após o 

primeiro caso ter surgido na China. A doença chamada de COVID-19 vem trazendo 
imensos desafios para todos os setores no Brasil e no Mundo. Na tentativa de reduzir 
aglomerações das pessoas frente ao novo vírus, medidas de distanciamento têm sido 

adotadas pelos gestores para evitar o contágio. Na educação, as escolas públicas e 
particulares foram fechadas e já estão em processo de aulas remotas. Diante deste 

contexto, este estudo teve como objetivo compreender e analisar as responsabilidades e 
ações tomadas pelos gestores dentro do cotidiano da gestão escolar. A metodologia 
baseou-se em uma abordagem qualitativa através de pesquisa bibliográfica documental 

e por meio de um questionário estruturado aplicado a servidores administrativos do 
IFMT campus de Barra do Garças. A conclusão deste trabalho nos remete ao dilema do 

servidor público que, por mais triste e difícil que seja esse período, nunca desistiram da 
sua missão, mesmo com a incerteza do futuro abalado pela pandemia, resgatando a 
importância que tem a educação para um futuro melhor, com a criação de programas 

para acesso à internet para que todos possam ter a mesmo direito de informações da 
instituição e acesso às aulas remotas. 

Palavras Chave: COVID-19; Gestão Pública; Isolamento Social. 
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IFMT Barra do Garças Campus: managers' 

decisions in the face of the COVID-19 pandemic 

in 2020 
 

 

 

Abstract: COVID-19 disease is a respiratory infection caused by a Corona virus of 

severe acute respiratory syndrome, with the risk of contagion in an environment with 
many people. The new virus was discovered on 12/31/2019, after the first case 
appeared in China. The disease called COVID-19 has brought immense challenges for 

all sectors in Brazil and in the world. In an attempt to reduce crowds of people facing 
the new virus, distance measures have been adopted by managers to avoid contagion. 

In education, public and private schools have been closed and are already in the 
process of remote classes. In this context, this study aimed to understand and analyze 
the responsibilities and actions taken by managers within the school management 

routine. The methodology is based on a qualitative approach through documentary 
bibliographic research and through a structured questionnaire applied to administrative 

staff at the IFMT campus in Barra do Garças. The conclusion of this work leads us to 
the dilemma of the public employee that, however sad and difficult this period may be, 
have never given up on their mission, despite the uncertainty of the future shaken by 

the pandemic, rescuing the importance that has the education for a better future, 
creating programs for accessing the internet so that everyone can have the same right 

to information about the institution and access to remote classes. 

 

Keywords: COVID-19; Public Management; Social isolation.  
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Introdução 

A doença COVID-19 é uma infecção respiratória provocada pelo Coronavírus 

da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) (SCHUCHMANN ET 

AL., 2020). A doença foi identificada em dezembro de 2019, depois do surto de 

pneumonia de causa desconhecida, envolvendo casos de pessoas que tinham em 

comum o Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Wuhan e definida até então como 

uma epidemia (SIFUENTES-RODRÍGUEZ; PALACIOS-REYES, 2020). Segundo o 

epidemiologista americano Longini (2020), a doença de COVID-19 poderá atingir 

cerca de dois terços da população mundial. O diretor-geral da Organização Mundial 

da Saúde -(OMS) Tedros Adhanon Ghebreyesus fez o anúncio oficial da doença no 

dia 11 de fevereiro de 2020 declarando COVID-19.     

 Apesar de o fato estar prejudicando o ensino e aprendizado, a suspensão de 

aulas é medida essencial para evitar a propagação da contaminação, tendo em vista 

que a escola é um ambiente de natural contato. Mesmo diante desse terrível fato, os 

gestores escolares não puderam parar, pois é necessário criar estratégias para manter 

a educação formal funcionando do país. Este estudo abordou os desafios dos gestores 

administrativos do IFMT campus de Barra do Garças perante a pandemia, levantando 

discussões através de um questionário online elaborado com nove perguntas abertas.

 O campus Barra do Garças do IFMT tem sua história iniciada no ano de 1909, 

com as primeiras experiências em educação profissional e tecnológica do pais. Esse 

campus foi criado por meio da portaria nº 115 de 29 de janeiro de 2010, publicada na 

DOU de 01/02/2010, seção 01, pag.15. Em 2007 a comunidade local iniciou 

discussões para implantação de cursos técnicos e superiores profissionalizantes com 

possibilidades de identificar as demandas locais de capacitação, juntamente com o 

IFMT e prefeituras dos municípios de Barra do Garças, Aragarças e Pontal do 

Araguaia (IFMT, 2020). Atualmente, o campus de Barra do Garças tem 41 servidores 

técnicos administrativos efetivos, 46 docentes sendo apenas 42 efetivos e 4 docentes 

substitutos, tendo 4 docentes efetivos afastados para pós-graduação. A Instituição é 

composta por divisão em departamentos como: DAP, Gabinete e Departamento de 

ensino, totalizando 11 departamentos. (DIAS, 2020).    
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 Diante deste cenário pandêmico, a Pró-reitora de Ensino, através do Centro de 

Referência em Educação a Distância do Instituto Federal de Mato Grosso, iniciou o 

ciclo de debates “Desafios da Educação frente a COVID-19”. O objetivo foi 

mobilizar a comunidade institucional a respeito da pandemia do novo Coronavírus e 

seus impactos nas atividades de ensino da instituição (IFMT, 2020).  

 Os gestores do IFMT campus de Barra do Garças também passaram por esse 

grande desafio do distanciamento e isolamento social do COVID-19, seguindo 

medidas para evitar a disseminação do vírus com o uso da máscara, higienização das 

mãos e dos materiais individuais, mas sem afetar a educação. Da parte 

administrativa, os gestores e chefes de departamentos passaram a trabalhar de forma 

remota dando continuidade a algumas atividades essenciais que não interferia por ter 

trabalhos e projetos EAD.         

 Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS) de Barra do Garças, até a 

presente data, existem 2.602 infectados pelo coronavírus, 2.434 curados e 110 óbitos, 

sendo 89 mortos não indígenas e 21 indígenas na cidade. Ao menos 49 pessoas estão 

sendo monitoradas e seguem em isolamento social, e 58 pacientes são casos ativos na 

cidade considera porta de entrada do Araguaia. A cidade conta hoje com 03 pacientes 

da cidade internados em quartos de enfermaria e 04 cidadãos ocupam leitos da UTIs 

(INÁCIO ROBERTO, em 30/10/2020). Em Barra do Garças,  foi decretado 

fechamento de estabelecimentos através do decreto 4.293/2020 suspendendo serviços 

como academia, eventos, feiras, cinemas, cultos religiosos, bares, restaurantes, 

boates e congêneres, permanecendo aberto apenas serviços essenciais. (Portal de 

transparência - PM de Barra do Garças, 2020).     

 Enquanto os profissionais da saúde travam uma das maiores batalhas do século 

no combate à COVID-19, a instituição IFMT - Campus de Barra do Garças, enfrenta 

desafios para adaptar o ambiente escolar à nova realidade imposta pela pandemia 

sem descumprir os decretos de isolamento social de forma a proporcionar à 

comunidade um melhor entendimento das ações a serem tomadas dentro da 

instituição de ensino para continuar os seus trabalhos.    

  O objetivo deste trabalho foi compreender e analisar as responsabilidades e 

ações tomadas por gestores administrativo do IFMT dentro do cotidiano da gestão 

escolar. Conhecendo as estratégias que foram adotadas dentro da instituição para 
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enfrentar a COVID-19, este trabalho pretendeu esclarecer como os gestores de uma 

instituição de ensino tomaram suas decisões e quais foram os resultados diante da 

pandemia.  

Metodologia 

A análise oriunda da presente pesquisa tem por base seu caráter bibliográfico 

documental, emergindo no âmbito das fases de pré-análise, organização do material 

da pesquisa e a análise dos dados coletados. A definição dada à pesquisa 

bibliográfica é enunciada por João José Saraiva da Fonseca (2002) em sua obra 

intitulada Metodologia da pesquisa cientifica, relatando que: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Fonseca faz menção à pesquisa documental divergindo em poucos caracteres 

em sua comparação à pesquisa bibliográfica. Ambas com suas distinções o autor 

relata o conceito da pesquisa documental: 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 

bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa 

bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, 

constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em 

bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e 

dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, 

revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

A presente pesquisa utilizou-se destes métodos em razão de seu cunho tanto 

bibliográfico como documental, na busca por informações que elucidam o conceito e 

origem da COVID-19, a afetação de tal enfermidade dentro do âmbito do IFMT e as 

decisões de seus gestores à atual situação de calamidade, presentes também dados 

coletados de decretos oficiais e relatórios da saúde pública municipal.   
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 A estrutura da pesquisa contou com um questionário estruturado das acepções 

acerca da atual realidade vivenciada dentre do âmbito do IFMT. Esse questionário foi 

designado como parte da pesquisa desenvolvida por meio de dados coletados por 

questionário elaborado aos gestores, com o objetivo de elucidar questões pertinentes 

à gestão atual. Para Marconi e Lakatos (2003), o questionário faz parte da coleta de 

dados advindos por uma gama de perguntas, devendo constar-se em escrito. 

 Os resultados colhidos através da análise de dados bibliográficos documentais 

concernentes às assertivas elencadas frente ao questionário trouxeram os parâmetros 

almejados na pesquisa, colocando “em cheque” resoluções positivas ou negativas das 

decisões ministradas pelos gestores do IFMT, com análise da eficácia ao progresso e 

desenvolvimento institucional e o manejo da saúde pública dentro da instituição, 

resguardando a proteção da saúde social.   

 

Resultados e discussão 

Com objetivo de proteger a vida e zelar pelo bem-estar da população barra-

garcense, a prefeitura municipal de Barra do Garças adotou uma série de medidas de 

enfrentamento à pandemia, conforme mencionado anteriormente. Uma delas foi o 

uso obrigatório da máscara e a higienização nas mãos com álcool em gel e para evitar 

o surgimento de casos do novo coronavírus. Através do decreto 4.343/2020, foram 

estabelecidas restrições em comércios e locais com potencial de aglomeração de 

pessoas. A secretaria Municipal de saúde fez restrições válidas por 15 dias, ficando 

suspensas as atividades em cinemas, cultos, missas, academias, bares, clubes, café, 

boates. Já nos estabelecimentos dos ramos de alimentação e bebidas, o atendimento 

passou a funcionar somente nos sistemas delivery ou drive thru nos horários das 6 às 

23 horas (Secom-BG, 2020). Além disso, foi definido, em reunião entre os prefeitos 

de Barra do Garças, Pontal e Aragarças, a implementação de barreiras sanitárias nas 

BRS -070 e 158 entre as cidades de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, com 

parceria de fiscalização em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária 

Federal, Defesa Civil e Vigilância Sanitária com objetivo de evitar e controlar novos 

casos de contaminados na cidade decretando o lockdown para atividades não 

essenciais (fechamento total e confinamento obrigatória em casa) (Secom-BG, 2020).
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 Ainda por conta da pandemia, o município adotou a suspensão de aulas da rede 

municipal de ensino a partir de maio de 2020 por tempo indeterminado. O Comitê de 

Medidas Preventivas e Orientações sobre COVID-19 do IFMT, instituído pela 

Portaria IFMT n. 647, de 12 de março de 2020, considerando a Lei n. 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, teve como  finalidade orientar as unidades do IFMT no 

planejamento de ações, na aquisição de materiais, produtos, equipamentos e 

orientações de condutas futuras como medidas de combate e prevenção à COVID-19. 

Quando do retorno gradual, tal comitê ficou encarregado de estruturar as atividades 

presenciais e as medidas a serem adotadas foram o distanciamento de um metro e 

meio das outras pessoas em qualquer ambiente do instituto, a adoção de horários 

alternativos, a disponibilização de álcool 70º GL em todos acessos da instituição, 

além de máscaras a todos os alunos, servidores e colaboradores, a instalação de 

bebedouros com torneiras, o fornecimento de copos descartáveis ou garrafinhas a 

alunos e servidores, a desinfecção de superfícies tocadas frequentemente e de 

veículos oficiais antes e após uso, a aquisição de termômetro infravermelho de testa 

ou auricular para aferição da temperatura corporal, o envio de materiais sobre a 

COVID-19 para familiares e a designação de comissões sobre a COVID-19 na 

escola. (BENDER, 2020).        

  Para a realização dessa pesquisa foi aplicado questionário construído na 

ferramenta do Google Docs (Formulários) com nove perguntas com intuito de saber 

sobre os desafios dos gestores administrativos do IFMT campus de Barra do Garças 

frente a pandemia no ano de 2020. Tal questionário foi enviado por e-mail 

institucional e whatsApp de dezoito servidores administrativos, mas foram obtidas 

apenas seis respostas.         

 Na primeira questão, foi perguntado aos gestores quais foram as decisões mais 

importantes tomadas em relação à equipe de trabalho. A resposta dada como 

destaque refere-se ao trabalho home office, neste quesito cerca de 66,66% dos 

entrevistados responderam que detiveram como primeira decisão a ser tomada. 

Outros 16,66% responderam como relevância a ser tomada o critério de organização 

dos servidores em atender as prioridades demandadas pela pandemia, não somente na 

instituição como no ambiente externo. O restante referente aos outros 16,66% 

ativeram como destaque a interrupção das atividades e cronograma estabelecido, 
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como sendo a decisão de suma importância no período.    

 Na segunda questão, foi perguntado: “Quando foram aprovadas as aulas 

remotas, de que forma você se organizou e delegou as tarefas a sua equipe?”. A 

resposta com maior incidência, totalizando 33,33%, revelou que não houve 

alterações no setor que acompanhavam. Outros 16,66 % mantiveram como critério 

de organização as alterações efetivadas no cronograma e a divisão dos cargos por sua 

natureza. Outros 16,66% afirmaram lidar de forma tranquila em sua organização. Por 

fim, o restante equivalente aos outros 16,66% deteve a adequação de suas atividades 

às demandas necessárias acarretadas.      

 Na terceira questão, foi perguntado quais principais contingências que tiveram 

que administrar ou tiveram que alterar. Nesta questão, 33,33% relataram o início dos 

projetos de extensão e estágio como sendo as principais contingências a serem 

administradas e alteradas. Os outros gestores canalizaram respostas distintas, sendo 

16,66% dispondo sobre a dificuldade dos alunos ao acesso de TICS e as ausências 

injustificadas. Mais 16,66% fizeram referência à dificuldade no recebimento de 

materiais, processos físicos e notas fiscais para pagamento. Outros 16,66% 

descreveram o tempo de finalização das etapas de trabalho. Por fim, os outros 

16,66% elencaram o aumento dos tipos de processos e documentos disponíveis para 

atender diferentes necessidades como principal contingência adotada.  

 Na quarta questão, foi perguntado aos gestores quais foram as maiores 

dificuldades encontradas para dirigir sua equipe durante esse período.  Cerca de 

33,33% relataram que não tiveram dificuldades em dirigir sua equipe nesse período, 

outros 16,66% referiram-se à falta de habilidade e conhecimento sobre o uso de 

recursos de TICS como sendo uma das maiores dificuldades enfrentada pelos 

gestores. Outros 16,66% também relataram dificuldades sobre os meios eletrônicos, 

porém referentes às interferências na rede de internet. Mais 16,66% mencionaram a 

dificuldade no atendimento a distância. Por fim, outros 16,66% relataram a 

dificuldade no engajamento da equipe de trabalho mediante o home office. 

Na quinta questão, foi perguntado se o uso da tecnologia contribuiu para a 

retomada das aulas e quais as ferramentas tecnológicas mais utilizadas para se 

comunicar entre os usuários. As respostas em sua grande maioria, com equivalência 
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de 83,33% engajaram um posicionamento positivo em relação às ferramentas 

tecnológicas, com menção às mais utilizadas pelos gestores, sendo estas o whatsApp, 

google classroom, zoom, meet, email dentre outras. Os outros 16,33%  relataram que 

em se tratando das aulas as ferramentas não são tão eficazes, porém fizeram menção 

às que mais utilizaram, destacando WhatsApp, email, ligações e o SUAP. 

 Na sexta questão, foi perguntado aos gestores quais foram as estratégias 

utilizadas para alunos sem acesso a internet. Cerca de 33,33% das respostas 

relataram que foram fornecidos materiais impressos aos alunos que não detinham 

acesso à internet. Outros 33,33% dispuseram que todos os alunos com os quais 

mantinham contato tiveram acesso à internet sem obstáculos, outros 16,66% 

relataram não se aplicar ao seu setor essa função estratégica.  Por fim, os outros 16, 

66% lançaram um edital por meio da comissão de assistência estudantil para 

pagamento de bolsas para a aquisição de materiais eletrônicos.   

  Na sétima questão, foi perguntado aos gestores de qual forma o ensino a 

educação foram afetados pela pandemia. Nesse quesito, 50% responderam que a falta 

de preparo dos servidores e da instituição em relação à demanda tecnológica afetou 

em suma o ensino educacional. Dentre os demais, 16,66% dispuseram sobre o 

cumprimento dos planos de ensino, afetados diretamente pela COVID-19. Outros 

16,66% relataram a ausência das aulas presenciais como o alvo mais prejudicial 

trazido pela doença. Por fim, outros 16,66% mencionaram a adequação rápida dos 

gestores às tecnologias como alvo de maior afetação ao ensino educacional. 

 Na oitava questão, foi perguntado aos gestores qual a decisão a ser tomada caso 

um gestor do IFMT tenha um problema psicológico devido à pandemia.  Cerca de 

83,33% responderam que a busca por auxilio médico seria o mais viável e caso 

houvesse necessidade de afastamento, o gestor deveria ser substituído. Outros 

16,66% trouxeram o acolhimento no ambiente de trabalho com o gestor algo de suma 

importância na melhora psicológica do servidor. 

Na nona questão, foi perguntado aos gestores quais foram os sucessos e 

aprendizados que tiveram nesse período. Cerca de 66,66% responderam que a 

melhoria na estrutura de ensino é essencial, adaptando este ambiente às demandas 

tecnológicas. Outros 16,66% mencionaram o ganho na utilização da tecnologia para 
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a comunicação e o incremento da ferramenta SUAP. O restante, outros 16,66%, 

destacou a cooperação como alicerce da nova estrutura de ensino vigente e a 

valorização das aulas presenciais.       

 No gráfico a seguir serão destacados os percentuais de todas as respostas com 

maior incidência, dispersas em cada questão feita aos gestores do IFMT. 

 

Gráfico: 1 – Respostas com maior incidência.  

 

Segundo esse gráfico, após uma análise, verificamos que durante este período 

os gestores não tiveram um grande percentual de respostas similares ou próximas, 

pois houve muitas variações. Acredita-se que isso ocorreu devido a tal situação ter 

pego de surpresa a todos e não haver um plano de contingenciamento. 

 

Diante do exposto, verifica-se que os gestores escolares tiveram que buscar 

saídas emergenciais para continuar as atividades e enfrentar desafios expostos pela 

pandemia no ano de 2020, adotando estratégias para permanecer a educação. 
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Registra-se que cada departamento dos gestores administrativos do IFMT campus de 

Barra do Garças teve as suas dificuldades devido à pandemia, relatando que foi um 

grande desafio no aprendizado de novas tecnologias de comunicação e informação 

(TICs), adaptando a realidade, promovendo uma troca de aprendizagens satisfatória.

 Referente ao percentual apresentado na questão 1 gerando um percentual acima 

de 60% no quesito home office, como sendo a decisão mais importante a ser tomada 

pelos gestores, acredita-se que tal assertiva demonstra a preocupação dos gestores 

para com a acessibilidade das atividades neste período de pandemia, o que também 

demonstra a grande percepção de um ambiente ainda pouco explorado e de pouca 

vivência no meio acadêmico. O home office veio de forma positiva agregar ao ensino 

acadêmico novos nortes a estrutura educacional, o que para um futuro não tão 

distante será ainda mais de extrema relevância ao meio acadêmico e social. Na 

questão de número 2, o índice de maior percentual, em torno de 33% das respostas 

referentes às tomadas de decisões sobre a organização na retomada das aulas no 

formato remoto, destacando que a maior incidência esteve presente na não ocorrência 

de alterações significativas ao retorno das aulas remotas, demostra que o ambiente 

estrutural remoto não encontrou tantos obstáculos a sua efetividade, o que de forma 

positiva caracteriza um caminhar de desenvolvimento do sistema remoto de aulas.

 Com destaque à questão 3, o índice de maior percentual em torno de 33% 

caracterizou que o inicio dos projetos de extensão e estágio foram os que mais 

necessitaram de contingências em sua administração e alterações no período de 

pandemia, o que norteia uma visão de quebra de paradigmas em uma estrutura física 

já enraizada, destacando a importância da flexibilização de ferramentas de ensino.

 Referente à questão 4, o maior percentual girou em torno de 33% 

caracterizando a não dificuldade dos gestores em dirigir sua equipe de trabalho 

durante a pandemia, este quesito demonstra um entrelace de força, cooperação e 

confiança dos gestores uns com os outros. O gerenciamento da equipe de forma 

efetiva só se concretiza por meio de uma estrutura de equipe canalizada e em 

conjunto, o que demonstramos no percentual elencado.     

 A questão 5 nos trouxe um percentual em torno de 83% das respostas, um valor 

referencial alto a aceitação e aprovação das ferramentas tecnológicas incrementadas 

durante a pandemia, caracterizando a importância dos meios digitais e tecnológicos, 
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sua efetividade em um momento tão critico vivenciado pela pandemia e a visão de 

desmitificação de tabus e medos em se adentrar ao ambiente virtual.  

 Na questão de número 6, encontramos dois percentuais de maior incidência, 

ambos girando em torno de 33%, dividindo suas opiniões entre as estratégias usadas 

pelos gestores aos alunos sem acesso a internet, onde uma parte das respostas ateve a 

disponibilização e entrega de materiais impressos aos alunos e outra parte relataram 

que todos os alunos tiveram acesso a internet sem grandes obstáculos. A dispersão 

das respostas, demonstra que os desafios e empecilhos que possivelmente seriam 

trazidos pelo uso da internet foram facilmente resolvidos pela gestão, o que impediu 

transtornos ao ensino remoto.       

 A questão 7 circulou em 50% no percentual de maior incidência referente a 

maior dificuldade dos gestores para com os incrementos tecnológicos ao ensino, 

demonstrando o despreparo dos servidores em manejar tais ferramentas, o que pode 

caracterizar um aporte de atenção e investimento no setor tecnológico educacional 

que visivelmente necessita ampliar a gama de conhecimento no setor.  

 Na questão 8, o percentual de maior incidência ficou em torno de 83%, com 

menção a ajuda psicológica que o servidor deverá buscar caso tenha algum problema 

psicológico em decorrência da COVID-19, o que seria o mais correto, entendendo a 

situação individual e de gravidade de cada servidor, contribuindo assim na saúde dos 

servidores e do ambiente de trabalho.      

 A questão de número 9 permeou uma porcentagem em torno de 66% referente 

aos aprendizados neste período de pandemia, envolto na melhoria da estrutura de 

ensino demandada pelos incrementos tecnológicos, o que é de suma importância ao 

desenvolvimento acadêmico, não só durante o período de pandemia como para as 

próximas gerações que colherão os frutos de um ensino bem estruturado 

tecnologicamente.  

Conclusão 

 A pandemia do novo coronavírus fez com que o ensino a distancia tivesse 

que ser implantado às pressas nas escolas, especialmente por conta do fechamento 

das instituições de ensino regular e profissionalizante para conter o avanço da 

doença. Diante da pesquisa, concluímos que os gestores administrativos do IFMT 
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estão trabalhando em diferentes contextos, o que as pesquisas demostram sobre os 

desafios de cada gestor entrevistado diante da pandemia vivenciada, de forma a 

investigar os erros e acertos que obtiveram ao lidar com a eminência do novo 

coronavírus. Com base nos resultados obtidos, observou-se a importância do papel 

do gestor escolar para conduzir as escolas em momentos de crise. Além dos desafios, 

é possível garantir a qualidade da educação nas instituições públicas. 
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Resumo: Neste artigo, discutimos o longo período de crise em que só se falava em 
pandemia e lockdown, abrangido entre março e julho do ano de 2020. Ao longo desses 
meses analisados, o principal meio de informação ainda continuava sendo a mídia e as 

decisões dos governadores que encontravam-se nas suas mais altas complexidades, 
diante de duas questões que até hoje atingem diretamente a sociedade - saúde e 
economia. O objetivo principal do artigo foi expor questionamentos pontuais que 

conduzem a uma reflexão crítica, a partir dos extremos entre as pessoas que têm e 
aquelas que não têm garantia de renda mensal. Sabe-se que o Governo Federal buscou 

assistir grande parcela da sociedade por intermédio de programas sociais de 
transferência de renda, somados a outros já existentes, como uma tentativa de reduzir os 
impactos causados pela pandemia. Além disso, foram adotadas algumas medidas de 

contenção de despesas relacionadas à moradia e taxas/juros de crédito, como por 
exemplo a possibilidade de suspensão dos financiamentos na Caixa Econômica Federal 

(CEF) e a liberação de crédito para empresas por meio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mas, será que a máquina pública é 
inesgotável? Por quanto tempo será possível manter o auxílio emergencial sem 

comprometer ainda mais o cenário econômico brasileiro? Para tal reflexão, utilizamos a 
metodologia qualitativa, a partir, principalmente, das pesquisas nos principais sites de 

notícia e do governo que mencionam decisões relacionadas à saúde e à economia como 
reflexo da pandemia do Coronavírus. 
 

Palavras-chave: Pandemia; Lockdown; Saúde e Economia. 
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COVID-19 in Brazil: social isolation or activation 
of the economy? 

 

 
 
 
Abstract: In this article, we discuss the long period of crisis in which pandemic and 

lockdown were the main subjects in society, especifically from March to July, 2020. 
Throughout these months analyzed, the main means of information still remained the 

media and the decisions of the state governors were in their highest complexity, faced 
with two issues that to this day directly affects society - health and economy. The main 
objective of the article was to expose specific questions that lead to a critical reflection, 

from the extremes between the people who have and those who do not have a guarantee 
of monthly income. It is known that the Federal Government sought to assist a large 

portion of society through social programes of income transfer, added to others already 
existing, as an attempt to reduce the impacts caused by the pandemic. In addition, some 
measures were adopted to contain expenses related to housing and credit rates/interest, 

such as the possibility of suspension of financing at the Caixa Econômica Federal (CEF) 
and the release of credit to companies through the Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). But is the public machine inexhaustible? How long will 
it be possible to maintain emergency aid without further compromising the Brazilian 
economic scenario? For this reflection, we used the qualitative methodology, mainly 

based on research on the main news sites and the government’s sites that mentioned 
decisions related to health and economics as a reflection of the pandemic.  
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Introdução 

 

Neste longo período de crise onde o foco é a pandemia e no qual, 

lamentavelmente, o principal meio de informação ainda continua sendo a mídia 

televisiva, o que está em cheque, desde o início, é a vida de bilhões de pessoas e no 

mínimo o que se pode dizer é que os Governadores se encontram em uma verdadeira 

sinuca de bico.  

É importante entender que diante de um panorama como a pandemia do 

Coronavírus, a necessidade que o governo tome decisões e defina um caminho a ser 

seguido passa a ser imperativo. CHOO (2003) discute que as decisões são os resultados 

de um determinado curso de ação, ou seja, o processo decisório pode ser compreendido 

como um conjunto de ações e fatores que têm início a partir da identificação de uma 

necessidade, de um problema ou de um desafio, e que se finaliza com o compromisso 

específico para a ação. Ressalta, ainda, que essa ação é orientada a partir dessa análise 

de informações, da definição e elaboração de propósitos que alocam e autorizam o 

dispêndio de recursos.  

Contudo, é importante ressaltar que decidir sobre uma alternativa é parte de uma 

estratégia ou um desdobramento desta. Para tanto, é importante entender quais são o 

surgimento e o desdobramento de um determinado problema para só então organizar 

estrategicamente a ação. Assim, no que tange a pandemia, sabe-se que a crise começou 

no dia 31 de dezembro de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 

alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan (República Popular da 

China). Tratava-se de um Coronavírus que, até então, não havia sido identificada em 

seres humanos, tal fato se dá porque o atual vírus sofreu mutações13. 

Passados trinta dias após a sua identificação, no dia 30 de janeiro de 2020, no 

Brasil, a OMS declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-

19) constituiu “uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o 

                                                 
13

 Segundo a literatura o Coronavírus foi identificado pela primeira vez nos anos 1960, pertencem à 

subfamília taxonômica Orthocoronavirinae da família Coronaviridae, da ordem Nidovirales. Eles se 

subdividem em vários gêneros, espécies e cepas. Alguns atacam animais, outros afetam a espécie humana, 

causando desde doenças leves, com sintomas parecidos ao de um resfriado comum, até doenças graves 

como a SARS, a MERS e atual COVID-19 (WHO, 2019).  
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mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional”. No entanto, pode se dizer que tal informação tinha sido ignorada, se 

levando em consideração que a maior festa popular do Brasil, que reúne anualmente 

inúmeras pessoas de vários países, direcionando-as, sobretudo, para as principais 

cidades turísticas e populosas do país não podia parar. Assim, a partir do dia 21 de 

fevereiro até o dia 26 eis que se comemorava em grande estilo o famoso Carnaval 

Brasileiro.  

No dia 26 de fevereiro de 2020, passada a euforia do famoso espetáculo e com a 

confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Brasil, a atenção, tardiamente, se 

direciona para o problema. Mas, de acordo com estudo do Instituto Osvaldo Cruz 

(IOC/Fiocruz), a doença já circulava pelo país desde o dia 19 de janeiro e foi no Rio de 

Janeiro que se registrou a primeira morte por infecção do vírus, exatamente na quarta 

semana epidemiológica de 2020, período entre 19 e 25 de janeiro. 

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma 

pandemia. Desde então, não é exagero dizer que observamos o estado de caos e histeria 

que se instalou na população, as quais em muitos casos têm como principais fontes de 

informação os dados superficiais e comentários vazios e de baixa qualidade transmitidos 

vinte e quatro horas por dia nos noticiários televisivos e em algumas redes sociais.  

Estamos falando da contaminação em massa do Homo Videns (Sartori), que 

entre as inúmeras consequências relacionadas a esse tipo de informações destaca-se a 

confirmação de uma sociedade desinformada e, até certo ponto, sem direção, confusa no 

dilema de ficar ou não em casa. Pois, se por um lado há os que defendem “fique em 

casa”, por outro temos os que resguardam “a não paralização da economia”, dessa 

forma governo e sociedade se encontram em uma decisão complexa e sem garantia de 

certeza. A partir dessa diase entre saúde e economia, este artigo teve como objetivo 

expor alguns questionamentos pontuais que possam contribuir e conduzir a uma 

reflexão crítica, tendo como foco da discussão os estremos entre dois pontos, dos que 

têm e dos que não têm garantia de renda mensal. Para tal, utilizou-se da metodologia 

qualitativa, tendo como uma das fontes de revisão bibliográfica as pesquisas nos 

principais sites de notícia e do governo que mencionasse decisões relacionadas a saúde 

e a economia como reflexo do Coronavírus no período de março a julho de 2020. 
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O discurso do “fique em casa” e a dependência de renda 

Diante dessa realidade e do estado atual da economia apresentamos aqui 

algumas das reais preocupações com os que dependem ou não da máquina pública e, 

porque não dizer, com nossa esgotável economia brasileira. Afinal, o que será da 

população que depende ou não do poder público e que não tem garantia salarial?  

Sabemos que o Governo Federal, tem buscado assistir essa grande parcela da 

sociedade por intermédio de programas sociais de transferência de renda, somados a 

outros já existes, no entanto, será que a máquina pública é inesgotável?  

Ainda que saibamos, ou não, das exatas consequências causadas pelo vírus, é 

muito mais fácil dizer “fique em casa” quando o salário está garantido, visto que pode-

se ficar em casa e colocar as séries em dia, pedir a comida preferida através dos 

inúmeros aplicativos, ir ao supermercado encher a dispensa, conforme o salário 

garantido permite. Mas, e quanto aqueles que não tem essa mesma garantia?  

E se de fato todos ficassem em casa, como seria? Afinal o Ifood não funcionaria, 

os supermercados não abririam, os postos de gasolina também ficariam impossibilitados 

de funcionar. Ou será que os funcionários desses estabelecimentos e de tantos outros de 

igual importância eram ou são imunes ao vírus?  

E quanto às faxineiras (os), as empregadas (os) domésticas (os), também são 

livres ao vírus ou simplesmente não transmitem ou será que todos que tem seus salários 

garantidos e que sempre tiveram alguém fazendo os seus afazeres domésticos, nesse 

momento de pandemia, estão realizando tais serviços? E se não estão, continuam 

pagando os seus empregados? Afinal, na lógica, se tem salários garantidos, podem 

muito bem dizer aos seus funcionários “fique em casa” e manter os seus salários 

também.  

Coronavírus e a quarentena (fique em casa) 

Os coronavírus são conhecidos desde meados de 1960, causam infecções 

respiratórias em uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos. São um grupo 

de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo (serve diretamente para a 

síntese proteica).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://pt.wikipedia.org/wiki/RNA
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Apenas sete deles são reconhecidos como patógenos em humanos. A maioria das 

pessoas se infecta com os Coronavírus comuns ao longo da vida, normalmente, são 

sazonais, estão em geral associados a síndromes gripais, causa comum de infecções 

respiratórias brandas a moderadas de curta duração.  

Nos últimos 20 anos, dois deles foram responsáveis por epidemias mais 

virulentas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). A epidemia de SARS que 

emergiu em Hong Kong (China), em 2003, com letalidade de aproximadamente 10% e a 

síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) que emergiu na Arábia Saudita em 

2012 com letalidade de cerca de 30%. (LANA et al, 2020) 

Em dezembro de 2019, foram relatados casos de pneumonia com risco de vida 

em Wuhan, China. Um novo Coronavírus (SARS-CoV-2 ou 2019 ‐ nCoV) foi 

identificado como a fonte da infecção (ZHU N, ZHANG D, WANG W et al, 2019). Em 

30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou esta doença, 

renomeada de COVID-19, como uma 'emergência de saúde pública de interesse 

internacional e em 11 de março de 2020 a declara como ‘pandemia’. (WHO, 2020) 

Não é novidade a humanidade enfrentar pandemias. O termo pandemia é usado 

para descrever uma situação em que uma doença infecciosa ameaça muitas pessoas ao 

redor do mundo simultaneamente. Uma das pandemias mais graves já enfrentadas 

ocorreu entre 1918 e 1920. Estima-se que 50 milhões de pessoas tenham morrido na 

pandemia da gripe espanhola, mais do que os 17 milhões de vítimas, entre civis e 

militares, da 1ª Guerra Mundial (MARTINI et al, 2019) 

No cenário atual o vírus espalhou-se rapidamente e apenas alguns meses depois, 

em meados de junho de 2020, já está presente em grande parte do mundo e fez muitas 

vítimas fatais. Situação do surto em 14 de junho de 2020, segundo a Organização 

Mundial de Saúde – OMS já somava mais de 7.690.708 (sete milhões, seiscentos e 

noventa mil, setecentos e oito) infectados, com 427.630 mortes contabilizadas em 216 

países. 

O mundo vive o desafio da contenção do vírus ao tempo em que se destaca que o 

mundo foi capaz de interromper completamente a transmissão de homem para homem 

em todas elas. Acredita-se que o COVID-2019 seja principalmente transmitido por 

gotículas respiratórias com um tempo de incubação e tempo de geração semelhantes aos 
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do Coronavírus SARS (SARS-CoV) e que o homem foi capaz de deter a epidemia e o 

próprio SARS-CoV, que agora já está erradicado. 

Costuma-se utilizar medidas de saúde pública e sociais, ações individuais, 

institucionais, comunitárias, de governos locais, nacionais e organismos internacionais, 

para retardar ou impedir a disseminação de doenças. O SARS-CoV foi erradicado na 

ausência de vacinas e antivirais específicos, semelhante ao momento atual. Essa 

conquista foi creditada à implementação rigorosa das medidas tradicionais de saúde 

pública. 

 As medidas para reduzir a transmissão do COVID-19, segundo a OMS, incluem 

medidas individuais e ambientais, detecção e isolamento de casos, rastreamento de 

contatos e quarentena, medidas de distanciamento social e físico, incluindo evitar 

reuniões de massa e viagens internacionais, lockdown, assim como a adoção de vacinas 

e tratamentos, ainda não disponíveis. (WHO, Situacion Report - 72, 2020) 

Para Chinazzi et al (2020) a falta de intervenções farmacêuticas eficazes para o 

SARS-CoV-2 aumenta a possibilidade de recorrência do COVID-19. Embora alguns 

países tenham passado do (primeiro) pico epidêmico, muitos já estão voltando a 

identificar novos casos diariamente. Além das infecções continuarem a aumentar em 

outros. Vários países impuseram medidas rigorosas de bloqueio para conter a 

propagação da doença. Para países como a China, uma avaliação inicial das restrições 

de mobilidade resultou em reduções importantes na incidência de casos.  

Reduções na transmissibilidade pelo distanciamento social precoce podem, 

portanto, ter resultados importantes em termos de redução da carga da doença. Por outro 

lado, lockdowns inferem na economia local podendo, inclusive trazer resultados piores 

que a expansão da doença.  

Distanciamento social poderia até ajudar a interromper o ressurgimento da 

doença COVID-19 durante 2021, quando aplicados em combinação com bloqueios 

muito mais curtos (LÓPEZ, RODÓ, 2020). Atualmente, é difícil identificar intervenções 

ótimas contra a pandemia do COVID-19, visando um relaxamento da aplicação rigorosa 

do distanciamento social (FERGUSON, 2020; PEI, KANDULA, SHAMAN, 2020). 

Para Lana (2020) nos últimos anos, a emergência e reemergência de doenças 

infecciosas, como gripe aviária (Influenza A H5N1) em 2003, a SRAG em 2002/2003, a 

Influenza A H1N1 em 2009, a Zika em 2015, suscitaram muitas questões. Pandemias 
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têm ocorrido com frequência maior. A emergência de novas doenças traz impactos 

muito além dos casos e mortes que geram. 

As pandemias criam também um contexto que impõe desafios não só aos 

sistemas nacionais de saúde pública, mas também desafios individuais, sociais e 

desafios econômicos. Medidas de contenção da pandemia como isolamento social 

através do confinamento domiciliário expõem a preocupações, sensibilidade financeira, 

inseguranças, e mudanças nos hábitos e estilos de vida, predispondo a uma alteração dos 

comportamentos alimentares e níveis de estresse.  

 

Impactos econômicos do Coronavírus 

No mundo, as ferramentas de isolamento e quarentena, distanciamento social e 

contenção da comunidade estão sendo empregadas em uma escala nunca vista e os 

impactos dessas medidas foram intensos e rápidos.  

Por decreto, o comércio e estabelecimentos de serviços tiveram de fechar as 

portas em boa parte do mundo, fábricas também pararam as atividades ou alteraram a 

produção para evitar a aglomeração de funcionários. Trabalhando de suas casas, os 

profissionais tendem a consumir menos. Há ainda milhões que perderam parcial ou 

integralmente sua fonte de renda (LANA, 2020).  

Além dos efeitos devastadores da pandemia sobre a população mundial, 

sobretudo nos países onde o sistema de saúde pública é precário, há outros impactos 

importantes que tendem a perdurar mesmo depois que a pandemia esteja sob controle. 

No Japão, foram relatados impactos econômicos e rupturas sociais. O impacto 

econômico foi substancial. Os preços das ações caíram na China e no Japão, e outras 

partes do mundo também estão mostrando um declínio síncrono. (SHIGEMURA et al, 

2020). 

No Brasil, à medida que o tempo passa, o prolongamento das curvas ascendentes 

de infectados, hospitalizados e mortos reflete, de alguma maneira, as tentativas em 

grande parte pouco eficazes de impor isolamentos mais efetivos e vai fazendo estragos 

na atividade econômica.  

As previsões indicam que o mundo pode mergulhar em uma nova recessão, em 

2020, de proporções ainda maiores do que se viu na crise financeira de 2008. No Brasil, 
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por exemplo, em poucas semanas se previa um crescimento de 2,5%, transformando-se 

rapidamente em certeza de recessão econômica (PAULINO, 2020). 

As previsões econômicas sofrem constantes revisões em função provavelmente 

de um crescimento global mais baixo que o esperado, à propagação ainda intensa e 

persistente do Coronavírus no país e à expectativa de deterioração do cenário fiscal, 

reduzindo a capacidade da economia de retomar o crescimento depois que a epidemia 

passar. 

Afirmando que a pandemia da COVID-19 afetou profundamente a trajetória 

esperada para a economia brasileira ao longo de 2020 e de 2021, o Instituto de Pesquisa 

Aplicada (IPEA), em sua Carta de Conjuntura n. 47, de 09 de junho de 2020, fez uma 

revisão da previsão de crescimento da economia nacional, defende que estimou o 

tamanho da queda esperada do PIB no segundo trimestre por meio de um amplo 

conjunto de dados setoriais e de indicadores coincidentes. Tendo por base essas 

estimativas, e sob a hipótese de início de um processo de flexibilização gradual das 

restrições à mobilidade e ao funcionamento das atividades econômicas a partir de junho, 

projetou-se uma queda do PIB de 10,5% no segundo trimestre, seguida por crescimento 

no terceiro e quarto trimestres.  

Para o ano de 2020, projetou, ainda, uma queda de 6%, mas alegou que a 

trajetória de recuperação no segundo semestre deixará um carry-over de quase 2% para 

2021, cujo crescimento projetado é de 3,6%. No mesmo texto cita que de acordo com a 

Carta de Conjuntura no 46, de março deste ano, o crescimento do PIB antes da crise da 

COVID-19 vinha apontando para taxas em torno de 2,1% em 2020 e de 3,0% em 2021 

(IPEA, 2020). 

 

Fique em casa: a máquina pública é inesgotável 

 

De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

em sua Nota Técnica "Três Décadas de Evolução do Funcionalismo Público no Brasil", 

o total de vínculos no Poder Executivo em 2017, somando todos os níveis federativos, 

girava em torno de 11,4 milhões: 
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ANO 
Total de Vínculos 

Públicos 

Total de Vínculos 

Federais 

Total de Vínculos 

Estaduais 

Total de Vínculos 

Municipais 

2017 11,4 milhões 1,2 milhões 3,7 milhões 6,5 milhões 

Ipea: https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres -decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-

2017 

 

De acordo com o mesmo estudo, foram R$ 750,9 bilhões gastos com 

pagamentos para servidores ativos em 2017: 

ANO 

Gastos com 

Servidores 

Públicos Ativos 

Gastos com 

Servidores Ativos 

Federais 

Gastos com 

Servidores Ativos 

Estaduais 

Gastos com 

Servidores Ativos 

Municipais 

2017 750,9 bilhões 184,2 bilhões 298,8 bilhões 268 bilhões 

Ipea: https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres -decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-

2017 

Esse montante representava o custo mensal de R$ 62,6 bilhões com servidores 

ativos nas três esferas:  

MENSAL 
Servidores 

Públicos Ativos 

Servidores Ativos 

Federais 

Servidores Ativos 

Estaduais 

Servidores Ativos 

Municipais 

2017 62,6 bilhões 15,3 bilhões 24,9 bilhões 22,4 bilhões 

Ipea: https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres -decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-

2017 (Base de Cálculo). 

 

Além desse cenário financeiro com os servidores, a máquina pública tem por 

obrigação, conforme a constituição de 1988, garantir os direitos fundamentais dos 

cidadãos, entre eles incluem os programas sociais. E nesse caso, atualmente, estima-se 

que cerca de 19,5 milhões de pessoas são assistidas por intermédio de programas 

sociais, conforme informações da Base de Dados do IBGE referentes ao CadÚnico. 

Foram investidos pelos Programas de Governo – por Órgãos e Entidades executoras – 

em torno de R$ 92,85 bilhões em 2019. Em média, R$ 7,7 bilhões por mês.  

https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres-decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-2017
https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres-decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-2017
https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres-decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-2017
https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres-decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-2017
https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres-decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-2017
https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres-decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-2017
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A Caixa Econômica Federal (CEF), banco que realiza a operação e pagamento 

dos principais programas de transferência de renda e benefícios, informou através do 

Portal do Governo Federal, que em 2019 foram pagos 298,6 milhões de benefícios 

sociais de transferência de renda, benefícios ao trabalhador e destinados a aposentados e 

pensionistas, totalizando, aproximadamente, R$ 181,4 bilhões em recursos aplicados na 

economia de todos os municípios brasileiros. 

Esses são partes dos gastos fixos que o governo tem que arcar nesse momento 

em que há uma desproporcionalidade em relação à entrada e saída do dinheiro nos 

cofres público, atualmente, a receita e despesa do país passa por proporcionalidade 

inversa, há um aumento dos gastos e uma diminuição da arrecadação. Somam-se a esses 

os programas sociais criados nesse momento de pandemia, como, por exemplo, o 

“Auxílio Emergencial”. 

Dados divulgados numa coletiva de imprensa ocorrida entre Ministros no dia 

07/05/2020 para tratar de ações de enfrentamento no combate ao Coronavírus, 

publicados no Portal do Governo Federal, informam que em 30 dias, cerca 50,5 milhões 

de pessoas receberam o chamado “Auxílio Emergencial”. Isso significa gastos na ordem 

de R$ 30,3 Bilhões, em meio a Pandemia, desde o início do pagamento do auxílio.  

Nessa coletiva, o Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni destacou em sua fala 

ainda, que entre os assistidos, foram contempladas “mais de 20 milhões de pessoas que 

nunca foram enxergadas por nenhum governo” (Agência Brasil, 07/05/2020). 

Através do projeto “Arrecadação Solidária” que foi criado com o objetivo de 

realizar medidas para auxiliar os mais frágeis nessa crise, o site do Pátria Voluntária tem 

recebido doações de pessoas físicas e jurídicas para ajudar no enfrentamento da 

pandemia. No site, é possível conferir o resultado das doações e da distribuição entre as 

pessoas beneficiadas. Segundo dados atualizados em 21/05/2020, foram arrecadados 

mais de R$ 3,5 milhões e mais de 66 mil pessoas serão beneficiadas pelo Projeto (Pátria 

Voluntária.org). 

 

Ativação da economia 

 

De acordo com os dados do IBGE (2019), a população brasileira estimada em 

210.147.125, dos quais aproximadamente 63,05% representa a população 
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economicamente ativa (IPEA), que considera os indivíduos entre 14 e 60 anos de idade. 

Ainda segundo o IBGE, do total da população ativa no Brasil, ou seja cerca de 

132.497.762, pouco mais de 20% encontram-se no setor primário, 21%, no setor 

secundário; e 59%, no setor terciário. Este último foi um dos principais atingidos pela 

crise econômica vinculada à pandemia.  A incerteza do retorno das atividades do 

comércio e áreas de serviço em geral pode ter agravado este cenário. 

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua https://www.ibge.gov.br/indicadores  

Segundo a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

Contínua), 12,2% encontravam-se na condição de desempregados no país no primeiro 

trimestre de 2020. E a linha de tendência demonstrava uma tendência de crescimento, 

uma vez que, a partir de março iniciou-se a fase mais restritiva da quarentena em grande 

parte do país. De maio a julho de 2020, os percentuais de desocupação tiveram 

crescimentos semanais.  

 

https://www.ibge.gov.br/indicadores
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua 

https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php 

 

Ainda de acordo com a pesquisa do PNAD Contínua divulgada semanalmente 

no site PNAD Covid, cerca de 7,8 milhões de postos de trabalho foram fechados no 

Brasil, chegando 12,7 milhões o número de desempregados no país nas últimas semanas 

de junho. Em julho essa realidade foi ainda mais alarmante, o percentual de 

desempregados alcançou o patamar de 13,7% da PEA. 

 

Considerações finais: saúde versus economia 

 

A pandemia do Coronavírus nos remete à lembrança de que, declaradamente, 

estamos passando pela sexta vez na história por uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional, conforme ressalta a Organização Pan Americana de Saúde 

(OPAS). 

Em abril de 2009 passamos pela pandemia de H1N1, também conhecido como 

gripe suína; em maio de 2014 foi a vez da disseminação internacional de poliovírus; três 

meses depois, agosto de 2014, deparamos com o surto de Ebola na África Ocidental; já 

em fevereiro de 2016 assistimos as mazelas do vírus zika e aumento de casos de 

microcefalia e outras malformações congênitas; e finalmente, em maio de 2018, 

observamos o surto de ebola na República Democrática do Congo. 

Contudo, nenhuma dessas pandemias colocou as cidades ou nações inteiras em 

quarentena, nem mesmo o H1N1, que embora apresentasse sintomas leves, podiam 

também se agravar, provocando pneumonia ou insuficiência respiratória. 

https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php
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Cada uma dessas pandemias exigiram um comportamento estratégico diferente e 

o fato de não ter a necessidade de uma quarentena radical, pode-se dizer que nenhuma 

delas chegou a ameaçar tão fortemente a nossa economia, nem tão pouco exigir que os 

Governadores Federativos tivessem que decidir entre a saúde e a economia, que no final 

o resultado seria praticamente o mesmo. Sem exagero, pode-se dizer que os menos 

favorecidos ou morrem pela contaminação do vírus ou morrem por falta de alimento. 

O que se observou ao longo do período estudado é uma separação bem marcada 

entre saúde e economia. De um lado, o discurso do “fique em casa” mais comumente 

em pessoas com rendas garantidas e/ou possibilidade de trabalho remoto, e do outro o 

“o Brasil não pode parar” mais frequentemente presente em pessoas afetadas 

financeiramente, direta ou indiretamente, pelo lockdown. Percebe-se também que em 

grande parte os discursos mencionados foram exacerbados pela polarização política em 

que o Brasil se encontra desde a eleição de 2014 e agravada em 2018. Na maioria das 

vezes, o posicionamento sobre o lockdown traz nas mensagens, de maneira associada, 

textos/frases críticas e/ou apoio ao Governo Federal e sem possibilidade de diálogo ou 

aceitação de respostas divergentes – tanto nas esferas das redes sociais quanto nas dos 

sites e redes de notícias (impressa, digital e televisiva). 

Por fim, sabemos que decidir sobre uma alternativa é parte de uma estratégia ou 

um desdobramento desta. Entretanto, no caso da pandemia do coronavírus a decisão era 

e ainda é muito mais complexa, portanto, a decisão estratégica não pode ter como base 

dois pontos simplesmente, ou saúde ou economia, é preciso que haja uma terceira opção 

a qual exige muito conhecimento, análise dos fatos em questão, interesse pelo diálogo e 

respeito a opiniões divergentes.  
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